รายงานการวิเคราะหสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
(ฉบับลําดับการพิจารณารายงาน)

ที่ตั้งโครงการ
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150
เจาของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง
ที่อยูเจาของโครงการ
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150
การมอบอํานาจ
ฃ
เจาของโครงการไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผูดําเนินการ
เสนอรายงานฯ ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
R
เจาของโครงการมิไดมอบอํานาจแตอยางใด

ที่ปรึกษา
หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
มกราคม 2553

แบบ สผ.2

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ที่ตั้งโครงการ

เลขที่ 357 หมู 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150

ชื่อเจาของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง

ที่อยูเจาของโครงการ เลขที่ 357 หมู 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150
การมอบอํานาจ
เจาของโครงการไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผูดําเนินการ
เสนอรายงานฯ ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ

P

เจาของโครงการมิไดมีการมอบอํานาจแตอยางใด

จัดทําโดย
หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร
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แบบ สผ.6

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เหตุผลในการจัดทํารายงานฯ
P เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภทโครงการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต 60 เตียง ขึ้นไป
เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง …………………………..
เมื่อวันที่ ……………………… (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวของ)
จัดทํารายงานฯ ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เหตุผลอื่นๆ …………………………………………….
วันลงนามในสัญญาจางจัดทํารายงานฯ

1 พฤศจิกายน 2551

การขออนุญาตโครงการ
P รายงานฯ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อปรกะกบการอนุญาตการกอสรางอาคารจาก เทศบาลตําบลแมตาน กําหนด
โดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
รายงานฯ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
โครงการนี้ไมตองยื่นขอรับอนุญาตจากหนวยราชการและไมขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
อื่นๆ (ระบุ) รายงานฯ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
สถานภาพโครงการ
กอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ยังไมไดกอสราง
เริ่มกอสรางแลว
ทดลองเดินเครื่องแลว
P เปดดําเนินโครงการแลว ในสวนที่เปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และอยูระหวางการยื่นเพื่อขอ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
สถานภาพรายงานนี้รายงานเมื่อ 22 มกราคม 2553
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ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณารายงาน
ขั้นตอน 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอน 3

ขั้นตอน 4

ขั้นตอน 5

ขั้นตอน 6

ขั้นตอน 7

ขั้นตอน 8

โรงพยาบาลทาสองยาง สงรายงานฉบับหลักการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) เพื่อใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา ตามหนังสือเลขที่ ตก.0027.3/706 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2552
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดตรวจสอบ
รายงานฉบับหลัก มีความเห็นวาการเสนอรายละเอียดขอมูลไมชัดเจนและไมครบถวน
ในหลายประเด็น จึงขอใหโรงพยาบาลทาสองยาง แกไขเพิม่ เติมรายละเอียดใหครบถวน
สมบูรณ
โรงพยาบาลทาสองยาง สงเอกสารชี้แจงเพิม่ เติมการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) เพื่อใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา ตามหนังสือเลขที่ ตก.0027.3/1079
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจาณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไดพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) ในการประชุมครั้งที่
7/2552 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 โดยมีมติเห็นชอบรายงาน โดยใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รายละเอียดในบางประเด็น
โรงพยาบาลทาสองยาง สงเอกสารชี้แจงเพิม่ เติม ครั้งที่ 1 การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) เพื่อใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา ตามหนังสือเลขที่ ตก.0027.3/1493
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552
โรงพยาบาลทาสองยาง สงรายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ (แบบ สผ.1)
เพื่อใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา ตาม
หนังสือเลขที่ ตก.0027.3/1621 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา ไดแจงมติ
เห็นชอบรายงานฯ โดยใหโรงพยาบาลทาสองยางปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และดําเนินโครงการแลวตองเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009/333 ลงวันที่ 13
มกราคม 2553
โรงพยาบาลทาสองยาง สงรายงานฉบับสมบูรณ เพื่อใหสาํ นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชเปนเอกสารอางอิง และสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป ตามหนังสือเลขที่ ตก.0027.3/129 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ฉบับการพิจารณารายงานประกอบดวย
1. รายงานฉบับหลักการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
2. เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวน
ขยาย)
3. รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวน
ขยาย)

รายงานฉบับหลัก (Main Report)

การวิเคราะหสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150
เจาของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง
เสนอ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ปรึกษา
หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 1 แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิ
ในการดํา เนิน การก อสร างอาคารสวนขยายจะก อสร างภายใน 1) จัดทํารั้วสูงไมนอยกวา 2 เมตร รอบพื้นที่กอสราง เพื่อบดบังภูมิ
ประเทศ
พื้นที่ของโรงพยาบาลที่มีอยูเดิมทั้งหมด โดยจะมีการปรับระดับ
ทัศนที่ไมเหมาะสมในพื้นที่กอสราง
พื้นที่ดินเดิมเพียงเล็กนอยเทานั้น สําหรับสภาพภูมิประเทศของ 2) ติดตั้งกําแพงผาใบซึ่งใหสูงเพิ่มอีกประมาณ 2 เมตร เพื่อบดบังภูมิ
บริเวณที่กอสรางอาคารสวนขยายไมแตกตางจากบริเวณพื้นที่
ทัศนที่ไมดีจากการกอสราง ลดการฟงกระจายของฝุนละออง และ
เดิ ม รอบข า ง โดย ในระหว า งการก อ สร า งจะกํ า หนดให
เปนแนวกําบังเสียง
ผู รั บ เหมาก อ สร า ง จั ด ทํ า ผ า ใบสํ า หรั บ คลุ ม อาคารที่ ทํ า การ
ก อ สร า ง เพื่ อ ป อ งกั น การฟุ ง กระจายของฝุ น ที่ เ กิ ด จากการ
กอสราง ซึ่ง สามารถลดมุมมองที่ไมเ หมาะสมที่อ าจเกิดขึ้นกั บ
สภาพภูมิประเทศได ดังนั้นในการกอสรางอาคารจะไมกอใหเกิด
ผลกระทบกับสภาพภูมิประเทศ
1.2 ธรณีวิทยา แผนดินไหว รอยเลื่อนที่พาดผานอําเภอทาสองยางคือรอยเลื่อยเมย-อุทัยธานี ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากสถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย พบวา ไมเคยเกิด
แผนดิน ไหวรุน แรงในตําบลแมตาน อยา งไรก็ต าม จากแผนที่
บริเวณเสี่ยงกับแผนดินไหวของประเทศไทยพบวาจังหวัดตาก
อยูในเขต 2ข คือ เสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวความรุนแรง VII –
VIII เมอรคัลลี สิ่งกอสรางที่ออกแบบดีเสียหายเล็กนอย (มีความ
เสี่ ยงในการเกิด ความเสีย หายระดั บปานกลาง) ความสู งของ
อาคารของโรงพยาบาลทาสองยางในปจจุบันมีความสูงมากที่สุด
12 เมตร ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ และกิจกรรมของโครงการฯ จึง
ไมมีผลกระทบตอดานธรณีวิทยาและแผนดินไหว
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มีการขุดดินเพื่อกอสรางฐานราก ระบบบําบัดน้ําเสีย บอหนวง
น้ํา และทอระบายน้ํา โดยดินที่ขุดจะนํามาปรับถมบริเวณภายใน
พื้นที่โครงการ โดยไมมีการนําดินออกนอกพื้นที่โครงการ และ
จากสภาพปจจุบันพื้นที่โครงการมีแนวรั่วคอนกรีตรอบโครงการ
แล ว จึ ง เป น แนวป อ งกั น ชะล า งและพั ง ทลายดิ น ออกนอก
โครงการ สํ า หรั บ รถรถขนส ง วั ส ดุ ก อ สร า งที่ เ ข า มาในพื้ น ที่
โครงการ จะจัดใหมีพนักงานคอยทําความสะอาดเศษดิน และ
วัสดุที่ตกหลน และที่ติดลอรถ เพื่อปองกันการชะลางของตะกอน
ดินออกสูภายนอกโครงการ จึงคาดวาจะสงผลกระทบนอย
การกอสรางอาคาร ไมไดกอใหเกิดความรอนหรือกาซใดๆ อันอาจ
ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
มลพิษที่อาจเกิดขึ้น ไดแก ฝุนละออง ซึ่งจากการประเมินการ
กอสรางอาคาร 6 อาคาร จะกอใหเกิดฝุนละอองในระหวางการ
กอสรางอาคารประมาณ 0.9312 ตัน/เดือน ซึ่งพบวาเปนปริมาณ
ไมมากนักและใชระยะเวลาสั้นๆ ประกอบกับโครงการมี
มาตรการลดฝุนโดยฉีดพรมน้ําเปนประจํา บริเวณทางรถขนสง
วัสดุวิ่ง และพื้นที่ที่เปนแหลงกําเนิดฝุนดิน พรอมทั้งจัดเจาหนาที่
เพื่อคอยทําความสะอาดดินที่รวงหลนบริเวณพื้นและที่ติดลอ
รถยนต ดังนั้นคาดวาจะเกิดผลกระทบนอย และเมื่อพิจารณามล
สารจากการเผาไหม ไดแก กาซคารบอนมอนนอกไซด
ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน เปนตน แตคาดวา
จะเกิดขึ้นในระดับต่ําเนื่องจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานการ
กอสรางนั้นจะเปนชวงสั้นๆ และชนิดอุปกรณกอสรางที่เปน
เครื่องยนตดีเซลมีจํานวนไมมากนัก เชน รถผสมปูน

1) จัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอรถบรรทุกดิน กอนออกจากพื้นที่
โครงการ และทํ าความสะอาดเศษดิน และเศษวัส ดุกอ สรา งที่ต ก
หลนบริเวณถนนและทอระบายน้ํา
2) จัดใหมีการค้ํายันและกําแพงปองกันดิน เพื่อป องกันการพังทลาย
ของดินในชวงกอสรางฐานราก โดยใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
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ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางที่ทําการเปดหนาดิน บริเวณถนน
ทางเขา พื้น ที่โครงการฯ ถนนภายในโครงการฯ บริเ วณกองวัส ดุ
เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง (เชา-บาย) จะ
สามารถลดปริมาณฝุนที่ฟุงกระจายไดถึงรอยละ 50 (U.S.EPA)
2) กอสรางรั้วสูงไมนอยกวา 2 เมตร โดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการฯ
เพื่ อ เป น แนวกํ า บั ง การฟุ ง กระจายของฝุ น ละอองไปสร า งความ
รําคาญตอประชาชน
3) การดําเนินการกับวัสดุกอสราง
- การกองวั สดุ ที่มี ฝุน ตอ งป ด หรื อปกคลุ มหรือ เก็ บ ในที่ที่ ป ด
ลอมทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ดาน หรือฉีดพรมดวยน้ํา
เพื่อใหผิวเปยกอยูเสมอ
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รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
เครื่องลําเรียงปูนขึ้นสูชั้นบน เปนตน สวนมลสารที่อาจเกิดจาก
รถขนสงวัสดุคาดวามีปริมาณไมมากนักเชนเดียวกัน เนื่องจากมี
จํานวน เที่ยวเพียง 10-15 เที่ยว/วัน
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มาตรการติดตามตรวจสอบ

-

ผงซี เ มนต ห รื อ เคมี ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งต อ งบรรจุ ใ น
ภาชนะที่ปดมิดชิด โดยผงซีเมนตที่มีปริมาณมากกวา 20 ถุง
ตองคลุมดวยผาคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปดลอม
- การยายวัสดุที่มีฝุน ตองฉีดพรมดวยน้ําทันทีกอนการขนยาย
- การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุน โดยใชเครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตตองฉีดน้ําหรือสารเคมีบนผิวอยางตอเนื่อง เวนแต
ไดมีการติดตั้งอุปกรณที่แยกฝุนหรือกรองฝุนไวแลว
- การผลิตคอนกรีต การไสไม การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดมลภาวะ
ตองจัดทําในพื้นที่ที่ไดคลุมดวยผาคลุมหรือในหองที่มีหลังคาและ
ผนังปดดานขางอีก 3 ดาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) การดําเนินการเศษวัสดุเหลือใช
- เศษวัสดุจะตองปกคลุมดวยผาคลุมหรือปดมิดชิดทั้งดานบน
และดานขางอีก 3 ดาน
- ต อ งจั ด ให มี ป ล อ งชั่ ว คราวหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ที่ เ หมาะสมที่ ป ด
มิดชิดสําหรับทิ้งเศษวัสดุตางๆ จากที่สูง
- ปลายปลองที่ใชทิ้งเศษวัสดุตองสูงจากพื้นหรือภาชนะรองรับ
ไมเกิน 1 เมตร
5) การขนสงวัสดุกอสราง รื้อถอน
- ใชผาหรือพลาสติกคลุมดิน หรือทราย หรืออุปกรณกอสรางใน
ระหวางการขนสง เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
- เมื่อมีเศษวัสดุ วัสดุกอสราง ตกหลน จะตองเรงเก็บกวาดให
สะดวกเรียบรอยโดยรวดเร็วเพื่อไมใหกีดขวางการจราจรและ
ทําใหพื้นผิวถนนสกปรก
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-

1.6 ระดับเสียง

พิจารณาอาคารภายในพื้นที่โรงพยาบาล ที่อยูใกลกับอาคาร
ที่จะกอสราง ไดแก อาคารผูป วยใน อาคารผูปวยนอก อาคาร
ซักฟอก อาคารจายกลางและโรงอาหาร อาคารพัสดุและคลังยา
โดยมีระยะหางประมาณ 1 เมตร โดยแบงลักษณะความรุนแรง
ของผลกระทบดั งนี้ อาคารที่ได รับผลกระทบสู งสุดคือ อาคาร
ผูป วยใน อาคารที่ไ ดรั บผลกระทบรองลงมาคื อ อาคารผู ปว ย
นอก อาคารจ ายกลางและโรงอาหาร อาคารพั สดุ และคลัง ยา
อาคารที่ไดรับผลกระทบนอยที่สุดคือ อาคารซักฟอก อยางไรก็
ตามจะสงผลกระทบนอย เนื่องจากโครงการเลือกใชเสาเข็มเจาะ
ทําใหผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนมีนอย
จากผลการคํานวณพบวา อาคารผูปวยใน ไดรับผลกระทบ
สูงสุด โดยบริเวณระเบียงดานหลังหองพักผูปวยจะมีระดับเสียง
เกินมาตรฐาน คือ 91.522 dB(A) แตหากเปนในหองพั กผูปวย
ระดับเสียงจะลดลงเหลือ 91.522-30 = 61.522 dB(A) ซึ่งไมเกิน
เกณฑมาตรฐาน ดังนั้นคาดวาผลกระทบอยูระดับปานกลาง
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1)
2)
3)
4)
5)

6)

จัดใหมีบอลางลอรถกอนออกนอกโครงการฯ
บํารุงรักษาเครื่องยนตตางๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่ปลอย
ออกมาจากอุปกรณกอสราง
- จํากัดความเร็วรถขนสงวัสดุก อสรางใหมีความเร็วไมเกิน 30
กม./ชม. เมื่อผานชุมชนหนาแนน
กิจกรรมการกอสรางใดที่จะกอใหเกิดเสียงดังรบกวนใหดําเนินการ
ในชวงเวลากลางวันและระหวางเวลา 08.00-17.00 น. เทานั้น
กอสรางรั้ วลอมพื้น ที่ กอสรา งเพื่อชว ยเปนกํา แพงกั้นเสียงลดค า
ระดับเสียงที่ประชาชนจะไดรับ
หลีก เลี่ ยงการใชง านเครื่ องจัก รหรือ อุป กรณ ที่เ ปน แหลง กํา เนิ ด
เสียงในระดับสูงพรอมกัน
จัดทําอุปกรณปดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดังมาก เพื่อลดคาระดับ
เสียงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรลง
ทําการเสริมแผนยางกันสะเทือนเขาไปที่ฐานของเครื่องจักรที่เปน
แหลงกําเนิดเสียงดัง เพื่อลดการสั่นพองของโครงสรางเครื่องจักร
เปนการลดคาระดับเสียง
กรณีกอสรางใกลอาคาร ทางสัญจรของประชาชน ใหปดอาคารที่
กําลังกอสรางดวยผาใบอยางหนาโดยรอบอาคารและตลอดความ
สูง ของอาคาร เพื่ อ ชว ยลดค าระดั บ เสี ย งที่ ป ระชาชนในบริเ วณ
ใกลเคียงจะไดรับและยังชวยปองกันปญหาการฟุงกระจายของฝุน
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม

1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ําผิวดิน

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

น้ําเสียที่เกิดจากการกอสราง มีประมาณ 7.5 ลบ.ม.
ประกอบดวยน้ําสวนที่ 1 จากงานกอสรางประมาณ 5 ลบ.ม./วัน
และน้ําสวนที่ 2 จากคนงานซึ่งเชามา-เย็นกลับ ประมาณ 2.5
ลบ.ม./วัน ผูรับเหมาจะสรางบอตกตะกอนเพื่อรองรับน้ําจากการ
กอสรางกอนไหลลงสูทอระบายน้ําและลงสูหวยแมตานตอไป
และสรางหองสวม 3 หอง แบบบอเกรอะ-กรองไรอากาศ เพื่อ
รองรับน้ําเสียจากคนงาน จากนั้นจะไหลลงสูระบบระบายน้ําเสีย
ดังนั้นผลกระทบในตอคุณภาพน้ําในลําหวยแมตานจะไมเพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

7) ซอมบํารุงและตรวจสภาพการทํางานของเครื่องจักรอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจเช็คบริเวณจุดเชื่อมตอ
ตางๆ ใหมีความสมดุลและเหมาะสมในการใชงาน ทําการหยอด
น้ํามันเครื่องเพื่อลดการเสียดสี เปลี่ยนอะไหลเกาที่เสื่อมสภาพ
และกอใหเกิดเสียงดังออกไป
8) กําหนดชวงเวลาในการขนสงอุปกรณกอสรางหรือขนสงดิน/เศษ
วัสดุกอสรางระหวาง 09.00-16.00 น. และจํากัดความเร็วรถขนสง
ในชวงผานชุมชนไมเกิน 30 กม./ชม. เพื่อปองกันปญหาเสียง
รบกวนการพักผอนของชุมชน
9) กําหนดใหคนงานกอสรางที่ตองทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน
มาตรฐาน สวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ไดแก Ear Plug,
Ear Muffs
10) จัดใหมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มี
แหลงกําเนิดเสียงดัง เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการ
สัมผัสเสียงดังเปนเวลาติดตอกันนานเกินไป
1) จัดใหมีบอตกตะกอนเพื่อรวบรวมน้ําฝนที่ไหลบาหนาดินบริเวณ
พื้นที่กอสรางลงสูบอตกตะกอนกอนระบายน้ําใสออกสูภายนอก
โครงการฯ
2) นํา น้ํา ในบ อตะกอนกลั บมาใช ป ระโยชน เช น การฉี ดพรมถนน
ทางเขาโครงการฯ และพื้นที่กอสราง
3) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
1.8 อุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ําใตดิน

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

น้ําเสียที่เกิดจากการกอสราง มีประมาณ 7.5 ลบ.ม.
1) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
ประกอบดวย น้ําสวนที่ 1 จากงานกอสราง 5 ลบ.ม./วัน และน้ํา
สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
สวนที่ 2 จากคนงานซึ่งเชามา-เย็นกลับ 2.5 ลบ.ม./วัน
ผูรับเหมาจะสรางบอตกตะกอนเพื่อรองรับน้ําจากการกอสราง
กอนไหลลงสูทอระบายน้ําและลงสูหวยแมตานตอไป และสราง
หองสวม 3 หอง แบบบอเกรอะ-กรองไรอากาศ เพื่อรองรับ
น้ําเสียจากคนงาน จากนั้นจะไหลลงสูระบบระบายน้ําเสีย ดังนั้น
ไมผลกระทบในตอคุณภาพน้ําบาดาล
2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรปาไม/สัตว
พื้นที่ของอําเภอทาสองยาง มีพื้นที่ราบประมาณ 130 ตร.กม. ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ปา
และพื้นที่เขาประมาณ 1,790 ตร.กม. โรงพยาบาลทาสองยาง
ตั้งอยูภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่งมีพื้ นที่ 2.75 ตร.กม.
เปนเขตชุมชนหนาแนนปานกลาง ดังนั้นจึงไมมีทรัพยากรปาไม
และสัตวปา จากการสํารวจประชากรสัตว โดยจะพบสัตวจําพวก
นกกระจอก นกกระจาบ นกเอี้ ยงสาลิก า นกกระติ๊ด ขี้ห มู นก
แซงแซว นกเขาใหญ ซึ่งเปนนกประจําถิ่น พบไดในชุมชนเมือง
และการกอสรางอาคารของโรงพยาบาล ดําเนินการในพื้นที่ของ
โรงพยาบาล จึงมิไดสงผลกระทบตอทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2.2 ทรัพยากรสัตวน้ํา
การสํารวจสัตวและพืชน้ําในลําหวยแมตาน พบแพลงคตอนพืช ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
แพลงกตอนพืช และ
2 ชนิด พบสัตวหนาดิน 2 ไฟลัม 6 ครอบครัว และปลา 11 ชนิด
สาหราย
(รายละเอียดในหัวขอ 3.2.2) โดยไมพบสัตวและพืชหายากหรือ
ใกลสูญพันธุ ดังนั้นคาดวาการกอสรางอาคารของโรงพยาบาลจะ
ไมสงผลกระทบ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

7

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
3.1 การใชประโยชนที่ดิน

3.2 การคมนาคมขนสง

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

ตามขอกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดตาก (ภาพที่ 3.3.7.1) พื้นที่ ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลทาสองยางตั้งอยูในพื้นที่หมายเลข 1.2 สีชมพู
กําหนดใหเปนที่ดินประเภทชุมชน ดังนั้นการใชประโยชนที่ดิน
ของโรงพยาบาลจึงเปนไปตามขอกําหนดของผังเมืองรวมตาก
และตามขอกําหนดในผังเมืองรวมชุมชนแมตาน (ภาพที่
3.3.7.2) พื้นที่ของโรงพยาบาลในสวนรักษาพยาบาล และสวน
บานพัก อยูในพื้นที่สีน้ําเงิน ประเภทสถานที่ราชการ ดังนั้น
ตําแหนงที่ตั้งของโรงพยาบาลจึงไมขัดตอขอกําหนดของผังเมือง
รวมชุมชนแมตาน
ชวงระยะการกอสรางจะมีรถขนสงวัสดุประมาณ 15 คัน/วัน
1) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการฯ อํานวยความสะดวกแกรถที่เขา
ดังนั้นจึงทําใหอัตราการจราจรบริเวณประตูทางเขาโรงพยาบาล
และออกพื้นที่โครงการฯ
ประตูทางออกโรงพยาบาล ถนนประสิทธิ์ศึกษา (ดานหนา
2) ติดตั้งปายสัญญาณการจราจรเขา-ออก โรงพยาบาลใหชัดเจน
โรงพยาบาล) และถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพักของ
โรงพยาบาล) คา V/C Ratio เพิ่มขึ้นเปน 0.0606, 0.0779,
0.0503 และ 0.0531 ลักษณะของการจราจรอยูในสภาพ
คลองตัวดีมาก ดังนั้นกิจกรรมของโรงพยาบาลและกิจกรรมจาก
การรื้อถอนกอสรางจึงไมเกิดผลกระทบตอการคมนาคมขนสง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3.3 พลังงานและไฟฟา

3.4 น้ําใช/น้ําดื่ม

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
โรงพยาบาลกําหนดใหผูรับเหมากอสราง ตองติดหมอแปลง
ไฟฟาสําหรับการกอสรางแยกจากของโรงพยาบาล เพื่อปองกัน
ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้น โดยจะใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอแมสอด ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบกับ
โรงพยาบาล และชุมชน
น้ําใชสําหรับการกอสรางมีประมาณ 7.5 ลบ.ม./วัน โดยแบงเปน
สําหรบคนงานกอสราง 2.5 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใชน้ําที่ผานการ
บําบัดแลว และงานกอสราง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใชน้ําที่ไมผาน
การบําบัด เมื่อมีการกอสรางจะทําใหการสํารองน้ําของ
โรงพยาบาลลดลงเหลือ 230-7.5 = 222.5 ลบ.ม. สามารถสํารอง
น้ําได 222.5/70 = 3.18 วัน หรือ 76.29 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไมทํา
ใหผลกระทบเพิ่มมากขึ้น

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) ทํ า การสํ า รวจจุ ด เชื่ อ มต อ การเดิ น สายไฟ และอุ ป กรณ ต า งๆ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเสมอ หากพบจุดชํารุดควร
เรงทําการซอมแซม
2) การติ ด ตั้ง อุป กรณ แ ละการจา ยไฟฟา ตอ งให เป น ไปดว ยความ
เรียบรอยและถูกตองตามมาตรฐาน
3) รณรงคใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
1) ตรวจสอบระบบจายน้ําประปา 1 เดือน/ครั้ง ใหอยูในสภาพดีอยู เก็บตัวอยางน้ําใชสงตรวจวิเคราะหความถี่
เสมอ ไดแก เครื่องสูบน้ํา ทอจายน้ํา ถังเก็บน้ํา มิเตอรวัดน้ํา หาก 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 4 จุด ไดแก
พบจุดชํารุด ผิดปกติตองเรงแกไข
- อาคารผูปวยนอก
2) ทําความสะอาดจุดจายน้ําของหนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
- อาคารผูปวยใน
3) รณรงค ใ ห ผู ป ว ย ญาติ ผู ป ว ย และเจ า หน า ที่ ข องโรงพยาบาล - อาคารโรงอาหาร
ประหยัดน้ํา
- อาคาร/บานพัก ของโรงพยาบาล
4) สงตัวอยางน้ําประปาสงตรวจ 3 เดือน/ครั้ง พารามิเตอรดังนี้
ในพารามิเตอรดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- สี (Color)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- เหล็กรวม (Fe)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- ฟลูออไรด (F)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

3.5 การระบายน้ําและการ
ปองกันน้ําทวม

3.6 การกําจัดน้ําเสีย

ในชวงระหวางการกอสราง น้ําจากงานกอสรางจะไหลลงสูบอ
ตกตะกอนกอนไหลลงสูระบบรวบรวมน้ําฝนของโรงพยาบาล แต
ยังอาจมีเศษจากการรื้อถอนกอสรางหลุดเขาไปในรางระบายน้ํา
ได จึงคาดวาจะเปดผลกระทบในระดับนอยยอมรับได
น้ําเสียในชวงกอสราง แบงเปน 2 ประเภท คือ น้ําเสียที่เกิ ด
จากคนงาน ซึ่งมีประมาณ 2.5x0.8 = 2 ลบ.ม./วัน โดยสวนน้ําเสีย
ที่เกิดจากหองสวมจะมีประมาณ 10% ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น (ธงชัย
พรรณสวัสดิ์, 2530) คือ 2x0.1 = 0.2 ลบ.ม./วัน มีคา BOD = 494
มก./ล. (บุ ญส ง ไขเกษ, 2534) และน้ํ าเสี ยจากการซั กลางของ
คนงาน 90% ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น คือ 2x0.9 = 1.8 ลบ.ม./วัน
โรงพยาบาลกํ าหนดใหผู รับ เหมาก อ สร างส วมแบบระบบ
เกรอะ-กรองไรอ ากาศ จํานวน 3 หอ ง เพื่ อบริก ารกับ คนงาน
กอสราง จากนั้นจึงไหลลงสูระบบบําบั ดน้ําเสียของโรงพยาบาล
และน้ําเสียที่เกิดจากการซักลางของคนงาน ก็จะตอเชื่อมตอทอ
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล เชนเดียวกัน (ระดับ
ผลกระทบเทากับ -1)

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

1) ทําความสะอาดรางระบายน้ํา และทอระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ
ตลอดระยะเวลาการกอสราง

1) สรางความเขาใจใหพนักงานไมทิ้งเศษขยะชิ้นใหญ หรือที่ยอย
เก็บตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งตรวจวิเคราะห
สลายไมไดลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 2 จุด ไดแก
2) ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการฯ ใหทํางานไดอยางมี
- น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดฯ
ประสิทธิภาพ บําบัดน้ําเสียใหผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมาย
- น้าํ ทิ้งหลังผานการบําบัด
กําหนด
ในพารามิเตอรดังนี้
3) จัดใหมีบอพักน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวและนําน้ําทิ้งไปใชประโยชน - ความเปนกรด-ดาง
ในโครงการฯ ใหมากที่สุด โดยใหมีการฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม เชน
- บีโอ
การเติมคลอรีน เปนตน
- ซีโอดี
4) สงน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียตรวจวิเคราะห 3 เดือน/ครั้ง
- ปริมาณสารแขวนลอย
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณตะกอนหนัก
- บีโอดี (BOD)
- ของแข็งละลายทั้งหมด
- ซีโอดี (COD)
- ซัลไฟต
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
- น้ํามันไขมัน
- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3.7 การปองกันและบรรเทา
ในระหวางการกอสรางอาคารผูปวยใน ค.ส.ล. 3 ชั้น และ
สาธารณภัย
อาคารจายกลาง จะใชจุดรวมพลที่ 1 ในการเปนพื้นที่อพยพคน
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
การเกิดเหตุเพลิงไหมในชวงการกอสราง คาดวามีสาเหตุมา
จาก 2 ประการหลัก ดังนี้
- ประการแรก คือ เกิดจากความขัดข องของระบบไฟฟ า
เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาในชวงกอสราง
เปนการใชประโยชนแบบชั่วคราว ดั้งนั้นมักทํากันอยาง
งายๆ ไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม จึงอาจกอใหเกิดความ
ขัดของและกระแสไฟฟาลัดวงจรไดงาย ซึ่งเปนผลทําให
เกิดเหตุเพลิงไหม
- ประการที่สอง คือ การสูบบุหรี่ หรือใชวัตถุไวไฟอยางไม
ระมัดระวัง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

1)
2)
3)

4)

5)
6)

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)
ตองมีการปรับปรุงแผนการปองกันอัคคีภัยตามการเปลี่ยนแปลง - ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภท
สภาพของโรงพยาบาล
ตามขอกําหนดของอุปกรณนั้นๆ
การเก็บกองวัสดุจากการรื้อถอน/กอสราง ตองเปนระเบียบ ลดความ - จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกัน
เสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
อัคคีภัย 1 ครั้ง/ป
ติดตั้งปายบอกจุดติดตั้งอุปกรณปองกันระงับอัคคีภัย และอุปกรณ
เตือนภัยตาง อาทิ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher)
จุดเปดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm)
ติดปายบอกชื่อหอง หรือชองทางตางๆ ทุกชอง ทุกประตู รวมทั้ง
ทางตัน บริเวณอันตราย ปายจุดรวมพล ปายกองบัญชาการแผน
ฉุกเฉิน ปายพื้นที่ปลอดภัยของแผนก
ติดปายบอกความรุนแรงของสารไวไฟ สารเคมี สารกัมมันตรังสี
วัตถุมีพิษ ฯลฯ
ปายกฎระเบียบ ขอบังคับที่ตองปฏิบัติ ปายจราจร ปายรณรงคให
เกิดความปลอดภัย ฯลฯ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3.8 การจัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ในช ว งกอ สร า ง ขยะที่ เกิ ด จากการก อ สร า งส ว นใหญ เ ป น
ประเภท เศษหิน เศษปูน และเศษไม และขยะบางสวนจะถูกนํา
กลับมาใชใหม เชน ไมแบบ และบางสวนสามารถใชในการถมที่
ได เชน เศษปูน เศษหิน (ขยะในสวนนี้ บริษัทผูรับเหมาะจะเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดการ)
สวนขยะที่เกิดจากคนงาน ซึ่งมาทํางานแบบเชามา-เย็นกลับ
คาดวาจะเกิดประมาณ 1.5 ลิตร/คน/วัน (คิดที่ 50% ของอัตรา
การเกิดขยะปกติ, กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
, สํา นัก งานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล อม, 2542) ดั งนั้ นจะมี
ประมาณ 1.5x5/1000 = 0.075 ลบ.ม./วัน โดยผู รับเหมาจะ
จัดเตรี ยมถัง ขยะขนาด 100 ลิต ร จํา นวน 2 ถัง ซึ่ งสามารถ
รองรั บขยะที่เกิด ขึ้นได 2.67 วัน วางไวบริเ วณที่ก อสรา งและ
ในชวงเย็นจึงเข็นถัง ขยะไปไวร วมกับถัง เก็บมูลฝอยทั่วไปของ
โรงพยาบาล เพื่อรอเทศบาลตําบลแมตานรับไปกําจัดความถี่ 1
ครั้ง/วัน (ระดับผลกระทบเทากับ 0)

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) ขยะจากการรื้อถอน/กอสราง ใหแยกวัสดุที่ขายไดออกเพื่อ
จําหนายใหเอกชนที่รับซื้อ
2) แยกขยะจากการรื้อถอน/กอสราง จากขยะมูลฝอยทั่วไป
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.1 สังคม เศรษฐกิจ

4.2 สาธารณสุข

4.3. ประวัติศาสตร
โบราณสถาน และ
โบราณคดี

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

การกอสรางโครงการเปนการสรางแหลงงานใหกับแรงงาน
และระบบธุรกิจกอสรางที่เกี่ยวของทั้งระบบ ทําใหเกิดการ
หมุนเวียน เปนการกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
สภาพสังคม คาดวาจะไมมีผลกระทบเนื่องจากแรงงานที่จัดจาง
จะเดินทางแบบเชามา-เย็นกลับ ไมมีการพักคางคืนในพื้นที่
โครงการ หรือพื้นที่ชุมชนใกลเคียงโรงพยาบาล ประกอบกับจะ
จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยควบคุมดูแลความประพฤติของ
คนงานอยางเขมงวด เพื่อปองกันการบกวนของคนงานตอชุมชน
ใกลเคียง
การกอสรางอาคารรักษาพยาบาล อาคารบริการ และบานพัก
อาศัย ของโรงพยาบาล สามารถดําเนินการไดโดยไมสงผล
กระทบตอการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

1) ดําเนินการเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย
ตามมาตรการที่กําหนดไวในชวงระหวางการกอสรางอยาง
ครบถวน

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) ดําเนินการเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย
ตามมาตรการที่กําหนดไวในชวงระหวางการกอสรางอยาง
ครบถวน
โบราณสถานพระธาตุเมืองเกาหวยลึก อยูห างจากโรงพยาบาล ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทาสองยางประมาณ 1.4 เมตร และอยูคนละฝงถนนทางหลวง
หมายเลข 105 อี ก ทั้ ง กิ จ กรรมของโรงพยาบาล ทั้ ง ในช ว ง
กอสรางและเมื่อเปดดําเนินการ ดําเนินการภายในขอบเขตพื้นที่
ของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
4.4 สุนทรียภาพ

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

เทศบาลและแหลงทองเที่ยวสําคัญที่จะจัดขึ้นภายในเขตเทศบาล ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตําบลแมตาน ซึ่งเปนที่ตองของโรงพยาบาล คือการทรงน้ําพระ
ธาตุเมืองเกาหวยลึก ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 เมษายน ของทุกป จึง
คาดว า ไม มี ผ ลกระทบ เพราะช ว งเวลา เป น วั น หยุ ด ซึ่ ง
โรงพยาบาลจะตองมี การหยุ ดการกอสรา ง อีกทั้ งการก อสรา ง
และกิจกรรมของโรงพยาบาลดําเนินการภายในขอบเขตพื้น ที่
ของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงคาดวาไมมีผลกระทบ

4.5. ความคิดเห็นของ
ประชาชน
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 2 แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
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รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.1. ที่ตั้งและสภาพภูมิ
กิ จ กรรม ในช ว งเป ด ดํ า เนิ นกา รเป น กิ จ กรรม เ พื่ อ กา ร ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประเทศ
รั ก ษาพยาบาล และการเข า พั ก ของผู ป ว ย ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี
ผลกระทบต อการปรับ เปลี่ ยนลักษณะภูมิป ระเทศบริ เวณที่ตั้ ง
โครงการฯ
1.2 ธรณีวิทยา แผนดินไหว รอยเลื่อนที่พาดผานอําเภอทาสองยางคือรอยเลื่อยเมย-อุทัยธานี ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากสถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย พบวา ไมเคยเกิด
แผนดิน ไหวรุน แรงในตําบลแมตาน อยา งไรก็ต าม จากแผนที่
บริเวณเสี่ยงกับแผนดินไหวของประเทศไทยพบวาจังหวัดตาก
อยูในเขต 2ข คือ เสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวความรุนแรง VII –
VIII เมอรคัลลี สิ่งกอสรางที่ออกแบบดีเสียหายเล็กนอย (มีความ
เสี่ ยงในการเกิด ความเสีย หายระดั บปานกลาง) ความสู งของ
อาคารของโรงพยาบาลทาสองยางในปจจุบันมีความสูงมากที่สุด
12 เมตร ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ และกิจกรรมของโครงการฯ จึง
ไมมีผลกระทบตอดานธรณีวิทยาและแผนดินไหว
1.3 ดินและการชะลาง
ถนนภายในโครงการมีลักษณะเปนคอนกรีต พื้นที่วางจะมีการ ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
พังทลาย
ปลูกหญา จึงปองกันการปะทะของฝนกันหนาดินและลดการชะ
ลาง พังทลายของดิน และโครงการเปนกิจกรรมรักษาพยาบาล
และการอยูอาศัย มีการจัดการดานน้ําเสียและขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล มิไดมีการปลอยใหเจิ่งนองหรือกองบนพื้นดิน
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
1.4 สภาพภูมิอากาศ

1.5 คุณภาพอากาศ

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
โครงการฯ เปนกิจกรรมรักษาพยาบาล และการอยูอาศัย มิไดมี
กิจกรรมที่กอใหเกิดความรอนสูงและกาซใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1) มลพิษชนิดตาง ที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อประเมินปริมาณแลว
พบวา
- ความเขมขนของฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตมี
คาเทากับ 0.0008 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาคอนขางต่ํา และไม
เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
- ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้น
จากทอไอเสียรถยนตมีคาเทากับ 0.68 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคา
คอนขางต่ํา และไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 32.4 มก./ลบ.ม.
- ความเขมขนของกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) ที่เกิดขึ้น
จากทอไอเสียรถยนตมีคาเทากับ 0.018 มก./ลบ.ม. ซึ่งมี
คาคอนขางต่ํา และไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.32 มก./ลบ.ม.
(2) การลดความรอนจากเครื่องปรับอากาศ
- โรงพยาบาลมี ตนไม ยืนตนที่ มีเสน รอบวงสูงระดั บอก 40
ซม. ขึ้นไป จํา นวน 90 ตน แตเป นตนมะละกอ 22 ต น
ดังนั้นจึงเหลือไมยืนตน 68 ตน (ตารางที่ 3.2.1) สามารถ
คายน้ําเพื่อลดความรอนได 68 ตัน
- ส า ม า ร ถ ค า ย น้ํ า เ พื่ อ ช ว ย ล ด ค ว า ม ร อ น จ า ก
เครื่องปรับอากาศได รอยละ 48
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มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

1) ปลูกตนไมยืนตน เพื่อลดฟุงกระจายของฝุน ไอความรอน และ
มลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
2) รดน้ําและลางทําความสะอาดเสนทางการจราจรและพื้นที่จอดรถ
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน
3) ดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารใหมีประสิทธิภาพดีเสมอ
4) ติดปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวบริเวณลานจอดรถยนต โดยใหดับ
เครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถแลว
5) ใหเจาหนาที่โรงพยาบาลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปน
ประจํา โดยทําความสะอาดแผนกรองและถาดสําหรับรองรับน้ําที่อยู
ภายในเครื่องปรับอากาศเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและยังเปนการปองกันการสะสมของเชื้อ
โรค
6) เลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และตองมีมี
สาร CFCs เปนสวนประกอบในเครื่องปรับอากาศดวย
7) รณรงค ประชาสัมพันธ ใหเจาหนาที่ปรับอุณหภูมิภายในหองให
พอเหมาะ (25-26 องศาเซลเซียส)
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ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม

1.6 ระดับเสียง

1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ําผิวดิน

1.8. อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําใตดิน

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สีเขียวที่เปนสนามหญา และไมประดับ
และไมผลประเภทอื่นๆ เชน มะละกอ จึงสามารถชวยคายน้ํา
เพื่อลดความรอนจากเครื่องปรับอากาศไดอีกสวนหนึ่ง
กิจกรรมของโครงการฯ เพื่อการรักษาพยาบาลและพักอาศัย
1) ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรตางๆ ใหอยูในสภาพดี
มิไดมีกิจกรรมที่กอใหเกิดระดับเสียงดัง
เสมอ เพื่อปองกันกันการชํารุดหรืออยูในสภาพไมสมบูรณซึ่งจะทํา
ใหเกิดปญหาเสียงดังได
2) จัดระบบการจราจร และใหมีเจาหนาที่ใหสัญญาณการจราจรแก
ยานพาหนะที่เขาออกสถานีขึ้นลง เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ลดความ
วุนวายและการเกิดเสียงดัง
3) จํากัดความเร็วรถขณะแลนเขา -ออก พื้นที่โครงการ ใหมีความเร็ว
ไมเกิน 30 กม./ชม.
4) ทําปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถแลว
โรงพยาบาลจะทําการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหสามารถ 1) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
รองรับน้ําเสียได 100 ลบ.ม./วัน และสามารถบําบัดน้ําเสียให
สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
ผานเกณฑมาตรฐานอาคารประเภท ก ได ดังนั้นคาดวาจะเกิด
ผลกระทบในระดับนอยยอมรับได
โรงพยาบาลจะทําการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหสามารถ 1) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
รองรับน้ําเสียได 100 ลบ.ม./วัน และสามารถบําบัดน้ําเสียให
สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
ผานเกณฑมาตรฐานอาคารประเภท ก ได ดังนั้นคาดวาจะเกิด
ผลกระทบในระดับที่ยอมรับได
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ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
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มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรปาไม/สัตว
พื้นที่ของอําเภอทาสองยาง มีพื้นที่ราบประมาณ 130 ตร.กม. ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ปา
และพื้นที่เขาประมาณ 1,790 ตร.กม. โรงพยาบาลทาสองยาง
ตั้งอยูภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่งมีพื้นที่ 2.75 ตร.กม.
เปนเขตชุมชนหนาแนนปานกลาง ดังนั้นจึงไมมีทรัพยากรปาไม
และสัตวปา จากการสํารวจประชากรสัตว โดยจะพบสัตวจําพวก
นกกระจอก นกกระจาบ นกเอี้ ยงสาลิก า นกกระติ๊ด ขี้ห มู นก
แซงแซว นกเขาใหญ ซึ่งเปนนกประจําถิ่น พบไดในชุมชนเมือง
และการกอสรางอาคารของโรงพยาบาล ดําเนินการในพื้นที่ของ
โรงพยาบาล จึงมิไดสงผลกระทบตอทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2.2 ท รั พ ย า ก ร สั ต ว น้ํ า การสํารวจสัตวและพืชน้ําในลําหวยแมตาน พบแพลงคตอนพืช ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
แ พ ล ง ก ต อ น พื ช แ ล ะ 2 ชนิด พบสัตวหนาดิน 2 ไฟลัม 6 ครอบครัว และปลา 11 ชนิด
สาหราย
(รายละเอียดในหัวขอ 3.2.2) โดยไมพบสัตวและพืชหายากหรือ
ใกลสูญพันธุ ดังนั้นคาดวาการกอสรางอาคารของโรงพยาบาลจะ
ไมสงผลกระทบ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
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ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
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รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
3. คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย
3.1 การใชประโยชนที่ดิน
ตามขอกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดตาก (ภาพที่ 3.3.7.1) พื้นที่ ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลทาสองยางตั้งอยูในพื้นที่หมายเลข 1.2 สีชมพู
กําหนดใหเปนที่ดินประเภทชุมชน ดังนั้นการใชประโยชนที่ดิน
ของโรงพยาบาลจึงเปนไปตามขอกําหนดของผังเมืองรวมตาก
และตามขอกําหนดในผังเมืองรวมชุมชนแมตาน (ภาพที่
3.3.7.2) พื้นที่ของโรงพยาบาลในสวนรักษาพยาบาล และสวน
บานพัก อยูในพื้นที่สีน้ําเงิน ประเภทสถานที่ราชการ ดังนั้น
ตําแหนงที่ตั้งของโรงพยาบาลจึงไมขัดตอขอกําหนดของผังเมือง
รวมชุมชนแมตาน
3.2 การคมนาคมขนสง
เมื่อเปดดําเนินการคาดการณจะมีจํานวนรถยนตเพิ่มขึ้น 30 คัน 1) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการฯ อํานวยความสะดวกแกรถที่เขา
ดังนั้นจึงทําใหอัตราการจราจรบริเวณประตูทางเขาโรงพยาบาล
และออกพื้นที่โครงการฯ
ประตู ท างออกโรงพยาบาล ถนนประสิ ท ธิ์ ศึ ก ษา (ด า นหน า 2) ตรวจสอบปายสัญญาณการจราจรตางๆ ของโรงพยาบาลให
โรงพยาบาล) และถนนปญญาสามัค คี (ดานหน าบา นพัก ของ
ชัดเจน
โรงพยาบาล) ค า V/C Ratio เพิ่ม ขึ้น เป น 0.0681, 0.0854,
0.0541 และ 0.0568 ลั ก ษณะของการจราจรอยู ใ นสภาพ
คลองตั วดีมาก ดัง นั้นกิจ กรรมของจึง ไมเกิ ดผลกระทบตอการ
คมนาคมขนสง
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ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3.3 พลังงานและไฟฟา

3.4 น้ําใช/น้ําดื่ม

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
การเพิ่มจํานวนเตียงรักษาพยาบาลเปน 60 เตียง และกอสราง
อาคารพักเพิ่มขึ้น จะตองมีการใชกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นแตไมมาก
นัก ดังนั้นหมอแปลงไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองที่มีอยู
สามารถรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชกระแสไฟฟาได

ปริมาณน้ําใชเพิ่มเปน 121 ลบ.ม./วัน ระบบการใชน้ําจะยังเปน
เชนเดียวกับกอนกอสราง ซึ่งในชวงนี้จะสามารถสํารองน้ําได 1.9
วัน หรือ 45.6 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอตอการใชงานของโรงพยาบาล
ดังนั้นจึงไมทําใหผลกระทบเพิ่มขึ้นจากเดิม

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตามมาตรการตางๆ
อยางเครงครัด
2) ทํ า การสํ า รวจจุ ด เชื่ อ มต อ การเดิ น สายไฟ และอุ ป กรณ ต า งๆ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเสมอ หากพบจุดชํารุดควร
เรงทําการซอมแซม
3) การติ ด ตั้ง อุป กรณ แ ละการจา ยไฟฟา ตอ งให เป น ไปดว ยความ
เรียบรอยและถูกตองตามมาตรฐาน
4) รณรงคใหคนเจาหนาที่และผูปวยใชไฟฟาอยางประหยัด
1) ตรวจสอบระบบจ ายน้ํา ประปา1 เดือน/ครั้ง ใหอยู ในสภาพดีอ ยู เก็บตัวอยางน้ําใชสงตรวจวิเคราะหความถี่
เสมอ ไดแก เครื่องสูบน้ํา ทอจายน้ํา ถังเก็บน้ํา มิเตอรวัดน้ํา หาก 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 4 จุด ไดแก
พบจุดชํารุด ผิดปกติตองเรงแกไข
- อาคารผูปวยนอก
2) ทําความสะอาดจุดจายน้ําของหนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
- อาคารผูปวยใน
3) รณรงค ใ ห ผู ป ว ย ญาติ ผู ป ว ย และเจ า หน า ที่ ข องโรงพยาบาล - อาคารโรงอาหาร
- อาคาร/บานพัก ของโรงพยาบาล
ประหยัดน้ํา
4) สงตัวอยางน้ําประปาสงตรวจ 3 เดือน/ครั้ง พารามิเตอรดังนี้
ในพารามิเตอรดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- สี (Color)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- เหล็กรวม (Fe)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- แมงกานีส (Mn)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- คลอไรด (Cl)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- ฟลูออไรด (F)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
- โครเมียม (Cr)
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รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

3.5 การระบายน้ําและการ
ปองกันน้ําทวม

เมื่อมีการกอสรางอาคาร จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินจากพื้นดินและสนามหญา เปนพื้นคอนกรีต จึงทํา
ใหอัตราการระบายน้ําออกนอกพื้นที่โครงการมากขึ้น จึงมี
มาตรการควบคุมอัตราการระบายน้ําฝนออกนอกพื้นที่ไมใหเกิด
จากเดิม คือ ปรับปรุงบึงประดิษฐ (Wetland) ของโรงพยาบาล ซึ่ง
เดิมใชรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย เปนบอหนวงน้ํา ซึ่งมี
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1.5 เมตร สามารถเก็บกัก
น้ําได 417 ลบ.ม. (ที่ความลึกน้ํา 1.5 เมตร) แลวติดตั้งทอ ค.ส.ล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3 เมตร จํานวน 3 จุด เพื่อระบายระบาย
น้ําออกจากบอหนวงน้ํา อัตราการระบายสูงสุด 0.18 ลบ.ม./วินาที
(ไมเกิน .204 ลบ.ม./นาที) โดยในชวงฤดูฝนจะมีการปลอยน้ําออก
จากบอจนแหง โดยใชทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.2 ซม. จํานวน
2 จุด ซึ่งเปนโครงสรางเดิมของบึงประดิษฐ เพื่อใหบอหนวงน้ํา
สามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่จะตกในพื้นที่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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1) ทําความสะอาดรางระบายน้ํา และทอระบายน้ําออกความถี่ 6
เดือน/ ครั้ง
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ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3.6 การกําจัดน้ําเสีย

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
เมื่อจํานวนเตียงรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเปน 60 เตียง จะมีน้ําเสีย
เกิดขึ้น 96.8 ลบ.ม./วัน ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสียใหสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เพิ่ม ขึ้นได โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
- ปรับปรุง Manhole โดยเพิ่มตะแกรงหยาบเพื่อดักขยะชิ้น
ใหญ
- สรางบอเกรอะเพิ่มเติมจํานวน 1 บอ
- ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรย
กรองขั้น 1 โดยติดตั้ง Cross Flow Media พรอมระบบ
จายน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียไประบบโปรยกรองขั้น
2 จํานวน 1 บอ
- ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรย
กรองขั้ น 2 โดยติ ดตั้ ง Cross Flow Media และติ ดตั้ ง
เครื่องสูบน้ําเสียไปถังตกตะกอน จํานวน 1 บอ
- กอสรางถังตกตะกอน
- กอสรางถังเก็บตะกอนพรอมติดตั้งปมสูบตะกอน
- กอสรางอาคารพรอมติดตั้งเครื่องรีดตะกอน
ซึ่งจะทําใหระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูสามารถรองรับน้ําเสียที่จะ
เพิ่มขึ้นไดเพียงพอ
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มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) สรางความเขาใจใหพนักงานไมทิ้งเศษขยะชิ้นใหญ หรือที่ยอย
เก็บตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งตรวจวิเคราะห
สลายไมไดลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 2 จุด ไดแก
2) ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการฯ ใหทํางานไดอยางมี
- น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดฯ
ประสิทธิภาพ บําบัดน้ําเสียใหผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมาย
- น้าํ ทิ้งหลังผานการบําบัด
กําหนด
ในพารามิเตอรดังนี้
3) จัดใหมีบอพักน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวและนําน้ําทิ้งไปใชประโยชน - ความเปนกรด-ดาง
ในโครงการฯ ใหมากที่สุด โดยใหมีการฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม เชน
- บีโอ
การเติมคลอรีน เปนตน
- ซีโอดี
4) สงน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียตรวจวิเคราะห 1 เดือน/ครั้ง
- ปริมาณสารแขวนลอย
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณตะกอนหนัก
- บีโอดี (BOD)
- ของแข็งละลายทั้งหมด
- ซัลไฟต
- ซีโอดี (COD)
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
- น้ํามันไขมัน
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3.7. การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3.8 การจัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
เมื่อกอสรางอาคารผูปวยใน ค.ส.ล. 3 ชั้น และอาคารจายกลาง จะ
ใชจุดรวมพลที่ 1 ในการเปนพื้นที่อพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม การประเมินความเพียงพอของจุดรวมพลดังนี้
- จํานวนคนที่อยูในโรงพยาบาลสูงสุด 380 คน จํา แนก
เปน
คนไข
60
คน
ญาติและผูปวยนอก 120
คน
เจาหนาที่
200
คน
- จุดรวมพล 1 คือ สนามหญา ติดรั้วดานหนา
โรงพยาบาล พื้นที่ 512 ตร.ม. อัตราพื้นที่รองรับ =
512/380 = 1.35 ตร.ม./คน

เมื่อโรงพยาบาลเพิ่มเปน 60 เตียง จะมีปริมาณขยะทั่วไปเพิ่ม
เปน 60 กิโลกรัม/วัน และขยะติดเชื้อเพิ่มเปน 52.86 กิโลกรัม/
วัน การจัดการดําเนินการเชนเดียวกับชวงกอนการกอสราง คือ
ขยะทั่วไปใหเทศบาลตําบลแมตานรับไปกําจัด และขยะติดเชื้อ
รถของโรงพยาบาลทาสองยางจะขนไปสงที่โรงพยาบาลแมสอด
ทุกวันศุกร (ความถี่ 1 ครั้ง/สัปดาห) ซึ่งจะมี หจก. เรืองโรจน
สระบุรี มารับขยะของโรงพยาบาลแมสอดและโรงพยาบาลทา
สองยางไปกําจัด

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) มีแผนการตรวจสอบอุ ปกรณ ดับเพลิงทุก ประเภทที่ มีติดตั้ งตาม - ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภท
ขอกําหนดของอุปกรณในแตละประเภท
ตามขอกําหนดของอุปกรณนั้นๆ
2) ตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา และจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใหอยูใน - จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกัน
สภาพดีเสมอ
อัคคีภัย 1 ครั้ง/ป
3) จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกันอัคคีภัยอยางนอย 1 ครั้ง/ป
4) ติด แผนผั งและขั้น ตอนการปฏิ บัติ เ มื่อ เกิ ดเพลิง ไหมใ นหอ งพั ก
ผูปวย และแผนกตางๆ ของโรงพยาบาล และทางขึ้นลงบันไดที่
สามารถมองเห็นไดชัด
5) มี ร ายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารใช อุ ป กรณ ป อ งกั น อั ค คี ภั ย เช น ถั ง
ดับ เพลิ ง สวิ ต ซแ จ ง สั ญญาณเตือ นเพลิง ไหม สํ า หรั บจุ ด ติ ด ตั้ ง
อุปกรณปองกันอัคคีภัยทุกจุด
6) ขอความร ว มมื อ เจ า หน า ที่ แ ละประชาชนผู รั บ บริ ก ารของ
โรงพยาบาล ในการปองกันและระวังการเกิดอัคคีภัย
1) รณรงคใหมีการจัดการขยะอยางถูกวิธี (ใชซ้ํา ลดการใชบาง
ประเภท มีการนําไปใชประโยชนอื่นอีก)
2) ดูแลจุดพักรวม และรักษาความสะอาดทุกวัน
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.1 สังคม เศรษฐกิจ

4.2 สาธารณสุข

4.3. ประวัติศาสตร
โบราณสถาน และ
โบราณคดี

4.4 สุนทรียภาพ

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเปนสถานพยาบาล ใหบริการ
ด า นสาธารณสุ ข กั บ ประชาชนที่ อ ยู บริ เ วณโดยรอบ เป น
สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ใหบริการสังคม เพื่อใหคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุขของประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีอัตราการจาง
งานเพิ่มขึ้น

1) ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตาม
มาตรการที่กําหนดไวในชวงเปดดําเนินการอยางครบถวน
2) จัดบริการของโรงพยาบาล ใหมีความคลองตัว รวดเร็ว พูดจา
ไพเราะ
3) ประชาสัมพันธดานการบริการของโรงพยาบาลตอชุมชนใน
รูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้น
เมื่อโรงพยาบาลเพิ่มเปน 60 เตียง ทําใหศักยภาพในการรองรั บ 1) ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกัน
ผูปวยเพิ่มมากขึ้น สงผลใหคุณภาพการบริการดานสาธารณสุขดี
และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตาม
ขึ้น
มาตรการที่กําหนดไวในชวงเปดดําเนินการอยางครบถวน
โบราณสถานพระธาตุเมืองเกาหวยลึก อยูหางจากโรงพยาบาล ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทาสองยางประมาณ 1.4 เมตร และอยูคนละฝงถนนทางหลวง
หมายเลข 105 อี ก ทั้ ง กิ จ กรรมของโรงพยาบาล ทั้ ง ในช ว ง
กอสรางและเมื่อเปดดําเนินการ ดําเนินการภายในขอบเขตพื้นที่
ของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ
เทศบาลและแหลงทองเที่ยวสําคัญที่จะจัดขึ้นภายในเขตเทศบาล ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตําบลแมตาน ซึ่งเปนที่ตองของโรงพยาบาล คือการทรงน้ําพระ
ธาตุเมืองเกาหวยลึก ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 เมษายน ของทุกป จึง
คาดว า ไม มี ผ ลกระทบ เพราะช ว งเวลา เป น วั น หยุ ด ซึ่ ง
โรงพยาบาลจะตองมี การหยุ ดการกอสรา ง อีกทั้ งการก อสรา ง
และกิจกรรมของโรงพยาบาลดําเนินการภายในขอบเขตพื้น ที่
ของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงคาดวาไมมีผลกระทบ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
4.5 ความคิดเห็นของ
ประชาชน

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. คุณภาพน้ําใช

2. คุณภาพน้ําเสีย

3. การปองกันอัคคีภัย

พื้นที่ดําเนินการ
เก็บตัวอยางน้ําใชตรวจวิเคราะหกับ
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
ราชการ จํานวนอยางนอย 4 จุด ดังนี้
- อาคารผูปวยนอก
- อาคารผูปวยใน
- อาคารโรงอาหาร
- อาคาร/บานพัก ของโรงพยาบาล

ดัชนีตรวจวัด
พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะห ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
เก็บตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งตรวจวิเคราะห ประสานหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจากราชการตรวจคุณภาพน้ําเสียและน้ําทิ้ง ใน
กับหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
พารามิเตอรตอไปนี้
ราชการ จํานวนอยางนอย 2 จุด ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
- ซีโอดี (COD)
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
- น้ําทิ้งเมื่อผานการบําบัด
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)
- มีแผนการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภทที่มีติดตั้งตามขอกําหนดของอุปกรณ
ในแตละประเภท

- จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกันอัคคีภัยอยางนอย 1 ครั้ง/ป

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

ความถี่
3 เดือน/ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
โรงพยาบาลทาสองยาง

3 เดือน/ครั้ง

โรงพยาบาลทาสองยาง

ตาม
ขอกําหนด
ของอุปกรณ

โรงพยาบาลทาสองยาง

1 ครั้ง/ป
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. คุณภาพน้ําใช

2. คุณภาพน้ําเสีย

3. การปองกันอัคคีภัย

พื้นที่ดําเนินการ
เก็บตัวอยางน้ําใชตรวจวิเคราะหกับ
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
ราชการ จํานวนอยางนอย 4 จุด ดังนี้
- อาคารผูปวยนอก
- อาคารผูปวยใน
- อาคารโรงอาหาร
- อาคาร/บานพัก ของโรงพยาบาล

ดัชนีตรวจวัด
พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะห ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
เก็บตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งตรวจวิเคราะห ประสานหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจากราชการตรวจคุณภาพน้ําเสียและน้ําทิ้ง ใน
กับหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
พารามิเตอรตอไปนี้
ราชการ จํานวนอยางนอย 2 จุด ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
- ซีโอดี (COD)
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
- น้ําทิ้งเมื่อผานการบําบัด
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)
- มีแผนการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภทที่มีติดตั้งตามขอกําหนดของอุปกรณ
ในแตละประเภท

- จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกันอัคคีภัยอยางนอย 1 ครั้ง/ป

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

ความถี่
3 เดือน/ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
โรงพยาบาลทาสองยาง

3 เดือน/ครั้ง

โรงพยาบาลทาสองยาง

ตาม
ขอกําหนด
ของอุปกรณ

โรงพยาบาลทาสองยาง

1 ครั้ง/ป
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

บทที่ 1
บทนํา
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บทที่ 1 บทนํา

1-1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
โรงพยาบาลทาสองยาง เดิมมีที่ทําการอยูที่บานเลขที่ 196 หมู 2 ถนนแมสอด-แมสะเรียง
ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งในขณะนั้นยังเปนโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ได
เปดบริการใหแกประชาชน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528 โดยมีนายแพทยโกมล สายชุมอินทร
นายแพทยส าธารณสุขจังหวัดตากในขณะนั้น และไดมีพิธีเปดอยางเปน ทางการเมื่อวัน ที่ 24
กันยายน ปเดียวกัน โดยนายเทิดพงษ ไชยนันท รัฐ มนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขใน
ขณะนั้ น โดยมี น ายแพทย วี ร ะกิ จ หิ รั ญ วิ วั ฒ น กุ ล เป น ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลคนแรก
ประกอบดวยเจาหนาหนาที่ทั้ง หมด 13 คน ตอมาขอบขายการใหบริการไดเพิ่มขึ้น และการ
ทํางานไดขยายขอบเขตออกไป แตมีขอจํากัดของเนื้อที่และอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลที่มีอยู
ไมสามารถขยายหรือกอสรางได ในป 2534 จึงไดมีโครงการขยายเปนโรงพยาบาล 30 เตียง โดย
ใชพื้นที่สาธารณะ หมูที่ 1 ตําบลแมตาน ตั้งอยูบนเนื้อที่ 14 ไร 1 งาน 99 ไร หรือ 23,196 ตาราง
เมตร แบงเปน 3 แปลง โดยแปลงที่ 1 เนื้อที่ 13,744 ตารางเมตร เปนตัวอาคารโรงพยาบาล
แปลงที่ 2 เนื้อที่ 6,332 ตารางเมตร เปนตัวอาคารบานพัก สวนแปลงที่ 3 พื้นที่ 3,120 ตาราง
เมตร เปนบึงประดิษฐ (Constructed Wetland)
แตปจจุบัน พบวาอาคารสถานที่และศักยภาพการใหบริการ ไมเพียงพอตอการใหบริการ
ประชาชนอันเนื่องจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษาพยาบาลมากขึ้น ทําใหเกิดความแออัดประกอบ
กับอาคารเดิมทรุดโทรมเนื่องจากกอสรางมานาน จึงมีโครงการขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง
เปน 60 เตียง โดยมีแผนการจะกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 อาคาร เพื่อใชเปนอาคารผูปวยใน
และสวนสํานักงาน และสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 อาคาร เพื่อใชเปนสวนจายกลาง ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวเขาขายโครงการที่จักตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อ
ประโยชนในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่
รายรอบ อีกทั้งยังเปนการเตรียมการควบคุมปองกัน เฝาระวังและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.2 วัตถุประสงค
(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินกิจการของโครงการฯ ที่มีตอ
สิ่งแวดลอมบริเวณโครงการฯ และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งอาจไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งทางตรง
และทางออม
(2) เพื่ อศึก ษาสํ ารวจลัก ษณะ คุ ณ ภาพ สถานภาพปจ จุ บัน ของสิ่ ง แวดลอ มบริ เวณ
โครงการฯ และในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจการของโครงการฯ
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(3) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการฯ พรอมทั้งกําหนด
มาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
(4) เพื่อศึกษาการพัฒนายกระดับมาตรฐานของโครงการฯ เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ
ดําเนินการพัฒนาสูมาตรฐานสากล
(5) เพื่อใหโครงการฯ เสนอรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม
พระราชบัญ ญัติ สง เสริ มและรักษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อม พ.ศ. 2535 เพื่ อนํา ไปใช เสนอขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบการจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา
(1) ศึกษา รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการ เชน สถานที่ตั้ง ขนาด/ประเภท รูปแบบ
อาคารและสิ่งกอสราง แผนงานการกอสราง/ดําเนินการ ระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยีการลด
หรือการจัดการของเสียที่ใช อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พื้นที่สีเขียว เปนตน
(2) ศึกษา รวมรวม ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการ ขั้นตอนการ
อนุญาต การควบคุม และการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการ
(3) ศึกษาพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่หลักของโครงการ และบริเวณใกลเคียงโครงการโดย
มีรั ศมีร ายรอบ 1.5 กิโ ลเมตร ครอบคลุมรายละเอียดสิ่ง แวดลอมทั้ง 4 ดาน คือ ทรัพยากร
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษ ย
และคุณคาตอคุณภาพชีวิต
(4) เสนอมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมและชัดเจน ที่มี
ความเปน ไปไดใ นทางปฏิบัติ โดยแสดงรายละเอียดในการดําเนิน การ วิธีปฏิบัติ หนวยงานที่
รับผิดชอบ และระยะเวลาอยางมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
(5) เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเสนอแผนการ ดัชนีที่จะ
ทําการตรวจวัด งบประมาณ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
(6) เสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม และปรับ แตง รายงานตามเงื่อนไขของสํา นักงานฯ
จนกระทั่งโครงการผานความเห็นชอบ
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1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะนํามาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นมี 3 ลักษณะ คือ ขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลตติยภูมิ (Tertiary Data)
ซึ่งวิธีการศึกษาของแตละกลุมมีดังนี้
1.4.1.1 รายละเอียดของโครงการ
ศึกษาครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และขนาดของโครงการ เพื่อให
เกิดภาพพจนของโครงการและสามารถใชเป น แนวความคิดประกอบการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
(1) ประเภทและขนาดของโครงการ ทําการรวบรวมรายละเอียดประเภทและขนาด
รวมทั้งพื้น ที่โ ครงการพรอมกิจ กรรมประกอบพรอมแสดงเอกสารสิท ธิ์ทุกแปลง การจัดระบบ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ โดยระบุจํานวนพนักงานที่พักภายในโครงการใหชัดเจน
(2) สถานที่ตั้งของโครงการ
(2.1) ที่ตั้งโครงการ ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลการเขาถึงพื้นที่โครงการจาก
ถนนสายหลักที่ปรากฏในแผนที่ของทางราชการ ขนาดพื้น ที่โ ครงการ การใชที่ดิน ขางเคีย ง
โดยรอบ ภาพถายสภาพปจจุบัน พื้นที่โครงการและบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบ พรอมแสดงแผน
ที่ แผนผัง ภาพถาย
(2.2) แผนผังแสดงโครงการ (Layout) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลทิศทาง
ของขอบเขตกรรมสิท ธิ์ที่ดิน ของโครงการ การใช ที่ดิน ภายในโครงการและบริ เวณขา งเคีย ง
ตําแหนงที่ตั้งกิจกรรมทั้งหมด พรอมทั้งแผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค
(3) รูปแบบอาคารและสิ่งกอสราง ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลถึง ลักษณะ รูปแบบ
ความสูง จํานวนและขนาดของอาคาร พื้นที่สีเขียว พื้นที่วาง รอยละของพื้นที่ที่มีอาคารปกคลุม
ดิน (BCR) อัตราสวนพื้นที่ทั้งหมดตอพื้นที่โครงการ (FAR) รวมทั้งขนาดพื้นที่แตละกิจกรรมและ
พื้นที่ใชสอย ตลอดจนระยะถอยรน ระยะหางจากอาคารจากแนวของพื้นที่โครงการ
(4) แผนงานกอสราง/ดําเนินการ ทําการรวมรวมขอมูลแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงการ รวมทั้งแผนการบริหารและกลุมเปาหมายของโครงการ
(5) สภาพการเศรษฐกิจและการลงทุนของโครงการ ทําการศึกษา

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 1 บทนํา

1-4

1.4.1.2 กลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
(1) ภูมิสัณฐาน ทําการรวบรวมขอมูลลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูง เสนชันความสูง
บริเวณโครงการที่ตั้งอยูและบริเวณใกลเคียงที่ตั้งโครงการ
(2) ดิ น ทํ า การรวบรวมข อ มู ล ประเภทของดิ น คุ ณ สมบั ติ ส มรรถนะ ศั ก ยภาพ
ความสามารถในการซึมน้ําของดินและความอุดมสมบูรณของดิน เปนตน บริเวณโครงการที่ตั้งอยู
และบริเวณใกลเคียงโครงการ
(3) ธรณีวิทยา/การเกิดแผนดินไหว ทําการรวบรวมขอมูลลักษณะทางธรณีวิทยา ประวัติ
การเกิดแผนดินไหว การทรุดตัว บริเวณโครงการตั้งอยูและบริเวณใกลเคียงโครงการ
(4) คุณภาพอากาศ ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มลภาวะในอากาศ ปริมาณฝุนละออง
ในอากาศบริเวณพื้น ที่โ ครงการ และประเมิน ระดับคุณ ภาพอากาศบริเวณพื้น ที่โครงการและ
บริเวณใกลเคียง ครอบคลุมสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาเพื่อศึกษาสถานภาพของอากาศ
เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วและทิศทางลม ฝน และการระเหยของน้ํา
(5) มลพิษทางเสียงทําการตรวจวัดเสียง ณ จุดเดียวกับที่ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และประเมินระดับเสียงรอบๆ บริเวณโครงการ
(6) ทรัพยากรน้ํา
(6.1) น้ําผิวดิน ทําการรวบรวมขอมูลลักษณะธรณีสัณฐานของแหลงน้ํา รูปแบบ
การไหลของน้ําผิวดิน การใชประโยชนของแหลงน้ําตลอดจนคุณภาพ
(6.2) น้ําใตดิน ทําการรวบรวมขอมูลลักษณะของชั้นน้ําใตดิน การไหลของน้ําใต
ดิน อัตราการใหน้ํา คุณภาพน้ํา ความลึกของน้ําบาดาล การใชน้ําใตดินของชุมชนบริเวณใกลเคียง
เปนตน
1.4.1.3 กลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
(1) นิเวศวิทยาบนบก ทําการศึกษาชนิด ปริมาณ และความหนาแนนของชนิด สภาพของ
พืชพรรณที่อาศัย และประเภทของสัตวบก นก ในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียงพรอม
ทั้งศึกษาแนวโนมของการอพยพยายถิ่นของสัตวปา (ถามี)
(2) นิเวศวิทยาทางน้ํา ทําการสํารวจชนิดสัตวน้ํา ความอุดมสมบูรณ ประเมินศักยภาพ
ทางการประมงและสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําในพื้นที่ และบริเวณโดยรอบโครงการ
(3) สิ่งมีชีวิตหายากและอาจสูญพันธุ ทําการสํารวจชนิด ปริมาณ สัดสวน การกระจาย
และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตหายากและอาจสูญพันธุในพื้นที่ และบริเวณโดยรอบโครงการ
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1.4.1.4 กลุมคุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย
(1) การใชน้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภค ทําการศึกษาแหลงน้ํา ชนิด ปริมาณและคุณภาพ
ของน้ําใชตอความเหมาะสม สภาพปญหาการใชน้ํา และการใชประโยชนของแตละกิจกรรมภายใน
โครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ
(2) การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล ทําการศึกษาการใหบริการบําบัดน้ําเสีย ความสามารถ
ในการรองรับปริมาณน้ําเสียของระบบ การบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง แนวเสน ทอรับน้ําเสีย
สภาพปญหาและประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย โอกาสเกิดการปนเปอนและผลกระทบจาก
การใชสารเคมีในการฆาเชื้อโรคของโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ
(3) การระบายน้ําและการปองกัน น้ําทวม ทําการศึกษาระบบระบายน้ํา ทิศทางและ
เสนทางระบายน้ํา สภาพปญหาการระบายน้ําและสภาวะน้ําท วม ตลอดจนการปองกันน้ําทวม
ภายในโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ
(4) การจัดการมูลฝอย ทําการศึกษาคาดคะเนปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นขณะดําเนินการ
กอสรางและภายหลังดําเนินการ วิธีการจัดเก็บ ภาชนะรองรับ การเก็บขน และวิธีการกําจัดเพื่อให
เกิด ผลกระทบนอยที่สุดบริเวณโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ
(5) พลังงานและไฟฟา ทําการศึกษาแหลงจายไฟฟา ปริมาณการใชพลังงานของกิจกรรม
ตางๆ และสภาพปญหาการใชไฟฟาและพลังงานบริเวณโครงการและโดยรอบโครงการ
(6) การคมนาคมขนสง/การจราจร ทําการศึกษาปริมาณการจราจรในเสนทางที่โครงการ
ตั้งอยู ความหนาแนน ความสามารถในการรองรับของเสนทางการคมนาคม และความเพียงพอ
ของปริมาณพื้นที่จอดรถของโครงการ
(7) การสื่อสาร ทําการศึกษาระบบสื่อสารที่ใหบริการ และระบบบันทึกขอตกลง ณ บริเวณ
โครงการและบริเวณโดยรอบโครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสื่อสารแหงประเทศไทย
(8) การใชประโยชนที่ดิน ทําการสํารวจพื้นที่โครงการ รวมกับภาพถายทางอากาศ และ
แผนที่ 1:50,000 เพื่อตรวจสอบความถูกตองในพื้นที่จริง และทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงการ
ใชที่ดินภายหลังการกอสรางโครงการ
1.4.1.5 กลุมคุณคาตอคุณภาพชีวิต
(1) สภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น /ทัศนคติตอโครงการ ทําการสํารวจสภาพ
ความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น/ทัศนคติตอโครงการของประชาชนที่อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ และบุคคลทั่วไปโดยใชแบบสอบถาม การจัดทําการประชาพิจารณ
และขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 1 บทนํา

1-6

(3) สุนทรียภาพ ทําการศึกษาแหลงทองเที่ ยวและสถานที่สําคัญจากขอมูลทุติยภูมิ ใน
บริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง รวมทั้ง สุนทรียภาพภายในโครงการโดยใช
แบบสอบถาม พิจารณารวมกับการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(4) สาธารณสุขและการบริการสาธารณะ ทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถามจากประชาชน
โดยรอบโครงการถึง สภาพสาธารณสุ ข สถิ ติการเจ็บ ปวยของประชาชนในแตล ะชุมชนที่อ ยู
โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ ควบคูไปกับขอมูลทุติยภูมิดานสาธารณสุข หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในทองถิ่น เปน ตน และการใหบริการสาธารณะ ไดแก สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ ที่ทําการ
ไปรษณีย องคการโทรศัพท เปนตน ที่อยูบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ
1.5 การประเมินสถานภาพปจจุบันและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทําการประเมินสถานภาพปจจุบันของทุกดัชนีสิ่งแวดลอมของทรัพยากรทั้ง 4 กลุม ที่
ทําการศึกษา ไดแก กลุมทรัพยากรกายภาพ กลุมทรัพยากรชีวภาพ กลุมคุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย และกลุมคุณคาตอคุณภาพชีวิต พรอมทั้งทําการประเมินสถานภาพพื้นที่ทั้งโครงการที่
ทําการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตอจากนั้น ทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ระหวางการกอสรางและภายหลัง การกอสรางหรือขั้น การเปดดําเนิน การ โดยการประเมิน ผล
กระทบแตละดัชนีสิ่งแวดลอมและประเมินผลกระทบทั้งโครงการที่จะไดรับ อนึ่งการประเมินผล
กระทบจะแสดงทั้งขนาดและทิศทางของผลกระทบ คือ มาก ปานกลาง และนอย แสดงผลเปนไป
ในทางบวกและทางลบ วิธีการที่ใชในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมแตละดัชนี และ
ภาพโดยรวมของโครงการที่ทําการศึกษาโดยใชระบบการวิเคราะหแบบ Matrix Analysis และ
Networking Analysis ซึ่งการประเมินสถานภาพปจจุบันนั้นทําใหทราบถึงสภาพของสิ่งแวดลอม
กอนมีโครงการและเปดดําเนิน กิจการก็จะทําใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
เมื่อมีโครงการเกิดขึ้น
1.6 การสรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
สรางมาตรการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทุกๆ ดัชนีสิ่งแวดลอมที่เกิดผลกระทบทางลบ
จากการดําเนินโครงการ จากนั้นจึงทําการสรางแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยแยกเปนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางการ
กอสรางและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางดําเนินการหรือเปดดําเนิน
กิจการ ทั้งนี้ไดมีการรวมมาตรการที่ใชลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในลักษณะผสมผสานโดยการรวม
มาตรการที่ใชแกไขปญหาที่คลายคลึงกันไวในกลุมเดียวกัน โดยจัดลําดับความสําคัญของแผนใน
การแกไขและลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น โดยการบริหารจัดการรวมทั้งระบบ (Environmental
Management System)
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1.7 การสรางแผนเฝาระวังติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โดยการเลือกแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จําเปนตองตรวจสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพ
ของมาตรการปองกันและแกไ ขผลกระทบสิ่ง แวดลอมนั้น ๆ โดยใชตัวดัช นีที่ส ามารถประเมิน
ประสิท ธิภาพของแผนปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ง แวดลอม นอกจากนี้ยัง เปนการเฝาระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและปญหาดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น และใชเปนขอมูลในการประเมิน
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสม
1.8 ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) โครงการมีมาตรฐานสูงในดาน อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม การบริการ และปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมาย
(2) โครงการมีมาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมของ
โรงพยาบาล ทั้งภายใน และพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจการของ โรงพยาบาล
กําแพงเพชร
(3) โครงการสามารถผานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอมและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(4) โครงการสามารถใชรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อประกอบในการขอ
จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาโครงการ
(5) โครงการ สามารถใชขอมูลประกอบการยกระดับมาตรฐานของโครงการสูมาตรฐาน
ระดับสากล
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บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการ
2.1 ที่ตั้งและการคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ
2.1.1 ที่ตั้งโครงการ
โรงพยาบาลทาสองยาง ตั้งอยูเลขที่ 357 หมู 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัด
ตาก ตําแหนงที่ตั้งดังภาพที่ 2.1.1 ตั้งอยูบนเนื้อที่ 14 ไร 1 งาน 99 ตารางวา หรือ 23,196 ตาราง
เมตร แบงเปน 3 แปลง โดยแปลงที่ 1 เนื้อที่ 13,744 ตารางเมตร เปนตัวอาคารโรงพยาบาล
แปลงที่ 2 เนื้อที่ 6,332 ตารางเมตร เปนตัวอาคารบานพัก สวนแปลงที่ 3 พื้นที่ 3,120 ตาราง
เมตร เปนบึงประดิษฐ (Constructed Wetland) และแผนผัง (Lay out) แสดงตําแหนงและลักษณะ
การใชประโยชนพื้นที่ของโรงพยาบาลดังภาพที่ 2.1.2 และ 2.1.3 และอาณาเขตติดกับพื้นที่บุคคล
อื่นโดยรอบสวนของโรงพยาบาลดังภาพที่ 2.1.4 ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ สวนหนา โรงพยาบาลติดกับรานคา
สวนกลางและหลังติดพื้นที่รกราง
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนประสิทธิ์ศึกษา
ทิศใต
ติดกับ ฌาปนสถานบานแมตาน
ทิศตะวันตก ติดกับ ลําหวยแมตาน
และอาณาเขตติดกับพื้นที่บุคคลอื่นโดยรอบสวนของบานพักดังภาพที่ 2.1.4 ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ถนนปญญาสามัคคี
ทิศตะวันออก ติดกับ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาสองยาง
ทิศใต
ติดกับ วัดอรัญญาวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมตาน
2.1.2 การคมนาคมเขาถึงโครงการ
เสนทางคมนาคมที่เขาถึงโรงพยาบาล แสดงดังภาพที่ 2.1.5 จากเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 105 กรณีมาจากทางอําเภอแมระมาด เลี้ยวซายเลี้ยวเขาสูถนนปญญาสามัคคี ตรงมา
จนถึงวงเวียนหอนาฬิกาก็จะพบโรงพยาบาลทาสองยาง กรณีมาจากทางจังหวัดแมฮองสอนก็จะ
เลี้ยวขวาเขาสูถนนปญญาสามัคคี ตรงมาจนถึงวงเวียนหอนาฬิกาก็จะพบโรงพยาบาลทาสองยาง
เชนเดียวกัน
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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ภาพที่ 2.1.1 ตําแหนงที่ตั้งโรงพยาบาลทาสองยาง
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ภาพที่ 2.1.2 แผนผัง (Layout) และลักษณะการใชประโยชนพื้นที่สวนโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทาสองยาง
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โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ภาพที่ 2.1.5 เสนทางการเขาถึงโรงพยาบาลทาสองยาง
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

2-7

2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ
2.2.1 ประเภทของโครงการ
โรงพยาบาลทาสองยางเปนโรงพยาบาลของรัฐ จัดเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
2.2.2 กิจกรรมการใหบริการรักษาพยาบาล
ประกอบดวย
(1) แผนกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
- จันทร
คลินิกวัณโรค (TB) โรคเรื้อน และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ออกหนวยสงเสริมสุขภาพเชิงรุก
- อังคาร
คลินิกสงเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC)
คลินิกผูสงู อายุ (สัปดาหแรกของเดือน)
ออกเยี่ยมบาน (HHC)
- พุธ
คลินิกอนามัยแมและเด็ก (ANC)
- พฤหัสบดี คลินิกวางแผนครอบครัว (FP)
ออกเยี่ยมบาน (HHC)
- ศุกร
คลินิกโรคเรื้อรัง (NCD)
อนามัยโรงเรียน
(2) แผนกผูปวยนอก
- จันทร, พุธ, พฤหัส รักษาโรคทั่วไป
- อังคาร
รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคทั่วไป
- ศุกร
รักษาโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน โรคทั่วไป
(3) แผนกผูปวยใน
- ทุกวัน
รักษาผูปวยที่ตองนอนโรงพยาบาล
(4) แผนกทันตกรรม
- จันทร ถึงศุกร ชวงเชา
บริการผูปวยทั่วไป(ขุด อุด ถอน)
- จันทร ถึง พฤหัส ชวงบาย บริการผูปวยเฉพาะทาง (ฟนปลอม ครองราก
ฟน ครอบฟน)
- ศุกรบาย
รับเฉพาะผูปวยฉุกเฉิน หรือบานอยูไกล

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 2.2.1 แสดงการรักษาพยาบาลผูปวยใน โรงพยาบาลทาสองยาง
ลําดับ

ขอมูล

1 จํานวนเตียง
2 จํานวนผูปวยในรับใหมในโรงพยาบาล
3 จํานวนผูปวยในจําหนายออกจากโรงพยาบาล
4 จํานวนวันนอนรวมผูปวยในโรงพยาบาล
5 จํานวนวันนอนเฉลี่ยของผูปวยในโรงพยาบาล
6 จํานวนผูปวยเฉลี่ยตอวัน
7 จํานวนผูปวยรับใหมตอวัน
8 จํานวนผูปวยจําหนายตอวัน
9 อัตราการครองเตียง
10 จํานวนผูปวยในเสียชีวิต
11 อัตราการเสียชีวิตของผูปวยใน
12 อัตราการติดเชื้อในตึกผูปวยใน
13 อัตราการเกิดผูปวย Admin ซ้ําใน 28 วัน
14 อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ (ผูปวย / ญาติ)
15 อัตราผูปวยหนีกลับ
16 อัตราการไมสมัครอยู / ขอยาย
17 อัตราการเกิดอุบัติเหตุตกเตียง / ลื่นลม
18 จํานวนขอรองเรียนพฤติกรรมบริการของเจาหนาที่
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

2548
30
3,371
3,003
11,713
3.9
32.0
9.24
9
106.97
8
0.27
0.14
0.37 / 11
80.67
NA
NA
NA
NA

ปงบประมาณ
2549
30
3,441
3,453
15,838
4.59
43.39
9.43
10
144.63
3
0.11
0.24
0.20 / 7
86.05
0.379
NA
NA
2

ตารางที่ 2.2.2 แสดง 10 อันดับโรค หนวย OPD ประจําป พ.ศ. 2547 – 2548
พ.ศ. 2547
ลําดับ
กลุมโรค
(ราย)
1 โรคทางเดินหายใจ
12,190
2 โรคติดเชื้อและปรสิต
7,263
3 โรงระบบทางเดินอาหารรวมโรคในชองปาก
3,968
4 โรคระบบกลามเนื้อ โครงราง เนื้อยึดเสริม
2,230
5 โรคระบบไหลเวียนเลือด
2,221
6 โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
1,879
7 อาการที่ไมสามารถจําแนกโรคได
2,588
8 โรคผิวหนังและเหนื้อเยี่อใตผิวหนัง
1,979
9 โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ
1,327
10 สาเหตุจากภายนอกที่ทําใหปวยหรือตายได
898
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

2550
30
4,097
4,048
14,972
3.30
41.02
11.22
11.09
136.73
20
0.57
0.73
0.54 / 22
81.79
0.27
0.59
0.59
4

พ.ศ. 2548
(ราย)
12,450
6,748
4,367
2,471
2,296
2,279
2,266
1,692
1,354
1,201
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

จากสถิติดังตารางที่ 2.2.2 จะพบวาโรคทางระบบทางเดินหายใจจะเปนอันดับแรก และ
อันดับสองรองลงมาคือ โรคทางระบบทางเดินอาหาร ซึ่งทั้งสองอันดับจะเปนโรคที่พบมาเปนอันดับ
ตนๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 พบผูมารับบริการในปริมาณมากและขึ้นเพิ่มจํานวนทุกป
ตารางที่ 2.2.3 แสดง 10 อันดับโรค หนวย OPD ประจําป พ.ศ. 2549
ลําดับ
โรค
1
Ac. Upper Respiratory Infection, Unspecified
2
Dyspepsia
3
Diarrhea and Gastroenteritis of Presumed Infectious Origin
4
Essential (primary) Hypertention
5
Ac. Pharyngitis, Unspecified
6
Mataria
7
Common cold
8
Dizziness and Giddiness
9
Ac. Bronchitis, Unspecified
10 Urinary Tract Infection, Site not specified
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

จํานวน (ราย)
7,729
2,023
1,921
1,767
1,627
1,579
1,493
854
747
739

ตารางที่ 2.2.4 แสดง 10 อันดับโรค หนวย OPD ประจําป พ.ศ. 2550
ลําดับ
โรค
1
Acute upper respiratory infections of multiple
2
Diarrhea and gastroenteritis of presumed infectious origin
3
Essential (primary) hypertension
4
Dyspepsia
5
Acute pharyngitis
6
Disorders of muscle
7
Dermatitis
8
Plasmodium malaria
9
Disorder if urinary system
10 Gingivitis and periodontal diseases
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

จํานวน (ราย)
8,281
2,689
2,466
2,264
1,896
1,877
1,021
977
855
831

จากสถิติดังตารางที่ 2.2.3 และ 2.2.4 พบวาอันดับแรกที่มีผูรับบริการมากที่สุดยังเปน
โรคทางระบบหายใจ รองลงมาคือ โรคระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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2.2.3 พื้นที่รับผิดชอบดานสาธารณสุข
โรงพยาบาลทาสองยางรับผิดชอบดานสาธารณสุขในเขตตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก จํานวน 10 หมูบาน แบงเปน 26 กลุมบาน 2,088 หลังคาเรือน ตั้งอยูในเขตเทศบาล
ตําบลแมตาน 2 หมูบาน และเขต อบต.แมตาน 10 หมูบาน รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.5
ตารางที่ 2.2.5 แสดงพื้นที่รับผิดชอบดานสาธารณสุขโรงพยาบาลทาสองยาง
หมู
กลุมบาน
หลังคาเรือน
ประชากร
1
บานแมตาน
601
2,519
บานใหม
2
บานลํารอง
317
1,703
3

บานตะพิโจ
178
บานเลอผาบานโด
บานมอโอโกร
บานแมตอคี
4
บานตะโปะปู
205
บานปอหยาลู
บานตะโขะชิ
บานตะบรื้อโหย
5
บานหองปูแกงนอก
96
บานหวยปูแกงใน
บานแมขมุนอย
6
บานขุนหวยแมตานบน
107
บานขุนหวยแมตานลาง
7
บานแมโพ
140
บานหวยแมงโบง
8
บานแมอูหู
145
บานแกละมื้อโจะ
9
บานทุงถ้ํา
150
10 บานวะแหมะคี
149
บานโคะผาโด
บานพะละดี
บานพะบอเรโคะ
บานพะบอเรเคาะ
รวม
10 หมูบาน 26 กลุมบาน
2,088
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

674

เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลแมตาน
อบต.แมตาน
เทศบาลตําบลแมตาน
อบต.แมตาน
อบต.แมตาน

892

อบต.แมตาน

901

อบต.แมตาน

1,113

อบต.แมตาน

1,134

อบต.แมตาน

1,047

อบต.แมตาน

432
451

อบต.แมตาน
อบต.แมตาน

10,866
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2.2.4 งานดานระบาดวิทยา
(1) โรคติดตอทางอาหารและน้ําของตําบลแมตาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก
จากตารางที่ 2.2.6 อหิวาตกโรคเปนโรคติดตอทางอาหารและน้ําที่ถือวาเกิดการ
ระบาดในพื้นที่ บานหอหยาลู หมู 4 ตําบลแมตาน สวนโรคอุจจาระรวง เปนโรคที่มีอัตราการปวย
สูงสุดและเปนปญหาของพื้นที่ตั้งแตป 2548-2550 รองลงมาคือโรคอาหารเปนพิษมีสาเหตุมาจาก
พิษของการรับประทานลูกเนียงและ Enteric fever สวนโรคไขไทฟอยด ในป 2550 พบผูปวยสูง
กวาในป 2548 และ 2549
ตารางที่ 2.2.6 จํานวนและอัตราปวยโรคติดตอทางอาหารและน้ํา เปรียบเทียบรายป
ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ต.ค.)
โรค
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
โรคอุจจาระรวงอยางแรง
9
89.33
0
0
23
224.80
โรคอุจจาระรวง
665
6,601.15
902
8,886.69
809
7,907.34
อาหารเปนพิษ
27
268.01
21
206.89
32
312.77
โรคบิด
1
9.92
1
9.85
0
0
Bacillary dysentery
1
9.92
0
0
0
0
Amoebic dysentery
2
19.85
1
9.85
0
0
Enteric fever
0
0
1
9.85
14
136.83
โรคไขไทฟอยด
6
59.55
5
49.26
13
127.06
ตับอักเสบ
3
29.85
0
0
6
58.64
ตัวอักเสบ เอ
8
79.41
1
9.85
2
19.54
ตับอักเสบ บี
3
29.85
2
19.70
4
39.09
ตับอักเสบ อี
0
0
0
0
0
0
มือเทาปากเปอย
0
0
0
0
0
0
ประชากรกลางป
10,074
10,150
10,231
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

(2) โรคติดตอที่นําโดยแมลงของตําบลแมตาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก
จากตารางที่ 2.2.7 โรคมาเลเรี ยเปน โรคที่นํ าโดยแมลงที่ มีป วยสู ง สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโรคอื่น แตมีจํานวนและอัตราปวยลดลง ในป 2548 มีผูเสียชีวิต 1 ราย สวนโรค
ไขเลือดออก โรคครัปไทฟส โรคไขเด็กกี่ มีจํานวนผูปวยลดลงจากป 2549
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ตารางที่ 2.2.7 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคติดตอนําโดยแมลง เปรียบเทียบรายป
ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.)
ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ต.ค.)
โรค
ปวย
อัตรา
ตาย อัตรา
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
ไขเด็งกี่
0
0
0
0
24
236.45
8
78.19
ไขเลือดออก
2
19.85
0
0
17
167
4
39.09
ไขสมองอักเสบ
0
0
0
0
0
0
0
0
ไขมาเลเลีย
773
7,673.21
1
9.92
385 3,763.10 195
1,905.9
สครัปไทฟส
128
1,270.59
0
0
34
334.97
11
107.51
โรคเทาชาง
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
10,074
10,150
10,231
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

(3) โรคติดตอจากการสัมผัสของตําบลแมตาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก
จากตารางที่ 2.2.8 โรคตาแดงเปนโรคจากการสัมผัสเพียงโรคเดียวที่พบผูปวย
และมีผูปวยลดลง สวนโรคแผลริมออน โรคเรื้อน ซิฟลิส กามโรคตอมน้ําเหลืองไมพบผูปวย
ตารางที่ 2.2.8 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคติดตอทางการสัมผัส เปรียบเทียบรายป
ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.)
โรค
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
ตาแดง
117
1,161.40
45
443.3
โรคเรื้อน
0
0
0
0
ซิฟลิส
0
0
0
0
แผลริมออน
0
0
0
0
กามโรคตอมน้ําเหลือง
0
0
0
0
ประชากรกลางป
10,074
10,150
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

ป 2548 (ม.ค.- ต.ค.)
ปวย
อัตรา
9
87.96
0
0
0
0
0
0
0
0
10,231

(4) โรคติดตอระหวางสัตวและคนของตําบลแมตาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก
จากตารางที่ 2.2.9 ในป 2548 มีผูปวยดวยโรค Leptosrirosis แตในป 2549 และ
2550 ไมพบผูปวย
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ตารางที่ 2.2.9 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคติดตอระหวางสัตวและคน เปรียบเทียบรายป
ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ต.ค.)
โรค
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
โรคพิษสุนักบา
0
0
0
0
0
0
Leptospirosis
2
19.85
0
0
0
0
Antrax
0
0
0
0
0
0
ประชากรกลางป
10,074
10,150
10,231
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

(5) โรคติดตอระบบทางเดินหายใจของตําบลแมตาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก
จากตารางที่ 2.2.10 โรคปอดบวมเปนโรคติดตอระบบทางเดินหายใจที่มีจํานวน
ผูปวยและอัตราการปวยสูงขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับโรคอื่น ตั้งแตป 2548-2550 สวนวัณโรค
มีผูปวยและอัตราปวยป 2550 ลดลงจากป 2549 สวนโรคไขหวัดใหญทั้ง 3 ป ไมพบผูปวย
ตารางที่ 2.2.10 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคติดตอระบบทางเดินหายใจ เปรียบเทียบรายป
ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ต.ค.)
โรค
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
ไขหวัดใหญ
0
0
0
0
0
0
ปอดบวม
69
684.3
89
876.84
98
957.87
วัณโรคปอด
0
99.26
14
137.93
10
97.74
ประชากรกลางป
10,074
10,150
10,231
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

(6) โรคติดตอที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีนของตําบลแมตาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก
จากตารางที่ 2.2.11 โรคหัดเปนโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนที่มีการระบาดในป
2550 ที่บานแมตอคี หมู 3 ตําบลแมตาน สวนโรคสุกใส เปนโรคที่มีผูปวยและอัตราปวยสูงอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2548-2550 และโรคคางทูมพบในป 25548 และ 2550
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ตารางที่ 2.2.11 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน เปรียบเทียบรายป
ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ต.ค.)
โรค
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
หัด
0
0
0
0
23
224.80
หัดเยอรมัน
0
0
0
0
1
9.77
สุกใส
2
19.85
22
216.74
46
449.61
คางทุม
3
29.77
0
0
1
9.77
ประชากรกลางป
10,074
10,150
10,231
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

(7) โรคติดตอระบบประสาทสวนกลางของตําบลแมตาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ไมพบผูปวยจากโรคติดตอระบบประสาทสวนกลางในตําบลแมตาน ตัง แต ป
2548-2550 (ในป 2550 พบผูปวยไขสมองอักเสบ เยื่อหุมสมองอักเสบ จากพมา ที่เขามารักษาที่
โรงพยาบาล โรคละ 1 คน)
(8) กลุมอื่นๆ
จากตารางที่ 2.2.12 โรคไขไมทราบสาเหตุเปนโรคติดตอกลุมอื่น ที่ผูปวยและ
อัตราปวยสูงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2548-2550
ตารางที่ 2.2.12 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคติดตอกลุมอื่นๆ เปรียบเทียบรายป
ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ธ.ค.) ป 2548 (ม.ค.- ต.ค.)
โรค
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
ปวย
อัตรา
หัด
102
1,012.50
117
1,152.70
178
1,739.81
หัดเยอรมัน
0
0
0
0
0
0
ประชากรกลางป
10,074
10,150
10,231
ที่มา : สรุปผลงานประจําป 2550 โรงพยาบาลทาสองยาง

2.2.5 ขนาดของโครงการและกิจกรรมใชสอยประโยชนอาคาร
ปจจุบันโรงพยาบาลเปดใหบริการเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยจํานวนเตียง
ทั้งหมดจะอยูในอาคารผูปวยใน จากภาพที่ 2.1.3 สรุปการใชประโยชนพื้นที่เปน 2 สวน คือ สวน
อาคารบานพักซึ่งตั้งอยูพื้นที่แปลง 1 และสวนของอาคารโรงพยาบาลพรอมระบบสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวเนื่องตั้งอยูพื้นที่แปลงที่ 2 และ 3 และโรงพยาบาลมีแผนการจะสรางอาคารเพื่อเพิ่มจํานวน
เตียงอีก 30 เตียง ทําใหมีจํานวนเตียงผูปวยไวคางคืนทั้งหมด (30+30) = 60 เตียง สรุปการใช
ประโยชนพื้นที่โรงพยาบาลทั้งสวนเดิมและสวนขยายดังนี้
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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(1) โครงสรางสวนเดิม เปนการใชประโยชนพื้นที่กอนพัฒนาโครงการ (ขณะ 30 เตียง)
(แบบแปลนอาคารดังภาคผนวก ค) แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.2.13 สรุปดังนี้
(1.1) สวนพักอาศัย ประกอบดวย
- บานพักขาราชการระดับ 1-2 จํานวน 1 หลัง 5 ครอบครัว 10 หองนอน
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 จํานวน 2 หลัง 4 ครอบครัว 8 หองนอน
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 จํานวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 4 หองนอน
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 จํานวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 4 หองนอน
- แฟลตพยาบาลขนาด 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง 10 ครอบครัว 20 หองนอน
(1.2) สวนโรงพยาบาล
1) อาคารผูปวยนอก เปนอาคาร ค.ส.ล 2 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
2) อาคารผูป วยใน เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
3) อาคารพัสดุและคลังยา เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
4) อาคารจายกลางและโรงครัว เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง
5) อาคารซักฟอก เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
6) อาคารเก็บศพ (เดิม)
จํานวน 1 หลัง
(2) โครงสรางสวนขยาย เปนการใชประโยชนพื้นทีเ่ พิ่มเติมหลังพัฒนาโครงการ (ขณะ 60
เตียง) (แบบแปลนอาคารดังภาคผนวก ง) แผนการขยายจํานวนเตียงรักษาพยาบาลเพิ่ม 30 เตียง
โรงพยาบาลจะทําการกอสราง 6 รายการ ไดแก
(2.1) อาคารผูปวยใน ค.ส.ล. 3 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีลักษณะการใชประโยชน ดังนี้
- ชั้น 1 เพิ่มจํานวนเตียง 30 เตียงใหม
- ชั้น 2 เปนสวนหองประชุมและสํานักงาน
- ชั้น 3 เปนสวนสงเสริมและหองทันตกรรม
(2.2) อาคารจายกลางและพัสดุ ค.ส.ล. 2 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีลักษณะการใชประโยชน
ดังนี้
- ชั้น 1 แผนกจายกลางและแผนกพัสดุ
- ชั้น 2 ที่ทํางานแผนกจายกลางและที่ทํางานของแผนกพักสุ
- ชั้นดาดฟา บริเวณตากผา
(2.3) อาคารพักพยาบาล 24 หอง จํานวน 1 อาคาร
(2.4) อาคารพักแพทย 10 หอง จํานวน 1 อาคาร
(2.5) อาคารพักเจาหนาที่ 32 หอง จํานวน 1 อาคาร
(2.6) ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ใหสามารถรองรับอาคารสวนขยายที่เพิ่มขึ้นได

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

2-16

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 2.2.13 สรุปการใชประโยชนพื้นที่กอนพัฒนาของโรงพยาบาลทาสองยาง
พื้นที่ใชสอย
ลําดับ
ชื่ออาคาร
การใชประโยชน
(ตร.ม.)
พื้นที่แปลงที่ 1 สวนอาคารบานพัก
1
บานพักขาราชการ
- 5 ครอบครัว 10 หองนอน
400
ระดับ 1-2
2
บานพักขาราชการ
- 2 ครอบครัว 4 หองนอน
300
ระดับ 3-4 หลังที่ 1
3
บานพักขาราชการ
- 2 ครอบครัว 4 หองนอน
300
ระดับ 3-4 หลังที่ 2
4
บานพักขาราชการ
- 2 ครอบครัว 4 หองนอน
300
ระดับ 5-6 หลังที่ 1
5
บานพักขาราชการ
- 2 ครอบครัว 4 หองนอน
300
ระดับ 5-6 หลังที่ 2
6
บานพักขาราชการ
- 1 ครอบครัว 2 หองนอน
150
ระดับ 7-8 หลังที่ 1
7
บานพักขาราชการ
- 1 ครอบครัว 2 หองนอน
150
ระดับ 7-8 หลังที่ 2
8
แฟลตพยาบาลขนาด 3
- 10 ครอบครัว 20 หองนอน
500
ชั้น
พื้นที่แปลงที่ 2 สวนอาคารโรงพยาบาลและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่อง
9
อาคารผูปวยนอก
ชั้น 1 ใชประโยชนเพื่อ
1,220
- หองบัตร
- หองหองตรวจ 4 หอง
- หองฉุกเฉิน
- หองชันสูตร
- หองยา
- หองเก็บเงิน
- หองX-RAY
- หองสมุด
- หองผาตัด
- หองคลอด
- หองฟน
- หองรอคลอด

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พื้นที่คลุมดิน
(ตร.ม.)
210
168
168
168
168
84
83
270

1,265

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

2-17

ตารางที่ 2.2.13 (ตอ) สรุปการใชประโยชนพื้นที่กอนพัฒนาของโรงพยาบาลทาสองยาง
พื้นที่ใชสอย พื้นที่คลุมดิน
ลําดับ
ชื่ออาคาร
การใชประโยชน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
ชั้น 2 ใชประโยชนเพื่อ
200
- หองประชุม
- หองบริหารงานทั่วไป
10 อาคารสวนตอเติมใหม
- หองเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
96
150
ติดอาคารผูปวยนอก
- คลินิก TB /หองใหคําปรึกษา
24
11 อาคารผูปวยใน
- หองวิชาการ
750
800
- หองหัวหนาฝายการ
- หองพิเศษ 1- 6
- หองรักษาผูปวย ฝงบัวตอง
- หองรักษาผูปวย ฝงพิกุล
- หองเตรียมยา
- หองพักเจาหนาที่พยาบาล
- หองทํางานเจาหนาที่พยาบาล
- หองผูปวยหลังคลอด
12 อาคารพัสดุและคลังยา
- คลังยา
99.20
240
- คลังสงเสริม
14
- คลังพัสดุ
99.20
- หองพักพนักงานขับรถ
16.8
13 อาคารจายกลางและโรง - หองหนวยจายกลาง
147
300
ครัว
- โรงครัว
143.96
14 อาคารซักฟอก
- หองซักฟอก
160
200
- โรงชาง
32
15 อาคารเก็บศพ
- หองเก็บศพ
7
46
- หองพักขยะติดเชื้อ
7
- โรงลางรถ
16
- หองผลิต EM
16
16 โรงไฟฟา
17 ระบบผลิตประปา
18 ระบบบําบัดน้ําเสีย
พื้นที่แปลงที่ 3 สวนบึงประดิษฐ
19 บึงประดิษฐ
-
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ตารางที่ 2.2.14 สรุปการใชประโยชนพื้นที่ของอาคารสวนขยาย (สรางเพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลทาสองยาง
ลํา
ดับ
1

ชื่ออาคาร
อาคารผูปวยใน
ค.ส.ล. 3 ชั้น

การใชประโยชน
-

2

อาคารจายกลาง
และพัสดุ
ค.ส.ล. 2 ชั้น

-

3

4

5

6

อาคารพักพยาบาล
24 หอง
ค.ส.ล. 3 ชั้น
อาคารพักแพทย
10 ครอบครัว
ค.ส.ล. 3 ชั้น
อาคารพัก
เจาหนาที่ 32
ครอบครัว
ค.ส.ล. 4 ชั้น
ปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย

-

ชั้น 1 เพิ่มจํานวนเตียง 30 เตียง
ใหม
ชั้น 2 เปนสวนหองประชุมและ
สํานักงาน
ชั้น 3 เปนสวนสงเสริมและหอง
ทันตกรรม
ชั้น 1 แผนกจายกลางและแผนก
พัสดุ
ชั้น 2 ที่ทํางานแผนกจายกลาง
และที่ทํางานของแผนกพัสดุ
ชั้นดาดฟา บริเวณตากผา
ชั้น 1 หองพัก 2 ครอบครัว
ชั้น 2 หองพัก 4 ครอบครัว
ชั้น 3 หองพัก 4 ครอบครัว
ชั้น 1 หองพัก 2 ครอบครัว
ชั้น 2 หองพัก 4 ครอบครัว
ชั้น 3 หองพัก 4 ครอบครัว
ชั้น 1 หองพัก 8 ครอบครัว
ชั้น 2 หองพัก 8 ครอบครัว
ชั้น 3 หองพัก 8 ครอบครัว
ชั้น 4 หองพัก 8 ครอบครัว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับน้ํา
เสียที่จะเพิ่มขึ้น

ความสูง
อาคาร
(ม.)
16

พื้นที่ใช
สอย
(ตร.ม.)
3,688

พื้นที่คลุม
ดิน
(ตร.ม.)
1,230

25532554

11.5

1,718

620

25522553

12

891

300

25532554

12

1,172

390.6

2552553

14

2,250

563

2554

-

-

-

ปที่
กอสราง
25532554
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2.2.6 รูปแบบทางสถาปตยกรรม
รูปแบบอาคารที่จะสรางในสวนขยายเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ทั้ง 5 อาคาร
มีความสูง 2 ชั้นและ 3 ชั้น โดยการวิเคราะหดานการใชสอยพื้นที่จะพิจารณาแยกระหวางสวน
โรงพยาบาล และสวนบานพัก รายละเอียดดังนี้
(1) สวนโรงพยาบาล
(1.1) อัตราสวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดตอแปลงที่ดินทั้งหมด (FAR)
1) พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งโครงการในสวนของโรงพยาบาล (แปลงที่ 1 และ 3)
=
13,744+3,120 ตร.ม.
=
16,864
2) พื้นที่ใชสอยประโยชนอาคารรวมกัน 8,444.16 ตร.ม. แจกแจงดังนี้
อาคารสวนเดิม
- อาคารผูปวยนอก
=
1,420 ตร.ม.
- อาคารสวนตอเติมอาคารผูปวยนอก = 110 ตร.ม.
- อาคารผูปวยใน
=
750 ตร.ม.
- อาคารพัสดุและคลังยา
=
229.2 ตร.ม.
- อาคารจายกลางและโรงครัว =
290.96 ตร.ม.
- อาคารซักฟอก
=
192 ตร.ม.
- อาคารเก็บศพ
=
46
ตร.ม.
อาคารสวนขยาย
- อาคารผูปวยใน. (ค.ส.ล. 3 ชั้น) =
3,688 ตร.ม.
- อาคารจายกลาง.(ค.ส.ล. 2 ชั้น) =
1,718 ตร.ม.
3) อัตราสวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดตอแปลงที่ดิน (FAR)
=
8,444.16/16,864
=
0.5007
4) ผานเกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ซึ่งกําหนดใหคา FAR ไมเกิน 10 ตอ 1
(1.2) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดตอพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมด (BCR)
1) พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งโครงการในสวนของโรงพยาบาล (แปลงที่ 1 และ 3)
=
13,744+3,120 ตร.ม.
=
16,864
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2) พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมกัน 5,425 ตร.ม. แจกแจงดังนี้
อาคารสวนเดิม
- อาคารผูปวยนอก
=
1,265 ตร.ม.
- อาคารสวนตอเติมอาคารผูปวยนอก = 150 ตร.ม.
- อาคารผูปวยใน
=
800 ตร.ม.
- อาคารพัสดุและคลังยา
=
240 ตร.ม.
- อาคารจายกลางและโรงครัว =
300 ตร.ม.
- อาคารซักฟอก
=
200 ตร.ม.
- อาคารเก็บศพ
=
600 ตร.ม.
อาคารสวนขยาย
- อาคารผูปวยใน. (ค.ส.ล. 3 ชั้น) =
1,230 ตร.ม.
- อาคารจายกลาง.(ค.ส.ล. 2 ชั้น) =
640 ตร.ม.
3) อัตราสวนพื้นทีอ่ าคารปกคลุมดินทั้งหมดตอพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมด (BCR)
=
5,425/16,864
=
0.3217
(1.3) อัตราสวนพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดตอพื้นที่ดินทั้งหมด (OSR)
1) อัตราสวนพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดตอพื้นที่ดินทั้งหมด (OSR)
=
1-BCR
=
1-0.3217
=
0.6782 หรือ 67.83%
2) ผานเกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 กําหนดใหอาคารสาธารณะมีที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
(2) สวนบานพัก
(2.1) อัตราสวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดตอแปลงที่ดินทั้งหมด (FAR)
1) พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งโครงการในสวนของบานพัก (แปลงที่ 2)
=
6,332 ตร.ม.
2) พื้นที่ใชสอยประโยชนอาคารรวมกัน 6,712.8 ตร.ม. แจกแจงดังนี้
อาคารสวนเดิม
- บานพักขาราชการระดับ 1-2
= 400 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 1 = 300 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 2 = 300 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 1 = 300 ตร.ม.
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 2 = 300 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 1 = 150 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 2 = 150 ตร.ม.
- แฟลตพยาบาลขนาด 3 ชั้น
= 500 ตร.ม.
อาคารสวนขยาย
- อาคารพักพยาบาล 24 หอง
= 891 ตร.ม.
- อาคารพักแพทย 10 หอง
= 1,172 ตร.ม.
- อาคารพักเจาหนาที่ 32 หอง
= 2,250 ตร.ม.
3) อัตราสวนพื้นที่ใชสอยทัง้ หมดตอแปลงที่ดิน (FAR)
=
6,713/6,332
=
1.0602
4) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กําหนดใหคา FAR ไมเกิน 10 ตอ 1
(2.2) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดตอพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมด (BCR)
1) พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งโครงการในสวนของบานพัก (แปลงที่ 2)
=
6,332 ตร.ม.
2) พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมกัน 2,573.6 ตร.ม. แจกแจงดังนี้
อาคารสวนเดิม
- บานพักขาราชการระดับ 1-2
= 210 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 1 = 168 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 2 = 168 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 1 = 168 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 2 = 168 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 1 = 84 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 2 = 84 ตร.ม.
- แฟลตพยาบาลขนาด 3 ชั้น
= 270 ตร.ม.
อาคารสวนขยาย
- อาคารพักพยาบาล 24 หอง
= 300 ตร.ม.
- อาคารพักแพทย 10 หอง
= 390.6 ตร.ม.
- อาคารพักเจาหนาที่ 32 หอง
= 563 ตร.ม.
3) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดตอพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมด (BCR)
=
2,573.6/6,332
=
0.4064
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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(1.3) อัตราสวนพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดตอพื้นที่ดินทั้งหมด (OSR)
1) อัตราสวนพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดตอพื้นที่ดินทั้งหมด (OSR)
=
1-BCR
=
1-0.4064
=
0.5936
2) ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 55 ออกตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522
กําหนดใหอาคารสาธารณะมีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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หมายเหตุ

รายการการดํา เนิ นการสวนขยาย

ขอมูลไดจากการสํารวจเมื่อเดือ นพฤษภาคม 2551

1. ก อสรางอาคารผูปวยใน เปน ค.ส.ล. 3 ชั้น

พื้นที่โรงพยาบาลท าสองยาง ประมาณ 8 ไร 2 งาน 36 ตารางวา

2. กอสรางอาคารจา ยกลาง เปน ค.ส.ล. 2 ชั้ น

พื้นที่ส วนพักอาศัย ประมาณ

3 ไร 3 งาน 83 ตารางวา

3. ปรับปรุ งระบบบําบั ดน้ําเสียใหมี ประสิทธิภาพรองรับน้ําเสียได100 ลบ.ม./วัน

พื้นที่ส วนที่ ไดรับเพิ่มเติม

1 ไร 3 งาน 80 ตารางวา

ไปอําเภอแมสะเรียง

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

- พื้นที่ และระยะในแบบโดยประมาณ ตองตรวจสอบความถู กต องจากโฉนดที่ดิน

16.50

อาคารโรงซักฟอก
แบบเลขที่ 5319 / 2536
1 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2531

64.50

ศาลพระพุทธ

จายกลาง

35.00

42.00

87.50

อาคารผูปวยใน 30 เตี ยง
แบบเลขที่ 2371
1 ชั้น กอสราง พ.ศ.2536

อาคารผูปวยนอก
แบบเลขที่ 3130/2526
2 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2536

+ 1.25

อาคารผู ปวยใน 3 ชั้น

44.00

อาคารสวนตอเติม แบบเลขที่ 9838
1 ชั้น กอสร าง พ.ศ. 2547

ทางออก

58.00
ที่ดินเอกชน

ที่ดินฌาปนสถานแม ตาน

ภาพที่ 2.2.1 ตําแหนงอาคารสวนขยายภายในพื้นที่สวนโรงพยาบาล
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

BM + 0.00

ถนนประสิทธิ์ศึกษา

อาคารโรงครัว อาคาร
แบบเลขที่ 5321 / 2536
1 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2531

ทางเข า
ปายชื่อ

COVER WAY

75.00

ปอมยาม
ศาลพระภูมิ

สนามหญา
อาคารโรงรถ พัสดุ
แบบเลขที่ 5322 / 2536
1 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2536

โรงเก็บศพและ
ขยะติดเชื้อ 1 ชั้น
อาคารลางรถ
และ EM 1 ชั้น

ลําหวยแม ต าน

ที่ ดินเอกชน

58.50

โรงไฟฟา (ใหม)
หอถังสูง (เดิม)

วงเวียน - หอนาฬิกา

โรงจอดรถจักรยานยนต
ATM ธนาคารกรุงไทย

ถนน ค.ส.ล.

หอถังสู ง (ใหม)

ปรับปรุงระบบ
บบบําบั ด น้ําเสียเดิม

ที่ดินโรงพยาบาลท าสองยาง
สวนที่ไดรับเพิ่มเติม

จอดรถยนต

47.50

27.00

โรงจอดรถจัก
รยานยนต

ไปตลาดอําเภอทาสองยาง

ถังเก็ บน้ํา (ใหม)

หมอแปลงไฟฟา
ถังเก็บน้ํา (เดิม)

61.50

สนามหญา

โรงสูบน้ํา (เดิม)

ที่ ดิ นเอกชน

65.50

โรงจอดรถ

โรงกรองน้ํ า (ใหม)

จอดรถยนต

42.00

อาคารจายกลาง 2 ชั้น
สูง 11.5 ม.

ที่ดินเอกชน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก
เทศบาลตําบลแมตาน
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ไปอําเภอแม สะเรี ยง

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

หมายเหตุ

รายการการดําเนินการส วนขยาย

ข อมูลได จากการสํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551

1. กอสรางอาคารพักพยาบาล 24 หอง เปน ค.ส.ล. 3 ชั้ น

พื้นที่โรงพยาบาลท าสองยาง ประมาณ 8 ไร 2 งาน 36 ตารางวา

2. กอสรางอาคารพักแพทย 10 หอง เป น ค.ส.ล. 2 ชั้ น
3. กอสร างอาคารพักเจาหนาที่ 32 หอง

พื้นที่สวนพักอาศัย ประมาณ

3 ไร 3 งาน 83 ตารางวา

พื้นที่สวนที่ ได รั บเพิ่มเติม

1 ไร 3 งาน 80 ตารางวา

- พื้นที่และระยะในแบบโดยประมาณ ตองตรวจสอบความถูก ตองจากโฉนดที่ ดิน

วงเวียน - หอนาฬิกา
ATM ธนาคารกรุงไทย
ปอมยาม
ศาลพระภูมิ

ทางเขา
ปายชื่อ

ที่ดินเอกชน

ศาลพระพุทธ

87.50

17.50

ประตู

ถนนป
ญ

42.50

บานพักระดับ 7-8
แบบเลขที่ 5338/32
กอสราง พ.ศ. 2536

อาคารพักพยาบาล 24 หอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมตาน
อาคารพัก
20 หอ
แบบเลข พยาบาล
2/2536 ง
3 ชั้ น กอทีสร่ 385
าง พ.ศ. 2540

ทางออก

ญาสม

ั คคี
62.00

บานพักระดับ 5-6
แบบเลขที่ 5337/32 บานพักระดับ 3-4
กอสราง พ.ศ. 2536 แบบเลขที่ 5337/32
ก อสราง พ.ศ. 2536

36.00

41.00

ไปทางหลวงแผ นดิ น
สายแมสอด-แม สะเรี ยง

ถนนลาดยางแอสฟลท

อาคารพักแพทย 10 หอง

บานพักระดับ 5-6 บานพักระดับ 3-4 บานพักระดับ 3-4
แบบเลขที่ 5337/32 แบบเลขที่ 5336/32 แบบเลขที่ 5336/32
กอสราง พ.ศ. 2536 ก อสราง พ.ศ. 2536 กอสราง พ.ศ. 2536

บานพักขาราชการระดับ 1-2 (5 ครอบครัว)
แบบเลขที่ 5335/32
2 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2436

อาคารพักเจาหนาที่ 32 หอง
161.00

ไปตลาดอําเภอทาสองยาง

ประตู

ที่ดินโรงเรี ยนชุ มชนบานแม ต าน
ที่ดินวัดอรั ญญาวาส

ภาพที่ 2.2.2 ตําแหนงอาคารในสวนขยายที่สรางในสวนบานพักอาศัย
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

ที่ ดินการศึกษานอกโรงเรี ยน
33.50

ถนนประสิทธิ์ศึกษา

สนามหญา

โรงจอดรถ

3.50

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ภาพที่ 2.2.3 การใหบริการของโรงพยาบาลทาสองยาง ผูใชบริการสวนใหญเปนชาวพมา

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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2.3 แผนงานการกอสรางและดําเนินการ
2.3.1 แผนการดําเนินการกอสราง
จะใชร ะยะเวลาการกอสรางตลอดระยะเวลาโครงการประมาณ 3 ป โดยมีลําดับการ
กอสรางดังตารางที่ 2.3.1
ตารางที่ 2.3.1 แผนการดําเนินการกอสรางอาคารสวนขยายของโรงพยาบาลทาสองยาง
ปที่
ลําดับ
อาคาร
รายละเอียดการดําเนินการ
สราง
1
2552- กอสรางอาคารพักพยาบาล - กอสรางในพื้นที่สวนบานพัก
2553 24 หอง
- เนื่องจากอาคารพักพยาบาลที่มีอยูเดิมไมเพียงพอตอ
ค.ส.ล. 3 ชั้น
จํานวนพยาบาล
2
2553- กอสรางอาคารผูปวยใน
- กอสรางในพื้นที่สนามหญาดานขางอาคารผูปวยในเดิม
2554 ค.ส.ล. 3 ชั้น
- กอสรางเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง
- จะมีการรื้อบริเวณสวนจายกลางและที่จอดรถของ
โรงพยาบาล แตจะรื้อภายหลังจากการสรางอาคารจายกลาง
แลว
- ที่จอดรถยายไปจอดดานขางอาคารคลังยาและพัสดุ (ฝงติด
รั้วโรงพยาบาล)
- การใชประโยชนอาคาร
ชั้น 1 เปนสวนผูปวยใน 30 เตียง
ชั้น 2 เปนสวนหองประชุมและสํานักงาน
ชั้น 3 เปนสวนสงเสริมและหองทันตกรรม
3
2553- กอสรางอาคารจายกลาง 2 - กอสรางใกลกับระบบบําบัดน้ําเสียและระบบประปา
2554 ชั้น
- สรางทดแทนสวนจายกลางเดิมที่จะถูกรื้อ เมื่อมีการสราง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
อาคารผูปวยใน 3 ชั้น แลวเสร็จ การใชประโยชน ดังนี้
ชั้น 1 ใชประโยชนเพื่อเปนแผนกจายกลางและแผนก
พัสดุ
ชั้น 2 ใชประโยชนเพื่อเปนที่ทํางานแผนกจายกลางและ
ที่ทํางานแผนกพัสดุ
ชั้นดาดฟา บริเวณตากผา
4
2553- กอสรางอาคารพักแพทย 10 - กอสรางในพื้นที่สวนบานพัก
2554 ครอบครัว
- เนื่องจากบานพักแพทยที่มีอยูเดิมเกาทรุดโทรม และจํานวน
ค.ส.ล. 3 ชั้น
บานพักที่มีอยูไมเพียงพอรองรับจํานวนแพทยที่เพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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ตารางที่ 2.3.1 (ตอ) แผนการดําเนินการกอสรางอาคารสวนขยายของโรงพยาบาลทาสองยาง
ปที่
ลําดับ
อาคาร
รายละเอียดการดําเนินการ
สราง
5
2553- กอสรางอาคารพักเจาหนาที่ - กอสรางในพื้นที่สวนบานพัก
2554 32 ครอบครัว
- เนื่องจากบานพักเจาหนาที่ที่มีอยูเดิมเกาทรุดโทรม และ
ค.ส.ล. 4 ชั้น
จํานวนบานพักที่มีอยูไมเพียงพอรองรับจํานวนเจาหนาที่ที่มี
อยูในปจจุบัน และที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อโรงพยาบาลขยายจํานวน
เตียง
6
2554 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่จะเพิ่มมากขึ้น

2.3.2 กลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายหลักของการบริการของโรงพยาบาลทาสองยาง คือ ตําบลแมตาน อําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก จํานวน 10 หมูบาน แบงเปน 26 กลุมบาน 2,088 หลังคาเรือน ตั้งอยูใน
เขตเทศบาลตําบลแมตาน 2 หมูบาน และเขต อบต.แมตาน 10 หมูบาน
กลุมเปาหมายรอง คือ การรองรับประชาชนจากประเทศพมา ที่จะเขามารักษาพยาบาล
ซึ่งมีเปนจํานวนมาก
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2.4 การใชน้ํา
2.4.1 ปริมาณน้ําใช
2.4.1.1 น้ําใชทั่วไป
(1) โครงสรางสวนเดิม
(1.1) ปริมาณน้ําใชจริง
สถิติปริมาณน้ําใชยอนหลัง 1 ป ของโรงพยาบาลทาสองยาง แสดงดังตารางที่
2.4.1 โดยพบวาปริมาณน้ําใชจริงอยูระหวาง 51.38 – 89.29 ลบ.ม./วัน เฉลี่ย 65.65 ลบ.ม./วัน
หรือระหวาง 1.25 – 2.18 ลบ.ม./เตียง/วัน เฉลี่ย 1.60 ลบ.ม./เตียง/วัน
ตารางที่ 2.4.1 สถิติปริมาณน้ําใชของโรงพยาบาลทาสองยางยอนหลัง 1 ป
ปริมาณน้ําใช
เดือน
(ลบ.ม./เดือน)
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./เตียง/วัน (คิดที่ 41 เตียง)1/
ตุลาคม 2550
1,593
51.38
1.25
พฤศจิกายน 2550
2,022
67.40
1.64
ธันวาคม 2550
1,896
61.16
1.49
มกราคม 2551
1,781
57.51
1.40
กุมภาพันธ 2551
2,044
68.13
1.66
มีนาคม 2551
2,034
65.61
1.60
เมษายน 2551
2,279
75.96
1.85
พฤษภาคม 2551
1,703
54.93
1.34
มิถุนายน 2551
2,200
73.33
1.79
กรกฎาคม 2551
2,768
89.29
2.18
สิงหาคม 2551
1,822
58.77
1.43
กันยายน 2551
1,982
64.40
1.57
เฉลี่ย
2,010
65.65
1.60
หมายเหตุ : จากตารางที่ 2.2.1 ปงบประมาณ 2550 มีอัตราการครองเตียง 136.73 คิดเปน 41 เตียง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

2-29

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 2.4.2 คาดการณปริมาณการใชน้ําสําหรับโรงซักฟอกโรงพยาบาลทาสองยาง
วัน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เดือนสิงหาคม
การ
ปริมาตร
ซัก
น้ํา2/
1/
ผา
(ลบ.ม./
(ครั้ง)
เครื่อง)
12
0.09
14
0.09
12
0.09
14
0.09
15
0.09
13
0.09
11
0.09
12
0.09
13
0.09
13
0.09
15
0.09
12
0.09
15
0.09
13
0.09
14
0.09
13
0.09
15
0.09
13
0.09
16
0.09
14
0.09
12
0.09
12
0.09
13
0.09
13
0.09
15
0.09
15
0.09
15
0.09
14
0.09
12
0.09
14
0.09
เฉลี่ย

หมายเหตุ:

1/
2/

เดือนกันยายน
ปริมาตร
การ
ปริมาตร
ปริมาตรน้ํา
วัน ซัก
วัน
น้ํา
น้ํา
(ลบ.ม./
1/
(ลบ.ม./ ที่ ผา
(ลบ.ม./ ที่
เครื่อง)
วัน)
(ครั้ง)
วัน)
12.09
1
15
0.09
15.09
1
14.09
2
15
0.09
15.09
2
12.09
3
14
0.09
14.09
3
14.09
4
13
0.09
13.09
4
15.09
5
15
0.09
15.09
5
13.09
6
14
0.09
14.09
6
11.09
7
13
0.09
13.09
7
12.09
8
16
0.09
16.09
8
13.09
9
14
0.09
14.09
9
13.09 10 14
0.09
14.09 10
15.09 11 16
0.09
16.09 11
12.09 12 15
0.09
15.09 12
15.09 13 14
0.09
14.09 13
13.09 14 15
0.09
15.09 14
14.09 15 16
0.09
16.09 15
13.09 16 15
0.09
15.09 16
15.09 17 14
0.09
14.09 17
13.09 18 14
0.09
14.09 18
16.09 19 15
0.09
15.09 19
14.09 20 14
0.09
14.09 20
12.09 21 16
0.09
16.09 21
12.09 22 16
0.09
16.09 22
13.09 23 16
0.09
16.09 23
13.09 24 13
0.09
13.09 24
15.09 25 15
0.09
15.09 25
15.09 26 16
0.09
16.09 26
15.09 27 13
0.09
13.09 27
14.09 28 15
0.09
15.09 28
12.09 29 14
0.09
14.09 29
14.09 30 15
0.09
15.09 30
13.56
เฉลี่ย
14.76
เฉลี่ย (13.56+14.76+15.56)/3 = 14.62 ลบ.ม./วัน
เฉลี่ย 0.35 ลบ.ม./เตียง/วัน (คิดที่ 41 เตียง)

เดือนตุลาคม
การ
ซัก
ผา1/
(ครั้ง)
15
15
14
13
15
17
17
17
14
15
16
17
17
13
15
15
14
16
16
15
15
13
15
18
15
18
15
16
16
17

ปริมาตรน้ํา
(ลบ.ม./
เครื่อง)
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

ปริมาตร
น้ํา
(ลบ.ม./
วัน)
15.09
15.09
14.09
13.09
15.09
17.09
17.09
17.09
14.09
15.09
16.09
17.09
17.09
13.09
15.09
15.09
14.09
16.09
16.09
15.09
15.09
13.09
15.09
18.09
15.09
18.09
15.09
16.09
16.09
17.09
15.56

เปนจํานวนครั้งของการซักผาโดยใชเครื่องซักผา 4 เครื่อง
ในการซักผา 1 ครั้ง จะเติมน้ํา 3 รอบ รอบละ 30 ลิตร ดังนั้นใชน้ํา 0.09 ลบ.ม./เครื่อง
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(1.2) ปริมาณน้ําใชจากการคํานวณ
1) อาคารผูปวยนอก (ไมมีเตียงผูปวย)
- ขนาดพื้นที่อาคารรวม
= 1,129
ตร.ม.
- อัตราการใชน้ํา
= 380
ลิตร/วัน/100 ตร.ม.
(อางอิง แนวทางการจัดทํา EIA โครงการโรงพยาบาลและสถาน
บริการ, กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สผ., 2543)
- ปริมาณการใชน้ํา
= (1,129x380)/100
= 4.290
ลิตร/วัน
= 4.29
ลบ.ม./วัน
2) อาคารผูปวยใน (มีเตียงผูปวย)
- จํานวนเตียงผูปวย
= 30
เตียง
- อัตราการใชน้ํา
= 1,000
ลิตร/เตียง/วัน/
(อางอิง แนวทางการจัดทํา EIA โครงการโรงพยาบาลและสถาน
บริการ, กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สผ., 2543)
- ปริมาณการใชน้ํา
= (30x1,000)
= 30,000
ลิตร/วัน
= 30
ลบ.ม./วัน
3) อาคารพัสดุ (ไมมีเตียงผูปวย)
- ขนาดพื้นที่อาคารรวม
= 160
ตร.ม.
- อัตราการใชน้ํา
= 380
ลิตร/วัน/100 ตร.ม.
(อางอิง แนวทางการจัด ทํา EIA โครงการโรงพยาบาลและสถาน
บริการ, กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สผ., 2543)
- ปริมาณการใชน้ํา
= (160x380)/100
= 608
ลิตร/วัน
= 0.608
ลบ.ม./วัน
4) อาคารหนวยจายกลาง
- ขนาดพื้นที่อาคารรวม
= 160
ตร.ม.
- อัตราการใชน้ํา
= 380
ลิตร/วัน/100 ตร.ม.
(อางอิง แนวทางการจัดทํา EIA โครงการโรงพยาบาลและสถาน
บริการ, กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สผ., 2543)
- ปริมาณการใชน้ํา
= (160x380)/100
= 608
ลิตร/วัน
= 0.608
ลบ.ม./วัน
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5) อาคารซักฟอก
- จากตารางที่ 2.4.2 ปริมาณน้ําในการซักผา เทากับ 14.62 ลบ.ม./วัน
6) อาคารโรงครัว
- จํานวนเตียงผูปวย
= 30
เตียง
- จํานวนเจาหนาที่ใชบริการ 50% = 80
คน
- อัตราการใชน้ํา
= 35
ลิตร/หนวย/วัน
(อางอิง Metcalf&Eddy, Wastewater Engineering, 4th editon)
- ปริมาณการใชน้ํา
= ((30+80)x35)
= 3,850
ลิตร/วัน
= 3.85
ลบ.ม./วัน
7) บานพักเจาหนาที่
- จํานวนผูพักอาศัย
= 80
คน
- อัตราการใชน้ํา
= 200
ลิตร/คน/วัน
(อางอิง Metcalf&Eddy, Wastewater Engineering, 4th editon)
- ปริมาณการใชน้ํา
= 80x200
= 16,000
ลิตร/วัน
= 16
ลบ.ม./วัน
จากการ คํ า นวณ ร วมปริ ม าณน้ํ า ใช ของโรง พยาบาลส ว นเดิ มเท า กั บ
4.29+30+0.608+0.608+14.62+3.85+16 = 69.98 ลบ.ม./วัน
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําจริง เทากับ 65.65 ลบ.ม./วัน กับการคํานวณเทากับ
69.98 ลบ.ม./วัน ซึ่งพบวา ปริมาณน้ําใชจากการคาดการณมากกวาปริมาณน้ําใช ดังนั้นจึงจะใช
ปริมาณน้ําใชจริงในการประเมิน คือเทากับ 70 ลบ.ม./วัน หรือ 1.71 ลบ.ม./เตียง/วัน
(2) โครงสรางสวนขยาย
1) อาคารผูปวยใน (มีเตียงผูปวย)
- จํานวนเตียงผูปวย
= 30
เตียง
- อัตราการใชน้ํา
= 1,600
ลิตร/เตียง/วัน/
(ปริมาณน้ําใชกอนพัฒนาโครงการ 1.71 ลบ.ม./เตียง/วัน)
- ปริมาณการใชน้ํา
= (30x1,710)
= 51,000
ลิตร/วัน
= 51
ลบ.ม./วัน
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จากการคํานวณรวมปริมาณน้ําใชของโรงพยาบาลสวนขยายเทากับ 70+51 =
121 ลบ.ม./วัน
ดังนั้นปริมาณน้ําใชรวมทั้งสวนเดิมและสวนขยายทั้งหมดเทากับ 121 ลบ.ม./วัน หรือคิด
เปน 5.04 ลบ.ม./ชม. และคิดเปนอัตราการใชน้ําสูงสุด (คิดที่ 2.5 เทาของปริมาณการใชน้ําเฉลี่ย
เปนรายชั่วโมง) 12.60 ลบ.ม./ชม.
2.4.1.2 น้ําดับเพลิง
จากภาพที่ 2.4.1 น้ําที่ใชสําหรับการดับเพลิง โรงพยาบาลจัดเตรียมไวแยกจากน้ําที่จาย
ใชในอาคารตางๆ โดยเปนถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. โดยจะเชื่อมตอกับหัวจายน้ําดับเพลิงจํานวน 1
จุด ที่ติดตั้งไวดานหลังอาคารผูปวยใน
2.4.1.3 การสํารองน้ํา
การสํารองน้ําแบงออกเปน 2 ระบบ คือ
- น้ําจากระบบผลิต น้ําประปาของเทศบาลตําบลแมตาน จะสํารองไวในถังน้ําใส
ขนาด 100 ลบ.ม. และถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. รวม 115 ลบ.ม.
- น้ําจากระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาล จะสํารองไวในถังน้ําใสขนาด 100
ลบ.ม. (สําหรับน้ําที่ผานการบําบัด) และถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (สําหรับน้ําที่ไม
ผานการบําบัด) รวม 115 ลบ.ม.
รวมมีน้ําสํารอง 230 ลบ.ม. ปจจุบันสามารถสํารองน้ําได 230/70 = 3.29 วัน หรือ 78.86
ชั่วโมง และสามารถสํารองน้ําเมื่อโรงพยาบาลขยายจํานวนเตียงเปน 60 เตียง ได 230/121 = 1.9
วัน หรือ 45.6 ชั่วโมง
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2.4.2 แหลงน้ําใช
โรงพยาบาลทาสองยางจะใชน้ําจาก 2 แหลง คือ จากระบบผลิตน้ําประปาของเทศบาลแม
ตาน และจากระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลทาสองยาง ไดอะแกรม (Flow Chart) ของ
ระบบน้ําใชดังภาพที่ 2.4.1 แผนการการจัดวาง (Lay Out) แสดงดังภาพที่ 2.4.2 โดยโรงพยาบาล
จะรับน้ําจากระบบผลิตน้ําประปาของเทศบาลตําบลแมตานมาเก็บไวในถังน้ําใสขนาด 100 ลบ.ม.
สูบขึ้นถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. รวมกับน้ําประปาที่ผลิตไดจากระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาล
แลวจายน้ําใหกับอาคารตางๆ แผนผังแนวทอดังภาพที่ 2.4.2 สําหรับระบบผลิต น้ําประปาของ
โรงพยาบาลนั้น แบงน้ําเปน 2 ระบบ คือ ระบบที่ 1 น้ําสําหรับใชในการรดน้ําตนไม ลางรถและ
ดับเพลิงจะสูบจากหวยแมตานขึ้นสูงถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. และจายน้ําตามแนวทอในภาพที่ 2.4.4
สวนระบบที่ 2 จะสูบน้ําจากแมน้ําเมยและหวยแมตาน เขาสูร ะบบกรองน้ําผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./
ชม. จากนั้นเก็บในถังน้ําใสขนาด 100 ลบ.ม. และสูบขึ้นถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. รวมกับน้ําประปา
จากระบบผลิตน้ําประปาของเทศบาลตําบลแมตาน และจายน้ําใหกับอาคารตางๆ ตามแนวทอใน
ภาพที่ 2.4.3
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ระบบผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลแมตาน

ระบบผลิตน้ําประปาโรงพยาบาลทาสองยาง

น้ําจากแมน้ําเมย

น้ําจากแมน้ําเมย

โรงสูบน้ําดิบ

โรงสูบน้ําดิบ

ระบบกรองน้ําผิวดิน
- สวนกวนผสม
- สวนตกตะกอน
- สวนกรอง

โรงสูบน้ําดิบ

เติมสารสม/คลอรีน
ระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.
ขั้นตอนยอยคือ
- สวนกวนผสม (Mixing)
- สวนตกตะกอน (Sedimentation)
- สวนกรอง (Filtration)
เติมคลอรีน

ถังน้ําใส
เติมคลอรีน
ถังสูง

น้ําจากหวยแมตาน

M

ถังน้ําใส
ขนาด 100 ลบ.ม.

ถังน้ําใส
ขนาด 100 ลบ.ม.

ถังสูง
ขนาด 15 ลบ.ม.

ใชในอาคารตางๆ

ถังสูง
ขนาด 15 ลบ.ม.

จายเพื่อรดน้ําตนไม ลางรถ
และดับเพลิง

ภาพที่ 2.4.1 แผนผัง (Flow Chart) ของการใชน้ําโรงพยาบาลทาสองยาง
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กอสราง
ถังน้ําใส 100 ลบ.ม.

ภาพที่ 2.4.2 แผนผัง (Lay Out) ของระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลทาสองยาง
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ไปอํา เภอแมสะเรี ยง

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

สัญญลักษณทอ
ท อ G.S. 4" ชั้ นกลาง (คาดน้ําเงิน)
ท อ P.V.C 3" ชั้น 8.5
ท อ P.V.C 3" ชั้น 8.5

หอถัง สู ง (ใหม)
อาคารโรงรถ พัสดุ
แบบเลขที่ 5322 / 2536
1 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2536

75.00

สนามหญา

โรงเก็บ ศพและ
ขยะติด เชื้อ 1 ชั้ น
อาคารลางรถ
และ EM 1 ชั้ น

16.50

ลําหวยแม ตาน

64.50

35.00

42.00

อาคารผูป วยนอก
แบบเลขที่ 3130/2526
2 ชั้ น ก อสร าง พ.ศ. 2536

+ 1.25

สนามหญา

44.00

ประตู
บ านพัก ระดั บ 7-8
แบบเลขที่ 5338/32
ก อสราง พ.ศ. 2536

ถนนป
ญญาส
มัคคี
62 .00
บานพั กระดั บ 5-6
แบบเลขที่ 5337/32 บานพั กระดั บ 3-4
ก อ สราง พ.ศ. 2536 แบบเลขที่ 5337/32
ก อ สราง พ.ศ. 2536

ศูน ยพัฒ นาเด็ กเล็ก
เทศบาลตําบลแมตาน
อาคารพั
20 หอง
แบบเลขทก พยาบาล
2536
3 ชั้น กอสรี่ 3852/
าง พ.ศ. 2540

ทางออก

โร งจอด
รถยนต

36.00
ประตู

ภาพที่ 2.4.3 แผนผังทอจายน้ําไปยังอาคารตางๆ
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41.00

ไปทางหลวงแผนดิ น
สายแมสอด-แมส ะเรียง

ถนนลาดยางแอสฟ ลท
บานพั กระดั บ 5-6
แบบเลขที่ 5337/32
ก อ สราง พ.ศ. 2536

บานพั กระดับ 3-4
แบบเลขที่ 5336/32
กอ สร าง พ.ศ. 2536

บ านพัก ระดับ 3-4
แบบเลขที่ 5336/32
ก อสร าง พ.ศ. 2536

โรงจอด รถจัก
รยานยนต

ที่ ดิ นฌาปนสถานแมตาน
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3.50

17.50

BM + 0.00

อาคารสวนต อเติ ม แบบเลขที่ 9838
1 ชั้ น ก อสร าง พ.ศ. 2547

58.00
ที่ดิ นเอกชน

ที่ดิน เอกชน

ศาลพระพุ ทธ
อาคารผูป วยใน 30 เตียง
แบบเลขที่ 2371
1 ชั้ น ก อสร าง พ.ศ.2536

อาคารโรงครั ว อาคาร
แบบเลขที่ 5321 / 2536
1 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2531

อาคารโรงซัก ฟอก
แบบเลขที่ 5319 / 2536
1 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2531

ทางเขา
ปายชื่ อ

161.00
ไปตลาดอําเภอทาสองยาง

ที่ ดินเอกชน

ระบบบํ าบั ดน้ําเสี ย

ที่ ดินโรงพยาบาลทาสองยาง
สวนที่ไดรับเพิ่มเติม

ศาลพระภูมิ

สนามหญา

COVER WAY

โรงไฟฟ า (ใหม)
หอถั งสูง (เดิม)

58.50

ถั งเก็บ น้ํา (เดิม)

ป อมยาม

ถนน ค.ส.ล.

หมอแปลงไฟฟ า

วงเวียน - หอนาฬิ กา

โรงจอดรถจัก รยานยนต
ATM ธนาคารกรุ งไทย

42.50

ถั งเก็บ น้ํา (ใหม)

47.50

27.00

87.50

โรงสู บน้ํา (เดิ ม)

61.50

ถนนประสิ ทธิ์ศึกษา

65.50

สนามหญา

โรงกรองน้ํา (ใหม)

โรงจอดรถ

42.00

บ านพัก ขาราชการระดับ 1-2 (5 ครอบครั ว)
แบบเลขที่ 5335/32
2 ชั้ น ก อสร าง พ.ศ. 2436

ที่ดินการศึ กษานอกโรงเรียน
33.50

ที่ดิ นเอกชน

ที่ดิ นเอกชน

ที่ ดินโรงเรียนชุ มชนบ านแมตาน
ที่ ดินวั ดอรัญญาวาส

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ภาพที่ 2.4.4 แผนผังทอจายน้ําสําหรับการรดน้ําตนไม ลางรถ และดับเพลิง
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2.4.2.1 ระบบผลิตน้ําประปาของเทศบาลตําบลแมตาน
เปนระบบผลิตน้ําประปาผิวดิน ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. รายละเอียดดังหัวขอ 3.3.1 ซึ่งจะ
จายน้ําประปาใหกับผูใชน้ําในเขตเทศบาลตําบลแมตาน รวมทั้งโรงพยาบาลทาสองยางดวย ซึ่ง
โรงพยาบาลจะมีมิเตอรวัดปริมาณน้ําใชรวมทั้งในสวนบานพัก และสวนโรงพยาบาล
2.4.2.2 ระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลทาสองยาง
ระบบผลิต น้ําประปาของโรงพยาบาลทาสองยาง จะใชแบบแปลนที่มีผูออกแบบเซ็น
รับ รอง ออกแบบโดยกรมทรั พยากรน้ํา กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ดั ง
ภาคผนวก จ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) แหลงน้ําดิบ
แหลงน้ําดิบสําหรับหรับผลิต น้ํา ประปามีจํานวน 2 แหลง คือ น้ําจากลําห วย
แมตาน และตําแหนงและลักษณะดังภาพที่ 2.4.2 โดยทั้ง 2 ตําแหนงจะไมไดรับการปนเปอนจาก
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวของโรงพยาบาลทาสองยาง จากการตรวจสอบคุณลักษณะของน้ําแสดง
ดังตารางที่ 2.4.3 พบวา ผลการตรวจวิเคราะหพบวาจุดตรวจวัดที่ถังเก็บน้ําใส และอาคารผูปวย
นอกโรงพยาบาลทาสองยางมีคุณภาพไมไดมาตรฐานตามขอเสนอแนะเกณฑคุณภาพน้ําดื่มของ
WHO ป 2527 ตัวชี้วัดที่สําคัญคือโคลิฟอรมแบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย สวนบริเวณ
จุดตรวจวัดอาคารผูปวยในโรงพยาบาลทาสองยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
(2) ระบบผลิตน้ําประปา
ระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลมี 2 สวน ดังภาพที่ 2.4.1 คือ
(2.1) สวนที่ 1 ไมผานการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
น้ําดิบจากหวยแมตานจะถูกสูงขึ้นสูถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. โดยตรง เพื่อน้ําไปใช
ในการรดน้ําตนไม ลางรถ และดับเพลิง
(2.2) สวนที่2 ผานการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ําดังภาพที่ 2.4.1 รายละเอียดดังนี้
1) สวนกวนผสม (Mixing) คือ น้ําดิบที่สูบขึ้นมาจากหวยแมตานและแมน้ําเมยจะ
ผานการเติมสารสม (Coagulation-Flocculation) และคลอรีน (Pre-Chlorine) เพื่อชวยตกตะกอน
และฆาเชื้อโรคขั้นตน ซึ่งการสารเคมีจะมีการผสมผสานกับน้ําดิบโดยใชคลองวนเวียน
2) สวนตกตะกอน (Sedimentation) คือ เมื่อน้ําดิบถูกเติมสารสม ความสกปรก
ในน้ําก็จะจับตัวกันเปนตะกอนหนัก ดังนั้นจึงตองเขาสูสวนตกตะกอน เพื่อตกตะกอนความสกปรก
ออก
3) สวนกรอง (Filtration) น้ําเมื่อผานสวนตกตะกอน ความสกปรกจะลดลงระดับ
หนึ่ง เทา นั้น จึง จะต องผ านการกรองเพื่อแยกความสกปรกที่ยัง หลั ง เหลืออยู ใหผ านเกณฑ
มาตรฐาน น้ําที่ผานการกรองจะถูกเติมคลอรีน (Post-Chlorine) เพื่อฆาเชื้อโรคกอนไหลลงสูถังน้ํา
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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ใสขนาด 100 ลบ.ม. จากนั้นจึงใชปมสูบขึ้นถังสูงเพื่อจายใหแกอาคารตางๆ ตอไป (ในกรณีที่มี
การลางสวนกรอง (Back Wash) น้ําดังกลาวจะปลอยลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย)
(3) ระบบจายน้ําประปา
แผนผังแนวทอจายน้ําแสดงดังภาพที่ 2.4.2 และ 2.4.3 ซึ่งเปน ทอจายน้ําจาก
ระบบผลิตน้ําประปาสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตามลําดับ
จากแผนผังสมดุลน้ํา (Water Mass Balance) ดังภาพที่ 2.4.5
2.4.3 คุณภาพน้ําใช
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดิบและน้ําประปาที่ใชภายในโรงพยาล แสดงดังตารางที่
2.4.3 พบวา การเก็บตัวอยางน้ําในป พ.ศ. 2549 และ 2550 ทุกพารามิเตอรผานเกณฑมตรฐานที่
กําหนด แตในการเก็บตัวอยางในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 พบวา จุดตรวดวัดที่ถังเก็บน้ําใส
และอาคารผูปวยนอกโรงพยาบาลทาสองยางมีคุณภาพไมไดมาตรฐานตามขอเสนอแนะเกณฑ
คุณภาพน้ําดื่มของ WHO ป 2527 ตัวชี้วัดที่สําคัญคือโคลิฟอรมแบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรีย สวนบริเวณจุดตรวจวัดอาคารผูปวยในโรงพยาบาลทาสองยาง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ก. มิเตอรวัดปริมาณน้ํา

ข. ถังน้ําใสและหอถังสูงสําหรับ
รองรับน้ําประปาจากระบบ
ผลิตน้ําประปาเทศบาล

ภาพที่ 2.4.4 ภาพระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลทาสองยาง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ค. ปมสูบน้ําจากน้ําใสขึ้นถังสูง
(ปม 2 ตัว)

ง. โรงสูบน้ําจากหวยแมตาน

จ. ถังน้ําใสสําหรับรองรับน้ําจาก
ระบบผลิตน้ําประปาของ
โรงพยาบาล

ภาพที่ 2.4.4 (ตอ) ภาพระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลทาสองยาง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ฉ. ระบบกรองของระบบผลิต
น้ําประปาของโรงพยาบาล

ช. ถังสูงขนาด 15 ลบ.ม.
จํานวน 2 ถัง

ภาพที่ 2.4.4 (ตอ) ภาพระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลทาสองยาง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

น้ําดิบจากแมน้ําเมย

น้ําดิบจากหวยแมตาน

ประปาเทศบาล
4.6 ลบ.ม./ชม.
ถังน้ําใส ขนาด 100 ลบ.ม.

ระบบประปา 10 ลบ.ม./ชม.

8 ลบ.ม./ชม.

ถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม.

ถังน้ําใส ขนาด 100 ลบ.ม.

4.6 ลบ.ม./ชม.

8 ลบ.ม./ชม.

ถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม.

4 ลบ.ม./ชม.
รดน้ําตนไม ลางรถ ดับเพลิง

12.6 ลบ.ม./ชม.
3.12 ลบ.ม./ชม.

0.45 ลบ.ม./ชม.
อาคารผูปวยนอก

0.06 ลบ.ม./ชม.

อาคารผูปวยใน
1.52 ลบ.ม./ชม.

อาคารซักฟอก

006 ลบ.ม./ชม.

อาคารพัสดุ
3.85 ลบ.ม./ชม.

อาคารโรงครัว

อาคารจายกลาง
1.67 ลบ.ม./ชม.
สวนบานพัก

5.32 ลบ.ม./ชม.
สวนขยาย 30 เตียง
และองคประกอบอื่นๆ

ภาพที่ 2.4.5 แผนผังการสมดุลน้ํา (Water Mass Balance) ของโรงพยาบาลทาสองยาง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 2.4.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาของโรงพยาบาลทาสองยาง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะห
ความเปนกรด-ดาง
สี
ความขุน
ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย

ความกระดาง
เหล็ก
แมงกานีส
ทองแดง
สังกะสี
ตะกั่ว
โครเมี่ยม
แคดมี่ยม
สารหนู
ซัลเฟต
ปรอท
คลอไรด
ไนเตรท
ฟลูออไรด
โคลิฟอรมแบคทีเรีย
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

(pH)
(Colour)
(Turbidity)
(TDS)
(Hardness)
(Fe)
(Mn)
(Cu)
(Zn)
(Pb)
(Cr)
(Cd)
(As)
(SO4)
(Hg)
(Cl-)
(NO3- )
(F- )

30 ส.ค.
22 มี.ค.50
49
(หองเวชปฏิบัติครอบครัว)
6.9
8.4
5
2.4
1
164
91
172
0.028
0.004
10.65
4.3
0
0
0
0
0

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

ผลการตรวจวิเคราะห
13 ก.ย. 50 11 พ.ย. 51
(ตึกผูปวยใน)
(ถังน้ําใส)
7.8
7.5
< 5.0
3.14
3.0
470
181
111
131.9
0.16700
< 0.0278
< 0.0714
0.38010
< 0.0065
< 0.0029
< 0.00068
7.26
1.41
0.07
0
13
0
4
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11 พ.ย. 51
(ตึกผูปวยใน)
7.6
< 5.0
3.0
189
140.4
0.19630
< 0.0278
< 0.0714
0.34200
0.01500
0.00470
< 0.00068
14.03
0.75
0.06
<2
<2

11 พ.ย. 51
(ตึกผูปวยนอก)
7.4
< 5.0
7.4
185
137
0.30180
< 0.0278
< 0.0714
0.36910
0.00780
< 0.0029
< 0.00068
7.46
1.34
0.05
17
4

ขอเสนอแนะเกณฑ
คุณภาพน้ําดื่มของ
WHO ป 2527
6.5-8.5
15
10
1,000
500
0.3
0.1
1.0
5.0
0.05
0.05
0.005
0.05
400
250
10
1.5
0
0

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

2-45

2.4.4 น้ําดื่ม
น้ําดื่มที่ใชในโรงพยาบาลทาสองยาง จะใชน้ําดื่มบรรจุถังที่ไดรับการอนุญาตจากองคการ
อาหารและยา (อ.ย.) ซึ่งมีกําลังการผลิตเพียงพอที่จะใหบริการแกโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ

ภาพที่ 2.4.6 น้ําดื่มที่ใชในโรงพยาบาลทาสองยาง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

2.5 น้ําเสียและการบําบัดน้ําเสีย
2.5.1 การคาดการณปริมาณน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
ในการคาดการณปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น ภายในโครงการ จะคํานวณปริมาณน้ําเสียที่
เกิดขึ้นในอัตรารอยละ 80 ของปริมาณน้ําใชเฉลี่ยตอวัน (อางอิง แนวทางการจัดทํา EIA โครงการ
โรงพยาบาลและสถานบริการ, กองวิเคราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอม สผ., 2543) มีร ายละเอียด
ปริมาณน้ําเสียดังนี้
- โครงการสวนเดิม
=
70 x 0.8
=
56
ลบ.ม./วัน
- โครงการสวนขยาย
=
51 x 0.8
=
40.8 ลบ.ม./วัน
รวมปริมาณน้ําเสียทั้งหมดเมื่อพัฒนาโครงการแลวเสร็จ เทากับ 56+40.8 = 96.8 ลบ.ม./วัน
2.5.2 ระบบรวบรวมน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลปจจุบัน
โรงพยาบาลทาสองยาง ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย มีรูปแบบการบําบัดเดิมคือ ถังไรอากาศ
(Anaerobic Tank) ตามดวยบอผึ่ง (Stabilization Pond) และถังเติมคลอรีน โดยมีแผนผังการ
บําบัดน้ําเสียดังภาพที่ 2.5.1 แนวทอรวบรวมน้ําเสีย แผนผัง ระบบบําบัดน้ําเสีย และ Hydraulic
Profile ของระบบบําบัดน้ําเสียดังภาพที่ 2.5.2, 2.5.3 และ 2.5.4

อาคารผูปวยนอก

อาคารพัสดุ

อาคารผูปวยใน

อาคารจายกลาง

อาคารซักฟอก

อาคารโรงครัว
บอดักไขมัน

ระบบบําบัดน้ําเสีย
ลําหวยแมตาน
ภาพที่ 2.5.1 แผนผังการบําบัดน้ําเสีย

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

2-47

ไปอําเภอแมสะเรียง

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

58.50

PVC 6 "

PV C 6"
PVC 6"

75.00

PVC 6 "

AC. CLA SS 15

PV C 6"

PV C 6"

บอกระจายน้ํา

ถั งกร องไรอากาศ
AF - 3

16.50

64.50

M.H.11
โรงเก็บศพและ
ขยะติดเชื้อ 1 ชั้น
อาคารลางรถ
และ EM 1 ชั้ น

บอดักไขมั น
M.H.10
M.H.9
อาคารโรงซั กฟอก
แบบเลขที่ 5319 / 2536
1 ชั้น ก อสราง พ.ศ. 2531

M.H.6

ตําแหนง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชนิด M.H.
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C

จาก M.H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ยาว
17
12
16
15
15
15
12
11
17
20
20
14
25
15
16
22
24

Diameter ทอ
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"

ทางเข า
ป ายชื่อ

M.H.1

M.H.4
อาคารผู ป วยนอก
แบบเลขที่ 3130/2526
2 ชั้น ก อสราง พ.ศ. 2536

+ 1.25

สนามหญ า
M.H.13

44.00
ความลาด
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060

ภาพที่ 2.5.2 แนวทอรวบรวมน้ําเสีย
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

M.H.2

M.H.14

35.00

ถึ ง M.H
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ps
13
14
4
16
17
7

M.H.5

M.H.8

ที่ดินฌาปนสถานแมตาน

42.00

ที่ดินเอกชน

อาคารโรงครัว อาคาร
แบบเลขที่ 5321 / 2536
1 ชั้น ก อสราง พ.ศ. 2531

ถั งกร องไรอากาศ
AF - 2

ร ะบายน้ํา

ลําหวยแมตาน

ที่ดินเอกชน

PVC 6"

M.H.7

CL-06

ศาลพระภูมิ

ศาลพระพุทธ
อาคารผูปวยใน 30 เตี ยง
แบบเลขที่ 2371
1 ชั้น ก อสราง พ.ศ.2536

บ อผึ่ง

สนามหญา

ที่ดินโรงพยาบาลทาสองยาง
สวนที่ไดรับเพิ่มเติม

ป อมยาม
M.H.15
M.H.3

อาคารโรงรถ พัสดุ
แบบเลขที่ 5322 / 2536
1 ชั้น ก อสราง พ.ศ. 2536
II O-P

ถนน ค.ส.ล.
M.H.16

พฤษภาคม 2552

DROP
0.1020
0.0720
0.0960
0.0900
0.0900
0.0900
0.0720
0.0660
0.1020
0.1200
0.1200
0.1500
0.1050
0.0960
0.0840
0.1320
0.1440

ระดับต นทาง ระดับปลายทาง
8.3000
8.1980
8.1780
8.1060
8.0860
7.9900
7.9700
7.8800
7.8600
7.7700
7.7500
7.6600
7.6400
7.5680
7.5480
7.4820
7.4620
7.3600
7.3400
7.2200
7.2000
7.0800
8.5000
8.3500
8.3300
8.2250
8.2050
8.1090
8.5000
8.4160
8.3960
8.2640
8.2440
8.1000

BM + 0.00

M.H.12

อาคารสวนตอเติ ม แบบเลขที่9838
1 ชั้น ก อสราง พ.ศ. 2547

ทางออก

58.00

โรงจอดรถจัก
รยานยนต

ไปตลาดอําเภอทาสองยาง

โรงไฟฟา (ใหม)

หอถังสู ง (เดิ ม)

M.H.17

หอถั งสู ง (ใหม)

87.50

หมอแปลงไฟฟา

47.50

27.00

ถนนประสิทธิ์ศึกษา

ถั งเก็ บน้ํ า(เดิม)

61.50
ถังเก็ บน้ํา (ใหม)

สนามหญา

65.50

โรงสู บน้ํา (เดิม)

วงเวี ยน - หอนาฬิกา

ที่ดินเอกชน

โรงกรองน้ํ า (ใหม)

โรงจอดรถ

42.00

COVER WAY

ที่ดินเอกชน

ศู นย พัฒนาเด็ กเล็ก
เทศบาลตํ าบลแมต าน

2-48

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

30.00
2.00

2.00

24.00

2.00

2.00

2.00

IIO-P

บอผึ่ง

20.00

PVC 6"

20.00

2.00

2.00

2.00

2.00
PVC 6"
PVC 6"

3.70

PVC 6"

ขยายในอนาคต

PVC 6"

0.15

ระบายน้ํา

AC. CLASS 15

บอกระจายน้ํา

Manhole

1.50
0.10
0.70
0.10
1.50

ขยายในอนาคต

PVC 6"

0.15
PVC 6"

แนวเขตโรงพยาบาล

CL-06

0.15

ถังกรองไรอากาศ
AF - 2

ถังกรองไรอากาศ
AF - 3

3.70

0.15
2.00

บอผึ่ง

แนวเขตโรงพยาบาล

ภาพที่ 2.5.3 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

7.20

7.40

7.40

7.08 6.85

7.20
6.85

6.75

7.40
7.00

6.65
6.45

บอกระจายน้ํา

ถังกรองไรอากาศ

7.05
6.25

บอรวมน้ํา

6.40

บอผึ่งน้ํา

HYDRALIC ELEVATION PROFILE OF WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

ภาพที่ 2.5.4 ภาพตัดทางชลศาสตร (Hydraulic Profile) ของระบบบําบัดน้ําเสีย

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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7.00
6.00

6.35
5.95

6.30
7.75

บอเติมคลอรีน
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ม
าสา
ญญ
นป
ถน

หมายเหตุ

โรงพยาบาลทาสองยาง

ี
ัคค

ทิศทางการไหลของน้ําทิ้งผานการบําบัด
ของโรงพยาบาลทาสองยาง

ถนนปร
ะส ิทธิ์ศ
ึกษา

ระบบบําบัดน้ําเสีย

น

สถานีตํารวจอําเภอทาสองยาง

ถนนปร
ะสิทธิ์ศ

ึกษา

ชุมสายโทรศัพทแหงประเทศไทย

ที่วาการอําเภอทาสองยาง

ศูนยอํานวยการกีฬาอําเภอทาสองยาง
ถนนรุงเร
ืองธรรม
ก

ําเนิน

ถนนราชดําเน
ิน

ภาพที่ 2.5.5 ตําแหนงจุดปลอยน้ําทิ้งจากการบําบัด
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ชาสาม
ัคคี

สํานักงานเกษตรอําเภอทาสองยาง

ซ. รา
ช

แม

ศูนยประสานงานโรงเรียน

ถนนปร
ะ

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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จากการสํารวจระบบบําบัดน้ําเสียในวันที่20 สิงหาคม 2551 ซึ่งสรุปการประเมิน ดังนี้
(1) เนื่องจากน้ําเสียจากอาคารที่ไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย ไมไดมีบอเกรอะประจํา
อาคาร ประกอบกับระบบบําบัดน้ําเสียไมมีตะแกรงดักขยะ ดังภาพที่ 3.6 สวน
เกรอะของระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดเล็ก ดังภาพที่ 3.7 จึงทําใหเศษขยะหลุดเขา
สูบอกรองไรอากาศ (Anaerobic filter tank) และเกิดการอุดตันตามเสนทอ
(2) มีการเติมอากาศในบอผึ่ง ซึ่งจะเปนการกวนผสมตะกอนจุลินทรี ยและน้ําเสียให
สัมผัสกันดีขึ้น และเปนการเพิ่มออกซิเจน ซึ่งจุลินทรียจะใชในการทําปฏิกิริยาใน
การยอยสลายสารอินทรีย สงผลใหเกิดเซลลใหมของจุลินทรียแขวนลอยอยูในน้ํา
ดังสมการ ซึ่งโดยทั่วไปจะตองมีบอตกตะกอนเพื่อไมใหเซลลใหมของจุลินทรีย
และเซลลเกาที่ตายลงไมใหหลุดไปกับน้ําทิ้งเพราะเซลลใหมและเซลลที่ตายลงมี
เปนสารอินทรีย ซึ่งจะทําใหคา BOD ของน้ําที่ผานการบําบัดมีคาสูงอยู

ภาพที่ 2.5.6 ไมมีตะแกรงดักขยะ ทําใหขยะหลุดเขาสูบอกรองไรอากาศ และทออุดตัน

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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ภาพที่ 2.5.7 สวนเกรอะมีขนาดเล็ก ทําใหขยะหลุดเขาสูบอกรองไรอากาศ

(3) บอกรองไรอากาศไมมีจุลินทรียที่จะทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียอยูนอยมาก
หรือแทบไมมีเลย ทําใหไมสามารถทําหนาที่ในการลดคาความสกปรกของน้ําเสีย
ได ดังภาพที่ 3.8 ซึ่งสามารถสังเกตจากไมมีฟลมที่เคลือบ Media กลิ่น
ฟองอากาศ

ภาพที่ 2.5.8 ลักษณะของ Media ในบอกรองไรอากาศ
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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(4) น้ําที่ผานบึงประดิษฐ (Wetland) มีคาความสกปรกเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม เกิดขึ้น
เนื่องจาก ไมไดมีการบํารุงรักษาพืช เชน การตัดแตง การกําจัดเศษใบที่แหง ทํา
ใหน้ําเสียเกิดการหมัก และมีคาความสกปรกมากกวาเดิม ลักษณะดังภาพที่ 3.9
(5) เนื่องจากในปจจุบัน โรงพยาบาลรองรับจํานวนผูปวยโดยเฉลี่ยมากวา 50 เตียง
ซึ่งอาจเกิดขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียในปจจุบัน
(6) น้ําจากโรงซักฟอกมีการใชโซเดียมไฮโปคลอไรด ถูกปลอยลงระบบบําบัดน้ําเสีย
โดยไมไดมีการบําบัดเบื้องตน ซึ่งอาจเปนสารพิษที่เปนสาเหตุใหไมมีจุลินทรียใน
บอกรองไรอากาศ

ภาพที่ 2.5.9 บึงประดิษฐไมไดการดูแลรักษาอยางถูกตอง ทําใหไมสามารถบําบัดน้ําเสียใหดีขึ้นได
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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2.5.3 ระบบรวบรวมน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลปรับปรุงใหม
จากการเก็บตัวอยางน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
คาที่ใชในการออกแบบปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
7.4 มก./ล.
o
- บีโอดี (BOD 5 day at 20 C)
150 มก./ล.
- ปริมาณของแข็ง (Solid)
50
มก./ล.
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
3
มก./ล.
- ปริมาณสารละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solid) 20
มก./ล.
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
15
มก./ล.
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)
5,000,000 MPN/100 ml
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)
3,000,000 MPN/100 ml
โดยคาที่เกินมาตรฐานน้ําทิ้ง ไดแก บีโอดี ปริมาณของแข็ง ปริมาณตะกอนหนัก
โคลิฟอรมแบคทีเรีย ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย รูปแบบการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียที่
เหมาะสมรายละเอียดภาคผนวก ง สรุปรายละเอียดดังนี้
(1) ปรับปรุง Manhole สุดทาย โดยเพิ่มตะแกรงหยาบ
ทําหนาที่ ดักขยะชิ้นใหญ เชน เศษผา ไม กอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อปองกัน
การอุดตันของทอ และปองกันไมใหบอเกรอะเต็มเร็วเกินไป
(2) สรางบอเกรอะเพิ่มเติมจํานวน 1 บอ
ทําหนาที่ ยอยสลายอุจจาระหรือสารอินทรียที่ยอยสลายงาย หลังการยอยแลวก็จ ะ
กลายเปนกาซกับน้ําและกากตะกอน (Septage) ในปริมาณที่นอยจึงทําใหบอไมเต็มไดงาย บอ
เกรอะมีลักษณะเปนบอปด ซึ่งน้ําซึมไมไดและไมมีการเติมอากาศ ดังนั้นสภาวะในบอจึงเปนแบบ
ไรอากาศ (Anaerobic)
(3) ปรับปรุงบอกรองไรอากาศบอที่ 1 และ โดยการติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 1 และ 2
พรอมระบบจายน้ํา
ทําหนาที่ ยอยสลายสารอินทรียที่ยอยสลายงาย เปนการบําบัดแบบใชออกซิเจนชนิด
Attached-growth System คือ จะมีตัวกลางใหจุลินทรียเกาะ จะมีตัวกลางและระบบโปรยน้ําอยู
ดานบนถังอยูดานบนถัง น้ําจะไหลลงดานลางผานตัวกลาง แบคทีเรียจะเกาะเปนเมือกอยูรอบๆ
ตัวกลาง เรียกเมือกนี้วา ฟลมชีวภาพ (Bio film หรือ Microbial film) บริเวณผิวตัวกลางจะมีเมือก
เหลานั้น เนื่องจากตัวกลางวางซอนทับกัน โดยมีการระบายอากาศผานได ออกซิเจนในอากาศก็
จะแพรซึมเขาไปในชั้นน้ํากับฟลมชีวภาพในที่สุด แบคทีเรียจะใชออกซิเจนในการยอยสลายสาน
อินทรีย สวน End Product ที่เกิดจากการยอยสลาย เชน NH3 ฯลฯ ก็จะแพรซึมออกมาสูชั้น
น้ําเสีย เมื่อแบคทีเรียแพรจํานวนมากขึ้น ฟลมชีวภาพก็จะหนาขึ้นจนดานในที่ออกซิเจนเขาไมถึง
เกิดสภาพไรออกซิเจน เมื่อเมือกนี้หนามากแรงยึดเกาะจะต่ําลง ในที่สุดก็จะถูกน้ําชะหลุดออกไป
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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กับน้ําเสีย เรียกกวา Sloughing บริเวณที่เมือกหลุดออกไปก็จะเกิดเมือกใหมขึ้นวนเวียนกันอยู
ตลอดเวลา น้ําที่ไหลผานถังโปรยกรองจึงมีของแข็งอยูจํานวนหนึ่งที่จะตองผานเขาสูถังตกตะกอน
กอนระบายน้ําใสทิ้ง
(3) กอสรางถังตกตะกอน จํานวน 1 ถัง
ทําหนาที่ ตกตะกอนของแข็งจากน้ําที่ผานระบบโปรยกรอง โดยทั่วไปจะเปน
ตะกอนจุลินทรียที่เกิดจากระบบโปรยกรอง เพื่อใหไดน้ําใสไหลลงสูระบบเติมคลอรีนตอไป สวน
ตะกอนก็จะนําไปสูกระบวนการบําบัดในขั้นตอนตอไป
(4) กอสรางถังเก็บตะกอนพรอมติดตั้งปมสูบตะกอน
ทําหนาที่ รวบรวมตะกอนจากถังตกตะกอน เพื่อเขาสูเครื่องรีดตะกอน ตอไป
(5) กอสรางอาคารพรอมติดตั้งเครื่องรีดตะกอน
ทําหนาที่ รีดตะกอน ใหมีความชื้นลดลง จะไดแผนตะกอน นําไปกําจัดโดย
วิธีการฝงกลบตอไป
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ระบบโปรยกรองขั้ น1
(Trickling Filter 1 st)

บอ Manhole
สุดํ าท/ ตะแกรงหยาบ
าย / ตะแกรงหยาบ
บ อกระจายน้
(Distribution
Tank / /Coarse
Screen)
(Manhole
Screen)

บ อเกรอะ
(Septic Tank)

บ อสู บ
(Sum Pump)

ระบบโปรยกรองขั้ น2
(Trickling Filter 2 nd)
เครื่ องรี ดตะกอน
(Filter Press)
ลําห วยแม ตาน

บ อสู บ
(Sum Pump)

บ อเก็ บตะกอน
(Sludge Tank)
(Under Ground)

บ อตกตะกอน
(Clarify Tank)
(On Ground)

ทางเลือกที่ 7
ภาพที่ 2.5.10 แนวทางการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
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บ อรวมน้ํ า
(Collection Tank)
บ อผึ่ ง
(Facultative Pond)

บ อคลอรี น
(Chlorination Tank)
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2.6 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
2.6.1 ระบบระบายน้ําเสียและน้ําฝน
(1) สวนโรงพยาบาล
ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย และน้ําฝน จะเปนระบบแยก โดยน้ําเสียจะถูกรวบรวม
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อผานการบําบัดแลวจึงจะปลอยลงสูลําหวยแมตาน สวนน้ําฝนจะถูก
รวบรวมเขาสูทอ รวบรวมน้ําฝน แลวระบายสูลําหวยแมตานโดยตรง แนวการระบายและทิศทาง
ของน้ําฝน กอนและหลังการกอสรางอาคารสวนขยาย แสดงดัง ภาพที่ 2.6.1 และ 2.6.2 ทอ
รวบรวมน้ําฝนสวนใหญจะเปนรางเปด ความกวาง 0.4 เมตร ลึก 0.4 เมตร จะรวบรวมน้ําฝนจาก
อาคาร และพื้นลงสูรางระบายน้ํา จากนั้นไหลรวบรวมสูทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.6
เมตร และไหลสูลําหวยแมตาน
(2) สวนบานพัก
ระบบทอรวบรวมน้ําเสียและน้ําฝนจะเปนระบบแยก โดยน้ําเสียจะถูกรวบรวมเขา
สูระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อผานการบําบัดแลวจะปลอยสูพื้นที่รกราง สวนน้ําฝนจะถูกรวบรวมแลว
ระบายสูระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลตําบลแมตาน
2.6.2 การคํานวณอัตราการระบายน้ําฝน
(1) สวนโรงพยาบาล
พื้นที่สวนโรงพยาบาล ตามโครงการฯ จะมีการกอสราง อาคารผูปวยใน 3 ชั้น ซึ่ง
จะกอสรางบนพื้นที่สนามหญา และอาคารจายกลาง 2 ชั้น ซึ่งจะกอสรางบริเวณที่วางใกลระบบ
บําบัดน้ําเสีย (ภาพที่ 2.6.2) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการปรับเปลี่ยนการใชสอยพื้นที่ จาก
เดิมที่เปนพื้นดิน และสนามหญาเปนพื้นคอนกรีต ทําใหอัตราการระบายน้ําฝนหลังมีโครงการฯ
เพิ่มมากกวากอนมีโครงการฯ
การคํานวณปริมาณน้ําฝน แสดงหลักการคํานวณโดยอยูภ ายใตสมมุติฐานที่วา
ฝนตกอยูในพื้นที่ที่ครอบคลุมตลอดความยาวของเสนทอ น้ําฝนจากอาคารและผิวถนนจะไหลลงสู
รางระบายน้ําที่ออกแบบไว แลวไหลไปตามทอระบายออกสูบริเวณจุดน้ําออก การคาดคะเน
ปริมาณน้ําฝนที่ไหลไปรวมกัน ณ จุดใดๆ ของพื้นที่รับน้ํา แสดงดังนี้
(1.1) จากสูตร Rational Method
Q
=
CIA ลบ.ม./วินาที
โดย Q
คือ ปริมาณน้ําที่ไหลมารวมกัน ณ จุดใดๆ สูงสุดในรูปของ
อัตราการไหล (Peak runoff)
C
คือ สัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบาหรือไหลนอง ขึ้นอยูกับลักษณะพื้นที่ผิว
0.70-0.95 สําหรับ สวนปูพื้นแบบยางมะตอยหรือคอนกรีต
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0.70-0.85 สําหรับ สวนปูพื้นแบบอิฐหรืออิฐตัวหนอน
0.75-0.95 สําหรับ หลังคา
0.05-0.10 สําหรับ สนามดินทราย เรียบ-ลาด 2%
0.10-0.15 สําหรับ สนามดินทราย ลาด 2-7%
0.15-0.20 สําหรับ สนามดินทราย ชัน, ลาด 7% ขึ้นไป
0.13-0.17 สําหรับ สนามดินแนน เรียบ-ลาด 2%
0.18-0.22 สําหรับ สนามดินแนน ลาด 2-7%
0.25-0.35 สําหรับ สนามดินแนน ชัน, ลาด 7% ขึ้นไป
I
คือ ความเขมเฉลี่ยของฝน, มม./ชม
A
คือ พื้นที่รับน้ําฝนหรือพื้นที่ระบายน้ํา, ตร.ม.
จากภาพที่ 2.6.3 เปนการใชประโยชนพื้นทีก่ อนมีโครงการฯ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
- ลักษณะที่ 1 เปนพื้นที่คอนกรีต คือ สวนของอาคาร ถนน พื้นที่จอดรถตางๆ
รวมถึงพื้นทีท่ ี่เปนบอเก็บกักน้ํา มีพื้นที่ 7,723 ตร.ม. กําหนดคา C = 0.8
- ลักษณะที่ 2 เปนพื้นที่สีเขียว หรือพื้นดิน มีพื้นที่ 6,021 ตร.ม. ลักษณะเปน
ดิน กําหนดคา C = 0.15
จากภาพที่ 2.6.4 เปนการใชประโยชนพื้นทีห่ ลังมีโครงการฯ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
- ลักษณะที่ 1 เปนพื้นที่คอนกรีต คือ สวนของอาคาร ถนน พื้นที่จอดรถตางๆ
รวมถึงพื้นทีท่ ี่เปนบอเก็บกักน้ํา มีพื้นที่ 9,706 ตร.ม. กําหนดคา C = 0.8
- ลักษณะที่ 2 เปนพื้นที่สีเขียว หรือพืนดิ
้ น มีพื้นที่ 4,038 ตร.ม. ลักษณะเปน
ดิน กําหนดคา C = 0.15
(1.2) ความเขมเฉลี่ยของฝน (I)
ความสัมพันธระหวางความเขมขนฝน-ชวงเวลา-ความถี่ของฝน ณ สถานีฝน อ.
เมือง จ.ตาก ดังภาพที่ 2.6.5
(1.2.1) พื้นที่อยูอาศัยหรือที่มีลักษณะใกลเคียงใหใช ความถี่ฝนไมต่ํากวา 5 ป สําหรับ
การออกแบบหรือคํานวณตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําผิวดิน (อางอิงเอกสาร แนว
ทางการจัดทํารายงานวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และ
สถานที่พักตากอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, สิงหาคม 2542)
(1.2.2) เวลาในการรวมตัวของน้ําฝน เนื่องจากพื้นที่ของโครงการฯ เปนการระบายน้ําฝน
ผานระบบระบายน้ํา เวลาในการรวมตัวของน้ําฝนจึงแบงเปน 2 ประเภท คือ
1) เวลาที่น้ําไหลกอนเขาทอ (Inlet Time) สําหรับพื้นที่ทั่วไปๆ เวลาในการ
รวมตัวของน้ําฝนบนพื้นดินจะใชชวง 5 ถึง 30 นาที (นิยม 5-15 นาที) เลือกใชเวลาที่น้ําไหลกอน
เขาทอ เทากับ 10 นาที
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2) เวลาที่ไหลในทอระบายน้ํา
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=

Length of sewer
Velocity of Flow in sewer
จากภาพที่ 2.6.1 ระบบระบายน้ําโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ของสวนที่ 1 ซึ่งมีการ
ใชประโยชนพื้นที่มีความยาวของรางระบายน้ําทั้งโครงการฯ ประมาณ 243 เมตร ดังนั้น Length
of Sewer เทากับ 243 เมตร
กําหนดความเร็วต่ําสุดของน้ําฝนในรางระบายน้ําเทากับ 0.60 ม./วินาที ซึ่งเปน
ความเร็วที่สามารถทําความสะอาดทอไดดวยตนเอง (Self of Cleaning velocity) ดังนั้น Velocity
of Flow in sewer เทากับ 0.60 ม./วินาที
ดังนั้น เวลาที่น้ําไหลในทอระบายน้ํา = 243/(0.6x60) = 6.75 นาที
ดังนั้น เวลาในการรวมตัวของน้ําผิวดิน เทากับ 10+6.75 = 16.75 นาที คิดที่ 20 นาที
จากภาพที่ 2.6.5 ความสัมพันธระหวางความเขมฝน-ชวงเวลา-ความถี่ฝน ของ
อ.ทาสองยาง จ.ตาก คาบการกลับ 5 ป และระยะเวลาในการรวมตัวของน้ําฝน 20 นาที สามารถ
หาคาความเขมฝน (I) บริเวณโครงการฯ 95 มม./ชม.
3) อัตราการระบายน้ําจากพื้นทีโ่ ครงการฯ กอนพัฒนาโครงการ
Q
=
CIA
=
[(0.80x7,723x95x10-3) + (0.15x6,021x95x10-3)
=
586.92 + 85.80 ลบ.ม./ชั่วโมง
=
11.21 ลบ.ม./นาที
=
0.19 ลบ.ม./วินาที
4) อัตราการระบายน้ําจากพื้นทีโ่ ครงการฯ หลังพัฒนาโครงการ
Q
=
CIA
=
[(0.80x9,706x95x10-3) + (0.15x4,038x95x10-3)
=
737.64 + 57.54 ลบ.ม./ชั่วโมง
=
13.25 ลบ.ม./นาที
=
0.22 ลบ.ม./วินาที
(1.3) การประเมินประสิทธิภาพในการรวบรวมน้ํา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการรวบรวมน้ํ า ฝน จะใช สมการการไหลของ
Manning จะทําการประเมินประสิท ธิภาพในการรวบรวม โดยทอมีขนาดเสน ผาศูนยกลางทอ
เทากับ 0.6 เมตร ขีดความสามารถในการระบายน้ําเทากับ 0.376 ลบ.ม./วินาที ซึ่งมากกวาอัต รา
การระบายออกของน้ําฝนสูงสุดกอนพัฒนาโครงการฯ ซึ่งเทากับ 0.19 ลบ.ม./วินาที และอัตราการ
ระบายออกของน้ําฝนสูงสุดหลังมีโครงการฯ ซึ่งเทากับ 0.22 ลบ.ม./วินาที ดังนั้นทอระบายออกมี
ขนาดเพียงพอ
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Q

=

1
AR 2 / 3 S 1 / 2
n

=
(1/0.015)(0.283)(0.150)(2/3)(0.005)(1/2)
=
0.376 ลบ.ม./วินาที
Dia = เสนผาศูนยกลางทอ = 0.6 เมตร
A
= พื้นที่หนาตัดทอ
= (¶/4)(0.6x0.6) =0.283 ตร.ม.
P
= เสนขอบเปยก
= ¶x0.6 = 1.885
R
= รัศมีชลศาสตร = A/P = 0.283/1.885 = 0.150
S
= ความลาดเอียงของรางระบายน้ํา = 0.005
n = สัมประสิทธิค์ วามขรุขระของคอนกรีต = 0.015
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ทิศเหนือ
ไปอํา เภอแมสะเรียง

สัญลักษณ
ทอปด ชนิด ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 60 ซม.
รางเปด กวาง 40 ซม. ลึก 40 ซม.
ทิศทางการไหลของน้ําฝน

ที่ดินเอกชน

โรงกรองน้ํ า (ใหม)

65.50

โรงสูบน้ํา (เดิม)

P VC 6"

P VC 6"
PVC 6"

+ 1.25

BM + 0.00

โรงเก็บศพและขยะติดเชื้ อ 1 ชั้ น

64.50

อาคารโรงซั กฟอก
แบบเลขที่ 5319 / 2536
1 ชั้ น กอ สราง พ.ศ. 2531

35.00

42.00

สนามหญา

44.00

58.00

ภาพที่ 2.6.1 ทิศทางการระบายน้ําฝนสวนโรงพยาบาล กอนสรางอาคารสวนขยาย
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โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

อาคารสวนตอเติ ม แบบเลขที่ 9838
1 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2547

พฤษภาคม 2552

โรงจอดรถจัก

รยานยนต

ถนนประสิ ทธิ์ ศึกษา

P VC 6 "

PVC 6"

บ อกระจายน้ํา

ถังกรองไรอากาศ
AF - 3

16.50

อาคารผูปวยนอก
แบบเลขที่ 3130/2526
2 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2536

AC. CL AS S 15

ระบายน้ํา

อาคารล างรถและ EM 1 ชั้น

ลําหวยแมตาน

อาคารโรงครัว อาคาร
แบบเลขที่ 5321 / 2536 จา ยกลาง
1 ชั้น กอสร าง พ.ศ. 2531

ถังกรองไรอากาศ
AF - 2

ไปตลาดอําเภอทาสองยาง

58.50
PVC 6"

75.00

ที่ดินเอกชน

CL-06

ปายชื่ อ
ศาลพระพุ ทธ

อาคารผูปวยใน 30 เตียง
แบบเลขที่ 2371
1 ชั้น กอสร าง พ.ศ.2536

PVC 6"

บอผึ่ง

สนามหญา

ที่ดินโรงพยาบาลทาสองยาง
สวนที่ไดรับเพิ่มเติม

ปอ มยาม

ศาลพระภูมิ

หอถั งสูง (ใหม)

โรงไฟฟา

อาคารโรงรถ พัสดุ
แบบเลขที่ 5322 / 2536
1 ชั้ น กอ สราง พ.ศ. 2536
II O-P

47.50

27.00
ถนน ค.ส.ล.

สนามหญา

ถั งเก็ บน้ํา (เดิม)
หอถังสูง (เดิม)

61.50

ถั งเก็ บน้ํา (ใหม)

หมอแปลงไฟฟ า

วงเวี ยน - หอนาฬิ กา

โรงจอดรถจั กรยานยนต
ATM ธนาคารกรุงไทย

โรงจอดรถ

42.00

COVER WAY

ที่ดินเอกชน
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ทิศเหนือ
ไปอําเภอแม สะเรียง

สัญลักษณ
ทอปด ชนิด ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 60 ซม.
รางเปด กวาง 40 ซม. ลึก 40 ซม.
ทิศทางการไหลของน้ําฝน
พื้นที่กอสรางอาคารสวนขยาย

ที่ดินเอกชน
โรงกรองน้ํ า (ใหม)
โรงสูบน้ํ า (เดิ ม)

PVC 6"

PV C 6"
P VC 6"

ปายชื่ อ
ศาลพระพุ ทธ

อาคารผูปวยใน 30 เตียง
แบบเลขที่ 2371
1 ชั้น กอสราง พ.ศ.2536

อาคารโรงครัว อาคาร
แบบเลขที่ 5321 / 2536
1 ชั้น กอสราง พ.ศ. 2531

อาคารผูป วยนอก
แบบเลขที่ 3130/2526
2 ชั้ น กอ สร าง พ.ศ. 2536

+ 1.25

BM + 0.00

35.00

42.00

สนามหญา

44.00

อาคารสว นตอเติม แบบเลขที่ 9838
1 ชั้ น กอ สร าง พ.ศ. 2547

58.00

ภาพที่ 2.6.2 ทิศทางการระบายน้ําฝนสวนโรงพยาบาล หลังกอสรางอาคารสวนขยาย

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

อาคารผูปวยใน 3 ชั้น

พฤษภาคม 2552

โรงจอดรถจ ัก
รยานยนต

ถนนประสิทธิ์ศึกษา

64.50

อาคารโรงซัก ฟอก
แบบเลขที่ 5319 / 2536
1 ชั้ น กอสร าง พ.ศ. 2531

ไปตลาดอําเภอทาสองยาง

โรงเก็ บศพและขยะติดเชื้อ 1 ชั้ น

สนามหญา

PV C 6 "

ถังกรองไร อากาศ
A F- 3

16.50

อาคารโรงรถ พัสดุ
แบบเลขที่ 5322 / 2536
1 ชั้ น กอสร าง พ.ศ. 2536

A C . CL AS S1 5

อาคารลางรถและ EM 1 ชั้น

ลําหวยแมตาน

ป อมยาม

ถนน ค.ส.ล.

บอ กระจายน้ํ า
P VC 6"

ระบา ยน้ํา

ถังกรองไร อากาศ
A F- 2

วงเวียน - หอนาฬิกา

โรงจอดรถจั กรยานยนต
ATM ธนาคารกรุ งไทย

ศาลพระภู มิ

อาคารจายกลาง 2 ชั้น
สูง 11.5 ม.

58.50

บอ ผึ่ ง

ปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสี ยเดิ ม

47.50

27.00

หอถั งสู ง (ใหม)

PV C 6"

CL-0 6
P VC 6"

75.00

ที่ดินเอกชน

ที่ ดินโรงพยาบาลทาสองยาง
สวนที่ได รับเพิ่ มเติม

61.50

ถังเก็บ น้ํา (ใหม)

หมอแปลงไฟฟ า
ถังเก็บ น้ํา (เดิม)
หอถั งสู ง (เดิม)
โรงไฟฟา

IIO-P

65.50

โรงจอดรถ

42.00

COVER WAY

ที่ ดินเอกชน

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ภาพที่ 2.6.5 ความสัมพันธระหวางความเขมฝน-ชวงเวลา-ความถี่ของฝน ของอําเภอเมือง จังหวัดตาก
ที่มา : คูมือการออกแบบระบบระบายน้ําเสียและน้ําฝน, ธงชัย พรรณสวัสดิ์

ภาพที่ 2.6.6 ลักษณะของระบบรวบรวมน้ําฝนของโรงพยาบาลทาสองยาง
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

2-66

2.6.3 บอหนวงน้ํา และการควบคุมอัตราการระบายน้ํา
อัตราการระบายน้ําฝนออกภายนอกโครงการ หลังพัฒนาโครงการฯ เพิ่มขึ้น 0.22-0.19 =
0.074 ลบ.ม/วินาที การออกแบบบอหนวงน้ํารายละเอียดดังนี้
1) น้ําฝน
- ระยะเวลากักเก็บ
=
60
นาที
- ตองกักเก็บน้ํา
=
0.03x60 = 122.45 ลบ.ม.
2) น้ําทิ้งที่ผานการบําบัด
- อัตราการเกิดน้ําทิ้ง =
100
ลบ.ม./วัน
- ประเมินอัตราเกิดน้ําทิ้งสูงสุด = 100
ลบ.ม./ชั่วโมง
ดั้ง นั้น ตองมีบอหนวงน้ําที่ส ามารถกักเก็บน้ําฝนและน้ําทิ้ง ที่ผานการบําบัดแลวขนาด
122.45 + 100 = 222.45 ลบ.ม. โดยกําหนดใหมีอัตราการระบายออกจากพื้นที่ไมเกิน 0.19
ลบ.ม./วินาที จากการคํานวณอัตราการไหลของน้ําผานทอขนาดเสนผาศูนยกลางตางๆ โดยใช
สมการแมนนิ่ง ดังตารางที่ 2.6.1 จึงเลือกใชทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3 เมตร เปนทอ
ระบายออกจากบอหนวงน้ํา
เลือกที่จะปรับปรุงบึงประดิษฐ (Wetland) ของโรงพยาบาล ซึ่งเดิมใชรองรับน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนบอหนวงน้ํา ซึ่งมีขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1.5 เมตร สามารถ
เก็บกักน้ําได 417 ลบ.ม. (ที่ความลึกน้ํา 1.5 เมตร) แลวติดตั้งทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.3 เมตร จํานวน 3 จุด เพื่อระบายระบายน้ําออกจากบอหนวงน้ํา อัตราการระบายสูงสุด 0.18
ลบ.ม./วินาที (ไมเกิน 0.19 ลบ.ม./วินาที) โดยในชวงฤดูฝนจะมีการปลอยน้ําออกจากบอจนแหง
โดยใชทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.2 ซม. จํานวน 2 จุด ซึ่งเปนโครงสรางเดิมของบึงประดิษฐ
เพื่อใหบอหนวงน้ําสามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่จะตกในพื้นที่โ รงพยาบาล ลักษณะของบึง
ประดิษฐเดิม แสดงดังภาพที่ 2.6.7 และบอหนวงน้ําที่ปรับปรุงจากบึงประดิษฐแสดงดังภาพที่ 2.6.8

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 2.6.1 การคํานวณอัตราการระบายออกของน้ําจากบอหนวงน้ําโดยใชทอ ค.ส.ล.
ตัวแปรของสมการแมนนิ่ง
เสนผาศูนยกลางทอ (Dia)
พื้นที่หนาตัดทอ (A)
เสนขอบเปยก (P)
รัศมีชลศาสตร (R)
ความลาดเอียงของทอระบายน้ํา (S)
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของคอนกรีต (n)
ขีดความสามารถในการระบายน้ํา (Q)
จํานวนจุดติดตั้ง
Q ระบาย
หมายเหตุ :

กรณีที่ 1
0.6
0.282857
1.885714
0.15
0.005
0.015
0.376434
1
0.376434

ใชสมการของแมนนิ่งในการคํานวณ

กรณีที่ 2
0.5
0.196429
1.571429
0.125
0.005
0.015
0.231493
1
0.231493
Q =

กรณีที่ 3
0.4
0.125714
1.257143
0.1
0.005
0.015
0.127677
2
0.255353

กรณีที่ 4
0.3
0.070714
0.942857
0.075
0.005
0.015
0.059285
3
0.177854

1
AR 2 / 3 S 1 / 2
n

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
30 m.
24 m.

Slope 1:2

A

Slope 1%

Slope 1:2

Slope 1%

Slope 1%

20 m.
14 m.

ทอน้ําเสียออก Slot PVC ชั้นกลาง 8"

Slope 1:2

Slope 1:2

ทอกระจายน้ําเสียเขา Slot PVC ชั้นกลาง 8"
ทอน้ําเสียเขา PVC ชั้นกลาง dia 8"
A

LAYOUT
ทอกระจายน้ําเสียเขา Slot PVC ชั้นกลาง 8"
2.5 m.

2.5 m.

1.5 m.

ดินปนกรวดปนทราย

ทอน้ําเสียออก Slot PVC ชั้นกลาง Dia 8"
กอนหินกระจายน้ํา

กอนหินกระจายน้ํา

14 m.
20 m.

SECTION A-A

ภาพที่ 2.6.7 ลักษณะบึงประดิษฐของโรงพยาบาลทาสองยาง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

30 m.
24 m.
A

.

. ทอ ค.ส.ล. Dia 12"
(ระบายน้ําออก)

ทอระบายน้ําเพื่อพรองน้ําในฤดูฝน Dia 8"

20 m.
14 m.

ทอระบายน้ําเพื่อพรองน้ํา ในฤดูฝน Dia 8"

ทอ ค.ส.ล. Dia 24"
(ทอน้ําฝนเขา)

ทอน้ําเสียเขา PVC ชั้นกลาง dia 8"

A

LAYOUT
ทอ ค.ส.ล. Dia 12"
(ระบายออก)
1.5 m.

ทอ ค.ส.ล. Dia 24"
(ทอน้ําฝนเขา)

2.5 m.

ทอกระจายน้ําเสียเขา Slot PVC ชั้นกลาง 8"

ทอระบายน้ําเพื่อพรองน้ําในฤดูฝน PVC ชั้นกลาง Dia 8"
14 m.
20 m.

SECTION A-A
ภาพที่ 2.6.8 ลักษณะบอหนวงน้ําและการควบคุมอัตราการระบายออก

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

2.7 การจัดการมูลฝอย
2.7.1 ประเภทของขยะ
ในการแยกขยะของโรงพยาบาล ไดจําแนกขยะออกเปน 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะ
ติดเชื้อ และขยะอันตราย ซึ่งมีการกําจัดดังนี้
(1) ขยะทั่วไป ไดแก ขยะแหง ขยะเปยก มีถุงขยะสีดํารองรับจะนําไปเก็บรวบรวมไวที่ที่
พักขยะทั่ว ไป และเทศบาลดํ าเนิ น การเก็ บทุ กวัน มี พนั กงานทํ าความสะอาดประจํา ตึก เป น
ผูรับผิดชอบ ขยะนํากลับมาใชใ หม หรือขยะรี ไ ซเคิล ไดแก กระดาษ ขวดแกว ขวดพลาสติก
กลองฯลฯ มอบใหพนักงานทําความสะอาด หรือผูชวยเหลือผูปวยประจําแตละจุด นําไปจําหนาย
(2) ขยะติดเชื้อสงผูรับเหมากําจัด บริษัทเดียวกับโรงพยาบาลแมสอด โดยการขนสงไปที่
โรงพยาบาลแมสอดทุกวันศุกร มีเจาหนาที่งานสุขาภิบาล และพนักงานขับรถของโรงพยาบาลเปน
ผูรับผิดชอบ
(3) ขยะอันตราย ทิ้งในบอทิ้งขยะอันตราย ใหเจาหนาที่ทุกคนใสถุงแยก มอบใหพนักงาน
เก็บทิ้งในบอทิ้งขยะอันตราย หากเปนชนิดน้ําใหแจงเจาหนาที่เก็บขยะนําไปทิ้งในบอขยะอันตราย
2.7.2 สถิติปริมาณขยะ
ตารางที่ 2.7.1 สถิติปริมาณขยะพบวามีขยะทั่วไปประมาณ 30 กิโลกรัม/วัน ขยะติดเชื้อ
ประมาณ 26.43 กิโลกรัม/วัน
ตารางที่ 2.7.1 สถิติปริมาณขยะของโรงพยาบาลทาสองยาง
ปริมาณขยะติดเชื้อ (กิโลกรัม)
ว/ด/ป
ทั้งหมด
ตอเดือน
ตอวัน
ม.ค. – ธ.ค. 50
4,991
415.91
13.73
ม.ค. – ก.ย. 51
7,137
793
26.43
ว/ด/ป
ม.ค. – ก.ย. 51

ว/ด/ป
ม.ค. – ก.ย. 51

ทั้งหมด
8,770

ทั้งหมด
-

ปริมาณขยะทั่วไป (กิโลกรัม)
ตอเดือน
930

ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม)
ตอเดือน
น้ํายาเคมี 4,200 cc
ยา + สารเคมีอื่นๆ 5 กิโลกรัม

ตอวัน
30

ตอวัน
-
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วิธีกําจัด
จางบริษัทกําจัด
11 บาท / กก.
วิธีกําจัด
จางเทศบาลกําจัด
เดือนละ 200 บาท
วิธีกําจัด
เก็บรวบรวมเพื่อ
กําจัดตอไป
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2.7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรวบรวม และการกําจัดขยะ
(1) ระบบการแยกทิ้งขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลมีการดําเนินการดังนี้
การเก็บรวบรวมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําจุดบริการนั้น เปน ผูเก็บรวบรวม
เขียนปายถึง พับและมัดปากถุงใหแนน และติดปายขยะติดเชื้อโรงพยาบาลทาสองยาง หามเปด รู
กะโหลกไขวกําจัด เตรียมเจาหนางานสุขาภิบาล บรรจุลงถึงที่พักขยะติดเชื้อหลังโรงพยาบาลใน
เวลา 8.00 น. และเวลา 16.00 น. ทุกวัน
การขนเคลื่อนยาย ใชรถเข็นทํามาจากสแตนเลส มีฝาปดมิดชิด ใชเฉพาะขยะติด
เชื้อ ทางเสนทางผานตึกผูปวยในเพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อสูผูปวย บรรจุถังที่มีฝาปด
มิดชิด ชั่งน้ําหนัก แลวนําสงรวบรวมไวที่โรงพยาบาลแมสอด ใหผูรับเหมารับไปกําจัดทุกวันศุกร
(2) ระบบการแยกทิ้งขยะอันตรายของโรงพยาบาลมีการดําเนินการดังนี้
ขยะอันตราย เชน หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย ยาเสื่อมคุณภาพ ทิ้งในบอทิ้งขยะ
อันตราย ใหเจาหนาที่ทุกคนคัดแยก ใสถุงมอบใหพนักงานเก็บทิ้งในบอทิ้งขยะอันตราย การขน
ยาย ใชรถเข็นขยะทั่วไป เก็บวันละครั้ง นําไปทิ้งในบอทิ้งขยะอันตราย ขางโรงพักขยะติดเชื้อ มี
ทั้งหมด 2 บอ ไดแก
- บอทิ้งขยะอันตราย ทิ้งเฉพาะ หลอดไฟฟาถายไฟฉาย ยาเสื่อมคุณภาพ
- บอทิ้งขยะอันตราย ทิ้งน้ํายาเคมีที่เปนกรด ดาง
ปจจุบันขยะอันตรายมีจํานวนนอย จึงไมพบความเสี่ยงเกี่ยวกับขยะอันตราย
(3) ชนิด และจํานวนอุปกรณในการจัดการขยะ
(3.1) ขยะมูลฝอยไมติดเชื้อ
- ขยะแหง เปนขยะแหงที่เผาไหมได และเผาไหมไมได ทิ้งลงถังพลาสติกสีน้ําเงิน
- ขยะเปยก ไดแก เศษอาหาร และพืชผัก ทิ้งลงถังพลาสติกสีเขียว
- ขยะรีไซเคิล ทิ้งลงถังพลาสติกสีเหลือง
(3.2) ขยะติดเชื้อ + ขยะติดเชื้อประเภทของมีคมทางการแพทย
- มูลฝอยติดเชื้อ ทิ้งในถังพลาสติกสีแดง และถังสแตนเลสสีแดง
- มูลฝอยติดเชื้อประเภทของมีคม ทิ้งในกลองพลาสติกสีแดง
(3.3) ขยะมูลฝอยอันตราย
- ทิ้งในบอทิ้งขยะอันตรายดานหลังใกลบอบําบัด
(4) จํานวนถังพลาสติก
- สีน้ําเงินในสํานักงาน 5 ถัง ขนาดใหญจุดโรงพักขยะเทศบาล 3 ถัง
- สีเหลือง ในสํานักงาน 8 ถัง ขนาดใหญจุดโรงพักขยะเทศบาล 10 ถัง
- สีเขียว ในสํานักงาน 7 ถัง ขนาดใหญจุดโรงพักขยะเทศบาล 3 ถัง
- สีแดง ในสํานักงานและหองน้ํา 15 ถัง ขนาดใหญจุดทิ้งขยะติดเชื้อ 2 ถัง
(สํารองไวอีก 3 ถัง)
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

2-72

- จํานวนถังขยะสแตนเลส มีลอ มีที่เหยียบ ใสถังสีแดงเก็บขยะติดเชื้อ 10 ถัง
- จํานวนกลองพลาสติกสีแดง สําหรับทิ้งเข็ม+ของมีคม ใช 6 กลอง/2 สัปดาห
- จํานวนถังน้ํานาด 200 ลิตร สีแดง ใชเก็บรวบรวมผาเปอน ขยะติดเชื้อจาก
หองผาตัดและหองคลอด 5 ถัง
- จํานวนรถเข็นขยะติดเชื้อสแตนเลส 1 คัน, รถเข็นขยะทั่วไป 1 คัน
(5) จํานวนบุคลากร และหนาที่ในการจัดการขยะ
- เจาหนาที่กลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 คน สําหรับเก็บขยะติดเชื้อ
วันละ 2 ครั้ง วันจันทร-ศุกร เก็บเวลา 9.00 น. – 15.00 น.
- พนักงานทําความสะอาดตึกผูปวยนอก 3 คน ตึกผูปวยใน 3 คน สําหรับเก็บ
ขยะทั่วไป วันละ 1 ครั้ง เวลา 15.00 น. ของทุกวัน และเพิ่มเก็บขยะติดเชื้อ
ในวันเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
(6) สัญญาจาง และรายละเอียดการใหบริการของบริษัทที่มารับขยะติดเชื้อ
- จางหางหุนสวนจํากัด เรืองโรจนสระบุรี กิโลกรัมละ 11 บาท เจาหนาที่จะเก็บ
ขยะติดเชื้อใสถังกลมสีน้ําเงิน ขนาด 50 ลิตร มีฝาลอค รถโรงพยาบาลจะ
นําไปสงที่โรงพยาบาลแมสอดทุกวันศุกร พรอมนําถังเปลาคืนกลับมาทุกครั้ง
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จนท. จัดเก็บขยะเตรียมวัสดุอุปกรณในการขนและจัดเก็บขยะ

ขยะนํากลับมาใช
ใหม / ขยะรีไซเคิล

ขาย

ขยะอันตราย

หลอดไฟฟา,
ถานไฟฉาย,
แบตเตอรี่

น้ํายา กรด
ดาง

บอที่ 1

บอที่ 2

ขยะทั่วไป

ขยะติด
เชื้อ
บรรจุถังที่
โรงพัก
ขยะติด
เชื้อ

สง
ผูรับเหมา

ขยะแหง
ที่พักรวม
ขยะ
เทศบาล

เทศบาล
รับไป
กําจัด

ขยะเปยก
จากโรง
ครัว

ขวดยาฉีด,
ขวดแกว

ปุยหมัก
ปลุกผัก
สวนครัว

ฝงกลบบอ
หลัง
โรงพยาบาล

ภาพที่ 2.7.1 ขั้นตอนการจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอย
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ก. ถังขยะทั่วไป

ข. หองพักขยะทั่วไป

ง. ถังรวบรวมขยะติดเชื้อกอนไปเก็บหองพักขยะติดเชื้อ

ค. หองพักขยะติดเชื้อ ถังบรรจุขยะติดเชื้อสงบริษัท

จ. รถเข็นขยะติดเชื้อ และหองพักขยะติดเชื้อ

ภาพที่ 2.7.2 อุปกรณในการจัดการขยะ
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ฉ. รถเข็นขยะติดเชื้อและจุดลาง

ช. จุดลางขยะติดเชื้อพรอมเติม EM

ซ. เครื่องชั่งขยะติดเชื้อ

ฌ. บอเก็บขยะอันตราย

ภาพที่ 2.7.2 (ตอ) อุปกรณในการจัดการขยะ
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2.8 ระบบไฟฟา และพลังงาน
2.8.1 ระบบพลังงานหลัก
รายการพลังงานที่ใชภายในโรงพยาบาล ไดแก ไฟฟา น้ํามัน แกส หุง ตม โดยแสดง
ปริมาณและคาใชจายในปงบประมาณ 2550 และ 2551 ดังตารางที่ 2.8.1 และ 2.8.2
2.8.2 ระบบพลังงานสํารอง
โรงพยาบาลมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Generator) จํานวน 2 เครื่อง ขนาด 200 kW
จํานวน 1 เครื่อง และขนาด 120 kW จํานวน 1 เครื่อง
ตารางที่ 2.8.1 รายงานการใชพลังงาน ปงบประมาณ 2550
เดือน
ตุลาคม 2549
พฤศจิกายน 2549
ธันวาคม 2549
มกราคม 2550
กุมภาพันธ 2550
มีนาคม 2550
เมษายน 2550
พฤษภาคม 2550
มิถุนายน 2550
กรกฎาคม 2550
สิงหาคม 2550
กันยายน 2550
รวม

การใชไฟฟา
คา FT
บาท
16,819.80 52,893.12
22,297.20 70,038.34
17,579.70 55,271.73
13,596.60 42,803.92
14,407.50 44,571.39
15,369.36 47,530.71
25,938.60 80,048.86
23,597.70 72,846.67
22,042.20 66,881.63
28,881.30 87,557.46
22,710.30 68,901.42
23,526.30 71,368.33
760,713.58

การใชน้ํามัน
ลิตร
บาท
1,820.81
49,024.07
2,211.85
55,664.90
2,510.08
62,200.95
2,570.63
67,864.15
2,349.89
57,643.55
3,386.91
86,519.75
2,821.90
75,731.90
2,300.51
66,610.40
2,282.89
64,877.25
2,446.87
66,581.84
3,180.58
88,677.00
2,941.19
84,870.45
826,266.21

การใชแกสหุงตม
กิโลกรัม
บาท
730.00
13,454.00
588.00
10,758.00
744.00
13,614.00
666.00
12,186.00
732.00
13,392.00
873.00
15,973.00
444.00
8,124.00
492.00
9,002.00
666.00
12,186.00
633.00
11,423.00
714.00
13,064.00
651.00
11,911.00
145,087.00
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รวม น้ํามัน และ
แกสฯ, บาท
62,478.07
66,422.90
75,814.95
80,050.15
71,035.55
102,492.75
83,855.90
75,612.40
77,063.25
78,004.84
101,741.00
96,781.45
971,353.21

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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ตารางที่ 2.8.2 รายงานการใชพลังงาน ปงบประมาณ 2551
เดือน
ตุลาคม 2550
พฤศจิกายน 2550
ธันวาคม 2550
มกราคม 2551
กุมภาพันธ 2551
มีนาคม 2551
เมษายน 2551
พฤษภาคม 2551
มิถุนายน 2551
กรกฎาคม 2551
สิงหาคม 2551
กันยายน 2551
รวม

การใชไฟฟา
คา FT
บาท
30,987.60 93,159.25
17,872.43 74,028.77
20,639.70 62,131.49
19,986.90 60,174.08
16,794.00 51,095.38
21,588.30 65,611.05
29,967.60 90,982.62
26,565.90 79,683.46
25,025.70 72,824.27
23,001.00 68,172.34
27,147.30 79,159.22
30,401.10 88,790.26
885,812.19

การใชน้ํามัน
ลิตร
บาท
2,995.28
88,003.65
3,303.39
103,249.30
2,871.35
71,157.20
2,917.09
92,580.70
2,781.06
86,446.80
3,042.39
101,125.00
4,252.54
98,145.15
3,468.86
125,241.35
3,311.92
142,067.00
2,480.43
107,885.90
2,631.77
94,183.90
3,010.90
98,568.75
1,208,654.70

การใชแกสหุงตม
กิโลกรัม
บาท
555.00
10,155.00
951.00
17,401.00
795.00
16,320.00
1,110.00
22,760.00
921.00
18,896.00
747.00
15,332.00
990.00
20,220.00
582.00
11,992.00
1,038.00
21,478.00
612.00
12,672.00
1,005.00
20,805.00
1,086.00
22,466.00
210,497.00

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รวม น้ํามนและ
แกสฯ, บาท
98,158.65
120,650.30
87,477.20
115,340.70
105,342.80
116,457.00
118,365.15
137,233.35
163,545.00
120,557.90
114,988.90
121,034.75
1,419,151.70

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ก.หมอแปลงไฟฟา

ค. เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองขนาด 200 kW

จ. ถังเก็บน้ํามัน
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ข. หองควบคุมระบบกระแสไฟฟาสํารอง

ง. เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองขนาด 120 kW

ฉ. ตูควบคุมระบบกระแสไฟฟา

ภาพที่ 2.8.1 อุปกรณของระบบกระแสไฟฟา

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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2.9 ระบบปองกันอัคคีภัย
2.9.1 ลักษณะและประเภทของอาคาร
อาคารของโรงพยาบาล เปนอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 1 – 3 ชั้น โดยจําแนกดังนี้
(1) สวนโรงพยาบาล
- อาคารผูปวยนอก
เปนอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
- อาคารผูปวยใน
เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
- อาคารโรงรถและพัสดุ
เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
- อาคารจายกลางและโรงครัว
เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
- อาคารโรงอาหารและซักฟอก
เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
(2) สวนบานพัก
- บานพักขาราชการระดับ 1-2 จํานวน 1 หลัง เปนอาคาร กึ่งไม คสล. 2 ชั้น
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 จํานวน 2 หลัง เปนอาคาร กึ่งไม คสล. 2 ชั้น
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 จํานวน 2 หลัง เปนอาคาร กึ่งไม คสล. 2 ชั้น
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 จํานวน 2 หลัง เปนอาคาร กึ่งไม คสล. 2 ชั้น
- แฟลตพยาบาล
จํานวน 1 หลัง เปนอาคาร คสล. 3 ชั้น
โรงพยาบาลเปนสถานที่กึ่งสาธารณะ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการได จึง
ถื อ ว า เป น สถานที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม ใ นระดั บ สู ง จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก าร
เตรียมการ อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย และแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยที่ผานการซอม
อยางดีดวย
2.9.2 ระบบปองกันอัคคีภัย
(1) ระบบแจงสัญญาณเตือนเพลิงไหม
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม เปนกริ่งกดสัญญาณเตือนภัยแบบ Manual 1 จุด (ตอ
กับกริ่งสัญญาณ 5 จุด ที่ OPD IPD โรงครัว บานพัก 2 จุด) และใชเสียงตามสาย
(2) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ประกอบดวย ชนิดเคมีแหง และ CO2 รวมจํานวน 21 ถัง
(2.1) แบบ CO2 จํานวน 18 ถัง ตําแหนงติดตั้งคือ
- หองชันสูตร 1 ถัง - หองฉุกเฉิน 1 ถัง - หองรอคลอด 1 ถัง
- หองผาตัด 1 ถัง - กลุมงานเวชฯ 1 ถัง - งานบริหารฯ 1 ถัง
- งานรังสี
1 ถัง - หองตรวจ 1 ถัง - งานประกัน 1 ถัง
- ตึกผูปวยใน 3 ถัง - คลังเวชภัณฑ 1 ถัง - คลังออกซิเจน 1 ถัง
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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- หนวยจายกลาง 1 ถัง - หนวยซักฟอก 1 ถัง - โรงครัว
1 ถัง
- โรงไฟฟา
1 ถัง
(2.2) แบบเคมีแหง จํานวน 3 ถัง ตําแหนงติดตั้งคือ
- คลังออกซิเจน 1 ถัง - โรงชาง
1 ถัง - คลังเวชภัณฑ 1 ถัง
(3) บันไดหนีไฟ สวนโรงพยาบาลจะมีอาคาร 2 ชั้น คืออาคารผูปวยนอก ซึ่งชั้น 2 เปน
สวนสํานักงานและหองประชุม มีบันไดสําหรับหนีไฟ 1 แหง
(4) ปายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) เปนปายพลาสติกสีแดง ตัวหนังสือสีขาว ติดตั้ง
ณ โถงทางเดินของอาคารผูปวยในและอาคารผูปวยนอก
(5) ไฟสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) เปนแบบบรรจุแบตเตอรี่ในตัว ติดตั้งไว
บริเวณบันไดหนีไฟ โถงทางเดิน
(6) หัวจายน้ําดับเพลิง
มีทอสงน้ําสําหรับดับเพลิงบริเวณหลังตึกผูปวยใน (หองพิเศษ) 1 จุด
(7) อุปกรณชวยดับเพลิง
อุปกรณชวยดับเพลิง เชน หมวก ไฟฉาย ถังดับเพลิงชนิด CO2 สํารองที่โรงชาง
(8) แหลงน้ําสํารองกรณีเกิดเพลิงไหม
- มีหอเก็บน้ําขนาด 50,000 ลบ.ม. 1 ถัง และขนาด 30,000 ลบ.ม. 1 ถัง
- มีถังเก็บน้ําสํารองตามจุดที่ตึกผูปวยนอก และตึกผูปวยใน ขนาด 2,000 ลิตร
แหงละ 1 จุด
(9) จุดรวมพล
กอนกอสรางโครงการ มีจํานวน 3 จุด ดังภาพที่ 2.9.2 คือ
- จุดรวมพลที่ 1 สนามหญา ติดรั้วดานหนาโรงพยาบาล พื้นที่ 512 ตร.ม.
- จุดรวมพลที่ 2 ที่วางใกลกับระบบบําบัดน้ําเสีย พื้นที่ 150 ตร.ม.
- จุดรวมพลที่ 3 สนามหญาดานหลังอาคารผูปวยนอกและหลังอาคาร
ผูปวยใน พื้นที่ 860 ตร.ม.
หลังกอสรางโครงการ มีจํานวน 1 จุด ดังภาพที่ 2.9.3 คือ
- จุดรวมพลที่ 1 สนามหญา ติดรั้วดานหนาโรงพยาบาล พื้นที่ 512 ตร.ม.
(10) กําหนดเสนทางการจราจรในโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
- ประตูทางเขาปจจุบัน ใหเปนประตูทางเขา
- ประตูทางออกปจจุบัน ใหเปนประตูทางออก
(11) แผนปองกันระงับอัคคีภัยและเคลื่อนยายผูปวย
รายละเอียดดังภาคผนวก จ และมีแบบประเมิ นการซอ มแผนอัคคีภัย โดยที ม
ความปลอดภัย จาก รพ.แมส อด ซึ่ งผานการอบรมของ FARA มาเปน ผู ประเมิน ให ซึ่งผลการ
ประเมินความพรอมอยูที่รอยละ 80
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ก. ถังดับเพลิง

ข. ปายบอกวิธีการใชงานของอุปกรณ

ค. ปายบอกทางหนีไฟ

ง. เสนทางการหนีไฟโดยรวม

ภาพที่ 2.9.1 อุปกรณปองกันอัคคีภัย และปายสัญญาณแจง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเ คราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเ คราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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2.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.10.1 การปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
(1) Airborne Precautions
เปน วิธีการปองกัน การแพรกระจายเชื้อโรค ที่ส ามารถแพรเชื้อไดท างอากาศ
ไดแก วัณโรค (TB) หัด (Measles) อีสุกอีใส (Chicken pox) เปนตน
วิธีปฏิบัติ มีดังนี้
1) แยกผูปวยไวใ นหองแยก จนพนระยะแพรเชื้อ หองแยกควรมีการถายเท
อากาศสูภายนอกอาคารไดดี และมีแสงแดดสองถึง / Negative Pressure
Ventilation (>6 air change/hr.)
2) ถาไมมีหองแยก จัดใหผูปวยอยูมุมใดมุมหนึ่ง ของหอผูปวยที่มีอากาศถายเท
ไดดี และใหหางจากเตียงผูปวยอื่น ควรจํากัดบริเวณผูปวยเทาที่ทําได
3) สวมผาปดปาก-จมูก ที่มีคุณสมบัติกรองเชื้อโรคได (Particulate mask) และ
ถูกตอง (fitted) เมื่อเขาไปในหองผูปวย หรือเขาใกลผูปวยจนกวาจะหาย
4) คนที่มีภูมิคุมกันต่ํา ไวตอการรับเชื้อ ไมควรเขาไปในหองผูปวยหรือเขาใกล
ผูปวย
5) ไม ค วรเคลื่ อ นย า ยผู ป ว ยออกจากห อ ง หรื อ หอผู ป ว ยโดยไม จํ า เป น ถ า
จําเปน ตองเคลื่อนยาย ใหผูปวยสวมผาปดปาก-จมูก เพื่อปองกัน เชื้อโรค
แพรกระจาย
6) ลางมือกอนและหลังใหการรักษาพยาบาล หรือเขาตรวจเยี่ยมผูปวยทุกครั้ง
แนะนําใหผูปวยใชผา หรือกระดาษเช็ดหนา ปดปาก-จมูก ขณะไอจาม และ
ใหบวนเสมหะในภาชนะที่จัดไวให ซึ่งตองเปนภาชนะที่มีถุงพลาสติกรองรับ
อยูภายใน
7) แนะนําการปฏิบัติตัวแกญาติในการเขาเยี่ยมผูปวย และควรจํากัดจํานวนคน
เขาเยี่ยม ผูที่ติดโรคไดงาย ไมควรเขาเยี่ยมผูปวย เชน เด็ก คนชรา ผูที่มี
ภูมิคุมกันโรคต่ํา เปนตน
8) อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่มีการปนเปอน เสมหะ น้ํามูก น้ําลายผูปวย
ฯลฯ ใหลางทําความสะอาด และทําลายเชื้อ หรือทําใหปราศจากเชื้อตาม
ความเหมาะสม
9) การทําความสะอาดหอง หรือเตียงผูปวย ใหใชวิธีเชนเดียวกับวิธีปองกันการ
แพรกระจายเชื้อโรคแบบ Standard Precautions
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โรคที่ตองปฏิบัติ Airborne Precautions
1) หัด (Measles) +
2) อีสุกอีใส (Varicella) รวมทั้ง Disseminated Zoster (งูสวัดที่เปนมากๆ ใน
ผูปวย HIV)++
3) วัณโรค (Tuberculosis) +++
+
ใหแยกผูปวยอยางนอย 5 วัน หลังจากที่เริ่มออกผื่น
++
ใหปฏิบัติ Droplet & Contact Precautions ดวยและแยกจนกวาทุก
lesions เปนสะเก็ด
+++
ใหแยกผูปวยจนกวาผล sputum AFB negative ติดตอกัน 3 วัน
หรืออยางนอย 2 สัปดาหหลังจากใหการ รักษาดวยยาเต็มที่แลว
หมายเหตุ : การปฏิบัติ Standard Precautions ยัง ถือเปนพื้น ฐานในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโดยเครงครัด
(2) Droplet Precautions
เปนวิธีปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคจากละอองฝอยเสมหะ ไดแก หัดเยอรมัน
(Rubella) คางทูม (Mumps) ปอดอักเสบ (Pneumonia) ไอกรน (Pertussis) เปนตน
วิธีปฏิบัติ ดังนี้
1) ไมจําเปน ตองใชหองแยก แตควรแยกเตียงผูปวยใหหางจากผูปวยอื่น ไม
นอยกวา 3 ฟุต
2) ใหสวมผาปดปาก จมูก เมื่อตองเขาใกลผูปวยภายในระยะ 3 ฟุต
3) สวมถุงมือเมื่อจะสัมผัสเสมหะ น้ํามูก น้ําลายของผูปวย
4) สวมเสื้อคลุมสําหรับหัตถการที่มีการพุงกระเด็นของเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย
ของผูปวย
5) ลางมือกอนและหลังใหการรักษาพยาบาล หรือจับตองอุปกรณ เครื่องใชที่ใช
กับผูปวยทุกครั้ง หรือหลังถอดถุงมือทันที
6) ไมเคลื่อนยายผูปวยโดยไมจําเปน ถาจําเปนตองเคลื่อนยายใหผูปวยสวมผา
ปดปาก-จมูก
7) ใหผูปวยใชผาหรือกระดาษเช็ด หนาปดปาก-จมูกขณะไอจาม และใหบวน
เสมหะในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดที่จัดไวให ซึ่งมีถุงพลาสติกสีแดงรองรับ
8) อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่มีการปนเปอนเสมหะน้ํามูก น้ําลายผูปวยใหลาง
ทําความสะอาดและทําลายเชื้อ หรือทําใหปราศจากเชื้อตามความเหมาะสม
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9) แนะนําการปฏิบัติตัวแกญาติในการเขาเยี่ยมผูปวย เชน ใหสวมผาปดปากจมูก เมื่ อเขาใกลผูปวยในระยะ 3 ฟุต ลางมือหลัง จับต องตัวผูป วย หรื อ
อุปกรณเครื่องใชที่ใชกับผูปวย
10) ควรจํากัดคนเขาเยี่ยม ผูที่ติดโรคไดงายไมควรเขาเยี่ยม เชน เด็ก คนแก
และผูที่มีรางกายออนแอ ภูมิคุมกันโรคต่ํา
11) การทําความสะอาดหอผูปวย เตียงผูปวยใหใชวิธีเชนเดียวกับวิธีปองกันการ
แพรกระจายเชื้อโรคแบบ Standard Precautions
โรคที่ตองปฏิบัติ Droplet Precautions
1) Invasive Hemophilus influenzae type b disease (Hib) เชน Meningitis,
Pneumonia, Epiglottitis และ Sepsis
2) Invasive Neisseria Meningitidis disease เชน Meningitis, Pneumonia
และ Sepsis
3) โรคติดเชื้อแบคทีเรียทางเดินหายใจที่รายแรงอื่นๆ เชน
- Diptheria (pharyngeal)
- Mycoplasma pneumonia
- Pertussis, Streptococcal pharyngitis
- Pneumonia, Pneumonic plaque
- Scarlet fever ในเด็ก
4) โรคติด เชื้อ ไวรัส ทางเดิน หายใจรา ยแรง ไดแ ก Adenovirus, Influenza,
Mumps, Parcovirus B19 และ Rubella
หมายเหตุ
1) ผูปวยติดเชื้อทางเดินหายใจ (ที่ไมใชวัณโรค) และผูปวยเยื่อหุมสมองอักเสบ
(ที่ไมใช Cryptococcal Meningitis) ใหปฏิบัติ Droplet Precautions ไปกอน
จนกวาจะพิสูจนไดวาไมไดเปนโรคดังกลาวขางตน
2) การปฏิบัติ Standard Precautions ยังถือเปนพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการแพทยโดยเครงครัด
(3) Contact Precautions
เป น วิ ธี ป อ งกั น การแพร ก ระจายเชื้ อ โรค ที่ ติ ด ต อ ได โ ดยการสั ม ผั ส ได แ ก
Infectious diarrhea, infected wound, abscess, viral hemorrhagic infections, Herpes
Simplex/Zoster เปนตน
วิธีปฏิบัติ ดังนี้
1) ใสถุงมือ เมื่อตองสัมผัสกับผูปวย หรือสิ่งที่อาจจะปนเปอนเชื้อโรค
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2) สวมเสื้อคลุม หรือผากันเปอนพลาสติก เมื่ออยูใกลชิดกับผูปวย หรือเมื่อคาด
วา จะต อ งสัม ผั ส กับ สิ่ ง แวดลอ ม และ/หรื อ สิ่ง คั ดหลั่ ง จากตั วผู ป ว ย เช น
อุจจาระ, colostomy หรือ wound drainage เปนตน
3) ถอดถุงมือ และเสื้อคลุมทันที หลังจากใหการรักษาพยาบาลแตละครั้ง และลาง
มือหลังถอดถุงมือ และเสื้อคลุมทันที
4) แยกของใชผูปวยแตละราย ไมใชรวมกัน
5) การเคลื่อนยายผูปวย ควรใหผูปวยสวมเครื่องปองกัน ตามความเหมาะสม
กับโรคของผูปวย โดยใหมีการหอหุม หรือปกปดในสวนที่มีการติดเชื้อ เชน
บาดแผล ฯลฯ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อไปสูผูอื่น และปองกันการ
ปนเปอนของเชือ้ ตอสิ่งแวดลอม
6) อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ที่มีการปนเปอนสิ่งคัดหลั่งจากผูปวย ตองลางให
สะอาด และทําลายเชื้อ หรือทําใหปราศจากเชื้อที่เหมาะสม
7) ใหผูปวยลางมือทุกครั้งหลัง ถายอุจจาระ หรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากรางกาย
เชน หนอง, บาดแผล ฯลฯ
8) มูลฝอยจากตัวผูปวย เชน กอซ สําลี กระดาษชําระ ที่เปอนอุจจาระ หรือสาร
คัดหลั่งจากผูปวยใหทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อ
9) อุจจาระจากผูปวย infectious diarrhea ใหเทลงทอบําบัดน้ําเสีย ถาไมมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย ใหเทลงชักโครกได
10) หอผูปวย หรือเตียงผูปวย ใหทําความสะอาด ในทํานองเดียวกันกับการ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อโดยวิธี Standard Precautions
11) การจํากัดจํานวนคนเขาเยี่ยม และการสัมผัสผูปวย โดยใหผูเขาเยี่ยมลางมือ
กอน และหลังสัมผัสผูปวยทุกครั้ง
โรคที่ตองปฏิบัติ Contact Precautions
1) โรคติดเชื้อใดๆ ก็ตามที่เกิดจาก Multi Drug Resistant Bacteria เชน
1.1) Drug Resistant Streptococcus Pneumoniae (DRSP)
1.2) Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
1.3) Vancomycin Resistant Enterococci/Staphylococci
1.4) Multi Drug Resistant Gram negative Rod (MDR-GNR) ที่ดื้อตอยา 3
กลุมพรอมกัน ไดแก
- Amikacin
- Ciprofloxacin
- Ceftazidime
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2) โรคติดเชื้อทางเดินอาหารรายแรง เชน
2.1) Shigella
2.2) E.coli O157 : H7
2.3) Clostridium difficile
2.4) Hepatitis A
3) โรคติดเชื้อที่เกิดจาก Respiratory Syncytial Virus, Parainfluenzae Virus
หรือ Entero Virus ในเด็ก
4) โรคติดเชื้อที่ผิวหนังรายแรง เชน
4.1) Diptheria (cutaneous)
4.2) Herpes Simplex Virus (HSV)
4.3) Impetigo
4.4) Abscess ที่แตก, Cellulitis, decubitus ulcer (bed sore)
4.5) Pediculosis (เหา, โลน)
4.6) Scabies (หิด)
4.7) Staphylococcus furunculosis ในเด็ก
4.8) Zoster (disseminated)
4.9) Viral conjunctivitis (โรคตาแดง)
หมายเหตุ : การปฏิบัติ Standard Precautions ยัง ถือเปนพื้น ฐานในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโดยเครงครัด
2.10.2 สรุปผลการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพประจําป 2551
(1) ผลการตรวจสุขภาพ
(1.1) การคัดกรองความเสี่ยงและการตรวจสุขภาพ
เจาหนาที่โรงพยาบาลทั้งหมด 160 คน ไดรบการคัดกรองความเสี่ยงจํานวน 160
คน คิดเปนรอยละ 100 และไดรับการตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 82.5
(1.2) อันดับการคัดกรองความเสี่ยง
การคัดกรองความเสี่ยงพบวา ไมพบความเสี่ยงสูงสุด จํานวน 74 คน คิดเปนรอย
ละ 46.25 รองลงมาพบเบาหวาน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 15.6 และภาวะขาดสารอาหาร
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 ตามลําดับ
(1.3) ผลการตรวจสุขภาพ
ผลการตรวจสุขภาพประจําป พบวา แข็งแรง ไมพบโลกสูงที่สุด จํานวน 107 คน
จากเจาหนาที่ที่รับการตรวจสุขภาพจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 81 รองลงมาคือ ไขมันในเสน
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เลือด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6 และพบนอยที่สุดคือ เบาหวาน ความดัน โรคไร โรคตับ
เกาต โรคหัวใจ น้ําตามในเลือดต่ํา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.7
(2) ผลการทดสอบสมรรถภาพ
เจาหนาที่ที่มารับการทดสอบสมรรถภาพทั้งหมด จํานวน 130 คน จากเจาหนาที่
ทั้งหมด 160 คน คิดเปนรอยละ 81.25
(2.1) ผลการวัดรอบเอว
การวัดรอบเอวของเจาหนาที่ พบวามีรอบเอวเกิน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ
23 โดยมีเพศหญิงมีรอบเอวเกินสูงสุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 17.7 และเพศชาย มีรอบเอว
เกิน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.3
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ตารางที่ 2.10.1 กระบวนการหลักของงานจายกลาง
กระบวนการหลัก
กระบวนการยอย
1. รับ / แลกเครื่อง
- เปลี่ยนชุดปฏิบัติการ
- รับเครื่องมือจากหนายงานตางๆ
- ตรวจนับจํานวนของเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ตามสมุดแลกเครื่องมือ
- ตรวจสอบเครื่องมือชํารุด
- ตรวจสอบความสะอาด ความแหงของเครื่องมือ
2. จัดเครื่องมือและ
- แยกประเภทเครื่องมือกอนจัด
หอเครื่อง
- จัดชุดเครื่องมือและ Set หัตถการตางๆ
- หอเครื่องมือและ Set หัตถการดวยผา หรือซองบรรจุเวชภัณฑ
- วางเครื่องทดสองเคมีภายในหอเครื่องมือ (3M comply) ในชุดเครื่องมือ OR และ
ชุดคลอด
- ติดแถบทดสอบเคมี (Autoclave tape) ภายนอกบนหอเครื่องมือและ Set หัตถการ
- ติดปายระบุประเภทของเครื่องมือ วันผลิต วันหมดอายุ ชื่อผูจัด
3. นึ่งอบไอน้ํา
- เตรียมความพรอมของเครื่องนึ่งอบไอน้ํา
- เช็คจํานวนหอเครื่องมือและ Set หัตถการที่จะนึ่ง
- แยกประเภทเครื่องมือและ Set หัตถการ
- จัดเรียงหอเครื่องมือและ Set หัตถการ
- นึ่งอบไอน้ําโดยควบคุมการทํางานของเครื่อง
- นึ่งเสร็จเปดวาลวน้ําแงมฝาเล็กนอย เพื่อระบายความรอนจนเครื่องมือเย็นจึงนํา
ออกมาได
- ตรวจสอบผลการนึ่งอบไอน้ํา โดยดูแถบเคมีภายนอก ความเปยกชื้น ความ
เรียบรอยของหีบหอ
4. สงอบแกส
- ตรวจรับของที่จะอบแกส
- อบแหงเครื่องมือที่จะอบแกส เชน สายออกซิเจน Set พนยา ตางๆ
- บรรจุซอง
- ติดแถบทดสอบเครื่องมือ (Autoclave tape) ของอบแกส ภายนอกหอเครื่องมือ
- ติดปายระบุประเภทของเครื่องมือ วันผลิต วันหมดอายุ ชื่อผูจัด
- เขากระบวนการอบแกสเครื่องมือ
- ใสชดุ คลุมตามมาตรฐาน เปดวาลวระบายแกสทิ้ง 20 นาที แงมฝาเล็กนอยรอ 2-3
ชั่วโมง จึงนําของออกได
5. จัดเก็บของ
- ตรวจสภาพหีบหอ ดูความเปยกชื้น การเปลี่ยนสีของ Autoclave tape เปนสีดํา
ปราศจากเชื้อและ
หลังการนึ่งทุกครั้ง วัน เดือน ป หมดอายุ
จัดสงของปราศจาก
- จัดเก็บของปราศจากเชื้อในตูเก็บของปราศจากเชื้อโดยระบบ First-in First-out
เชื้อ
- จัดสงของปราศจากเชื้อใหกับหนวยงานตางๆ ตามสมุดเบิกของ ตามเวลามที่
กําหนดโดยในรถเข็นปดมิดชิด
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ตารางที่ 2.10.2 กระบวนการงานหลักงานซักฟอก
กระบวนการหลัก
กระบวนการยอย
1. รับผา
- ใสอุปกรณปองกันตัวใหครบชุด
- รับผาตามจุดบริการตางๆ ที่ปดปากถึงผาเปอนอยางมิดชิด
- ขนยายผาอยางมิดชิด ดวยรถขนผาเปอน
- กําหนดเวลารับผาเปอน คือ 08.00 น.
2. คัดแยกผา
- นําผาจากหนวยงานตางๆ ที่คัดแยกแลว มาคัดแยกอีกครั้งดูวามีเครื่องมือ หรือ
อื่นๆ ติดมากกับผาหรือไม ถามีนําออก กอนใสผาในเครื่องซักผา
- แยกผาตามประเภท คือ ผาติดเชื้อ เชน ผาเปอนเลือด อุจจาระ และผาทั่วไป เชน
ผาเปอนเหงื่อไคล เสื้อผาผูปวย เสื้อคลุม ผาเช็ดมือ
- ชั่งน้ําหนักผา และจดบันทึกตามประเภทผา
3. ชะลางผา
- ใสอุปกรณปองกันตัว ชุดคลุม หมวก หนากากกันกระเด็น ผาปดปาก จมูก ผายาง
กันเปอน ถึงมืออยางหนา รองเทาบูตใหครบชุด
- แยกลางผายางปูเตียง ผายางกันเปอน ในอางชะลาง ซักลางน้ําแลวตากไว
- ชั่งน้ําหนักผาและจดบนทึกตามประเภทผา
4. ซักผา
- ซักผาตามแนวทางและมาตรฐานที่กําหนด
- แยกซักผาตามประเภทผา ไดแก
เสื้อ+กางเกง+ผาถุง
ผาขวาง+ผาปูเตียง
ผาเช็ดมือ
เสื้อคลุมเจาหนาที่
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เลือดหรือสารคัดหลั่ง
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ของมีคมที่เปอนเลือดหรือสารคัดหลั่ง
ทิ่มตํา หรือบาดผิวหนัง

เขาปาก

เขาตา

รีบบวนน้ําลายทิ้งทันที

รีบบวนน้ําลายทิ้งทันที

ลางปาก กลั้วปาก ดวยน้ํา
สะอาดหลายๆ ครั้งทันที

ลางตาดายน้ํายาลางตา

รีบคั้นเลือดออกจากบาดแผลมากที่สุด
ลางดวยน้ําที่กําลังไหล และสะอาด
ฟอกสบู

รีบแจงหัวหนาหนวยงานหลังเกิดเหตุทันทีไมเกิน 24 ชั่วโมง
เขียนรายงานความเสี่ยงประจําวันที่สมุด
เขียนใบรายงานอุบัติเหตุของคณะกรรมการ IC
ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนางานและคณะกรรมการ IC อยางเครงครัด

ภาพที่ 2.10.1 ผังขอปฏิบัติเมื่อถูกสารคัดหลั่งหรือของมีคม
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ก. หองเก็บถังแกส

ข. แผนกจายกลาง

ค. การแชเครื่องมือของแผนกจายกลาง

ง. แผนกซักฟอก

จ. บอแชผาสกปรก

ภาพที่ 2.10.2 อุปกรณดานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ฉ. หองแยกโรค สําหรับผูปวยที่เปนโรคติดตอทางเดินหายใจ

ช. ระบบระบายอากาศของหองแยกโรค

ซ. จุดขากเสมหะของผูปวย ปองกันการติดตอ
ภาพที่ 2.10.2 (ตอ) อุปกรณดานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2.11 ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ กลิ่น ควัน และไอรอน
ระบบระบายอากาศภายในโรงพยาบาลทาสองยาง แบงเปน 2 ประเภท คือ (1) การ
ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เชน ทางหนาตาง ประตู ชองบานเกล็ด แนวเกล็ดผนังระบายลม
(2) การระบายอากาศโดยวิธีทางกล เชน เครื่องปรับอากาศ พัดลมดูดอากาศทั้งแบบติดผนัง และ
ติดบนหลังคาอาคาร ตําแหนงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แสดงดังตารางที่ 2.11.1
ตารางที่ 2.11.1 ตําแหนงติดตั้งเครื่องปรับอากาศของโรงพยาบาลทาสองยาง
ขนาด จํานวน
ขนาด
ลําดับ
ชนิด
ตําแหนง
(BTU)
(ตัว)
(เฟส)
1 Star Aire
36,000
1
แขวนเพดาน
1
2 Saijo Denki
32,000
3
แขวนเพดาน
3
3 Saijo Denki
12,000
1
ติดผนัง
1
4 Saijo Denki
32,000
1
แขวนเพดาน
3
5 Saijo Denki
32,000
1
แขวนเพดาน
3
6 Star Aire
12,000
3
แขวนเพดาน
1
7 York
9,000
1
ติดผนัง
1
8 York
32,000
1
แขวนเพดาน
1
9 Star Aire
36,000
1
แขวนเพดาน
1
10 Star Aire
36,000
1
แขวนเพดาน
1
11 Star Aire
36,000
1
แขวนเพดาน
1
12 Trane
32,000
1
แขวนเพดาน
1
13 Trane
12,000
2
แขวนเพดาน
1
14 Star Aire
36,000
1
แขวนเพดาน
1
15 Saijo Denki
18,000
1
แขวนเพดาน
1
16 La
12,000
1
แขวนเพดาน
1
17 La
36,000
2
ติดผนัง
1
18 Trane
12,000
1
แขวนเพดาน
1
19 Trane
12,000
1
แขวนเพดาน
1
20 La / Misu / York
12,000
3
ติดผนัง
1
21 La / Misu / York
12,000
1
แขวนเพดาน
1
22 York
9,000
1
ติดผนัง
1
23 York
24,000
1
แขวนเพดาน
1
24 York
9,000
1
ติดผนัง
1
25 York
12,000
3
ติดผนัง
1
26 La
18,000
2
ติดผนัง
1
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สถานที่
หองบริหาร
หองประชุม
หองผูอํานวยการ
หองบัตร
หอง ER
หองตรวจ 1, 2, 3
หองตรวจ U
หอง Lab
หองจายยา
หอง OR
หอง LR
หองรอคลอด
หองทันตกรรม
หองสมุด
หองสงเสริม (ตรวจ)
หองสงเสริม
หองสงเสริม (ตรวจ)
หองสงเสริม (หัวหนา)
หองสงเสริม (เก็บเอกสาร)
แพทยแผนไทย
หอง X-Ray
หองประกันเกา
หองวิชาการ
หองหัวหนา word
หอง W1, W2, W3
หอง W4, W5
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ตารางที่ 2.11.1 (ตอ) ตําแหนงติดตั้งเครื่องปรับอากาศของโรงพยาบาลทาสองยาง
ขนาด จํานวน
ขนาด
ลําดับ
ชนิด
ตําแหนง
(BTU)
(ตัว)
(เฟส)
27 Saijo Denki
18,000
1
แขวนเพดาน
1
28 Saijo Denki
32,000
1
แขวนเพดาน
3
29 La
12,000
1
ติดผนัง
1
30 Saijo Denki
36,000
1
แขวนเพดาน
1
31 Saijo Denki
26,000
1
แขวนเพดาน
1
32 York
32,000
1
แขวนเพดาน
1
รวม
727,000
43
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สถานที่
หอง W6
Word
หองพักเจาหนาที่ (word)
คลังยา
คลังยา
หองจายกลาง
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2.12 การจราจร
2.12.1 ลักษณะการจราจร
ภาพที่ 2.12.1 และ 2.12.2 แสดงความเชื่อมโยงของระบบการจราจรภายในและภายนอก
โครงการ กอนและหลังการกอสรางอาคาร และภาพที่ 2.12.3 และ 2.12.4 แสดงระบบการจราจร
ภายในโครงการพรอมพื้นที่จอดรถ รายละเอียดดังนี้
(1) ระบบถนนและการจราจรภายในโครงการ ก อน และ หลัง กอสรา งอาคารตาม
โครงการ (ภาพที่ 2.12.1 และ 2.12.2)
- ทางเขาโรงพยาบาลมี 1 จุด กวางประมาณ 5 เมตร
- ทางออกโรงพยาบาลมี 1 จุด กวางประมาณ 5 เมตร
- บริเวณดานหนาอาคารผูปวยนอก จัดใหมีการเดินรถทางเดียว (One-way)
ตลอดเวลา ความกวาง 6 เมตร
- เพิ่มชองทางการจราจรดานหนาอาคารผูปวยนอกเปนทางคูขนาน เพื่อเพิ่ม
ความคลองตัวของการจราจรบริเวณจุดรับสงผูปวย จัดใหมีการเดินรถทาง
เดียว (One-way) ตลอดเวลา ความกวาง 4 เมตร
- บริเวณถนนที่จะเขาสูดานในของโรงพยาบาล จัดใหมีการเดินรถแบบสวนกัน
(Two-way) ความกวางถนน 6 เมตร
(2) พื้นที่จอดรถ กอน กอสรางอาคารตามโครงการ (ภาพที่ 2.12.3)
- มีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต 87
คัน
- มีพื้นที่จอดรถยนต
61
คัน
(3) พื้นที่จอดรถ หลัง กอสรางอาคารตามโครงการ (ภาพที่ 2.12.4)
- มีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต 87
คัน
- มีพื้นที่จอดรถยนต
53
คัน
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โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

2-102

2.12.2 ปริมาณการจราจร
(1) ผลการตรวจนับปริมาณการจราจร
ทําการตรวจนับปริมาณรถ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 – 1 พฤศจิกายน 2551
จํานวน 4 จุด ตําแหนงดังภาพที่ 2.12.5 ไดแก
- จุดที่ 1 รถเขาประตูทางเขาของโรงพยาบาล
- จุดที่ 2 รถออกประตูทางออกของโรงพยาบาล
- จุด ที่ 3 ปริ ม าณรถที่สั ญ ญาบนถนนประสิ ท ธิ ศึ ก ษา(ด า นหน า
โรงพยาบาล)
- จุดที่ 4 ปริมาณรถที่สัญจรบนถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพัก
ของโรงพยาบาล)
ผลการตรวจนับดังตารางที่ 2.12.1-2.12.4 พบวา
- จุดที่ 1 รถเขาประตูทางเขาของโรงพยาบาล รถมากที่สุดวันที่ 31
ตุลาคม 2551 เวลา 7.30-8.30 น.
- จุดที่ 2 รถออกประตูทางออกของโรงพยาบาล รถมากที่สุดวันที่ 31
ตุลาคม 2551 เวลา 11.00-12.00 น.
- จุ ดที่ 3 ปริ มาณรถที่ สั ญ ญาบนถนนประสิ ท ธิ์ ศึ กษา (ด า นหน า
โรงพยาบาล) รถมากที่สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เวลา 15.30-16.30 น.
- จุดที่ 4 ปริมาณรถที่สัญจรบนถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพัก
ของโรงพยาบาล) รถมากที่สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เวลา 7.308.30 น.

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 2.12.1 ผลการสํารวจปริมาณการจราจร ประตูทางเขาโรงพยาบาล
เวลา

ชนิด

หนวย
ปรับ
PCU

1
07.30–08.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

2
08.30–9.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

3
11.00–12.00 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

4
12.00–13.00 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

5
15.30–16.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

6
16.30–17.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

ผลการสํารวจ (คัน/ชั่วโมง)
30
31
1
ต.ค.
ต.ค.
พ.ย.
51
51
51
123
50
130
4
5
3
27
23
37
1
2
1
155
171
80
105
97
57
3
5
3
20
40
33
1
1
1
129
143
94
59
79
50
4
3
3
21
35
20
1
1
1
85
118
74
94
111
55
3
3
3
26
28
17
1
1
1
124
143
76
47
56
38
4
3
3
18
22
15
1
1
1
70
82
57
36
47
42
3
3
3
17
16
12
1
1
1
57
67
58

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

30
ต.ค.
51
61.5
3
27
2
93.5
52.5
2.25
20
2
76.75
29.5
3
21
2
55.5
47
2.25
26
2
77.25
23.5
3
18
2
46.5
18
2.25
17
2
39.25

PCU
31
ต.ค.
51
65
2.25
37
2
106.25
48.5
3.75
40
2
94.25
39.5
2.25
35
2
78.75
55.5
2.25
28
2
87.75
28
2.25
22
2
54.25
23.5
2.25
16
2
43.75

พฤษภาคม 2552

1
พ.ย.
51
25
3.75
23
4
55.75
28.5
2.25
33
2
65.75
25
2.25
20
2
49.25
27.5
2.25
17
2
48.75
19
2.25
15
2
38.25
21
2.25
12
2
37.25
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 2.12.2 ผลการสํารวจปริมาณการจราจร ประตูทางออกโรงพยาบาล
เวลา

ชนิด

หนวย
ปรับ
PCU

1
07.30–08.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

2
08.30–9.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

3
11.00–12.00 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

4
12.00–13.00 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

5
15.30–16.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

6
16.30–17.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

ผลการสํารวจ (คัน/ชั่วโมง)
30
31
1
ต.ค.
ต.ค.
พ.ย.
51
51
51
60
52
55
5
3
6
18
11
15
1
3
1
84
69
77
65
96
54
3
23
5
39
28
32
1
1
1
108
148
92
88
77
189
3
3
3
23
20
42
1
1
1
115
235
101
78
82
60
3
3
3
25
32
17
1
1
1
107
118
81
63
142
50
3
3
3
15
24
16
1
2
1
82
171
70
86
101
65
3
3
3
31
22
22
1
1
1
121
127
91

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

30
ต.ค.
51
30
3.75
18
2
53.75
32.5
2.25
39
2
75.75
44
2.25
23
2
71.25
39
2.25
25
2
68.25
31.5
2.25
15
2
50.75
43
2.25
31
2
78.25

PCU
31
ต.ค.
51
26
2.25
11
6
45.25
48
17.25
28
2
95.25
94.5
2.25
42
2
140.75
41
2.25
32
2
77.25
71
2.25
24
4
101.25
50.5
2.25
22
2
76.75

พฤษภาคม 2552

1
พ.ย.
51
27.5
4.5
15
2
49
27
3.75
32
2
64.75
38.5
2.25
20
2
62.75
30
2.25
17
2
51.25
25
2.25
16
2
45.25
32.5
2.25
22
2
58.75
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 2.12.3 ผลการสํารวจปริมาณการจราจร ถนนประสิทธิศึกษา (ดานหนาโรงพยาบาล)
เวลา

ชนิด

หนวย
ปรับ
PCU

1
07.30–08.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

2
08.30–9.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

3
11.00–12.00 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

4
12.00–13.00 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

5
15.30–16.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

6
16.30–17.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

ผลการสํารวจ (คัน/ชั่วโมง)
30
ต.ค.
51

31
ต.ค.
51

1
พ.ย.
51

145
8
55
1
209
184
7
87
1
279
170
7
59
1
237
163
7
58
4
232
146
3
51
2
202
118
3
57
1
179

175
11
52
2
240
172
6
81
4
263
130
6
73
2
211
184
4
68
4
260
191
13
79
1
284
157
3
76
1
237

96
9
39
2
146
100
4
65
1
170
117
4
46
1
168
119
5
35
2
161
120
5
39
2
166
95
3
47
1
146

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

PCU
30
ต.ค.
51

31
ต.ค.
51

1
พ.ย.
51

72.5
87.5
48
6
8.25
6.75
55
52
39
2
4
4
135.5 151.75 97.75
92
86
50
5.25
4.5
3
87
81
65
2
8
2
186.25 179.5
120
85
65
58.5
5.25
4.5
3
59
73
46
2
4
2
151.25 146.5 109.5
81.5
92
59.5
5.25
3
3.75
58
68
35
8
8
4
152.75 171 102.25
73
95.5
60
2.25
9.75
3.75
51
79
39
4
2
4
130.25 186.25 106.75
59
78.5
47.5
2.25
2.25
2.25
57
76
47
2
2
2
120.25 158.75 98.75

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 2.12.4 ผลการสํารวจปริมาณการจราจร ถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพักของโรงพยาบาล)
เวลา

ชนิด

หนวย
ปรับ
PCU

1
07.30–08.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

2
08.30–9.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

3
11.00–12.00 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

4
12.00–13.00 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

5
15.30–16.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

6
16.30–17.30 น.

รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต 3 ลอ
รถยนต 4 ลอ
รถบรรทุก 6 ลอ ขึ้นไป

0.5
0.75
1
2

ผลการสํารวจ (คัน/ชั่วโมง)
30
31
1
ต.ค.
ต.ค.
พ.ย.
51
51
51
157
71
204
4
3
3
55
36
91
1
1
1
217
299
111
150
151
70
3
3
3
58
68
38
1
1
1
212
223
112
127
107
80
4
5
4
45
77
35
3
4
1
179
193
120
123
108
75
5
4
3
83
59
47
2
1
1
213
172
126
151
149
69
3
3
4
45
51
30
2
2
1
201
205
104
92
110
79
3
3
3
55
53
25
1
1
2
151
167
109

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

30
ต.ค.
51
78.5
3
55
2
138.5
75
2.25
58
2
137.25
63.5
3
45
6
117.5
61.5
3.75
83
4
152.25
75.5
2.25
45
4
126.75
46
2.25
55
2
105.25

PCU
31
ต.ค.
51
102
2.25
91
2
197.25
75.5
2.25
68
2
147.75
53.5
3.75
77
8
142.25
54
3
59
2
118
74.5
2.25
51
4
131.75
55
2.25
53
2
112.25

พฤษภาคม 2552

1
พ.ย.
51
35.5
2.25
36
2
75.75
35
2.25
38
2
77.25
40
3
35
2
80
37.5
2.25
47
2
88.75
34.5
3
30
2
69.5
39.5
2.25
25
4
70.75

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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(2) การคํานวณอัตราการจราจร
การคํานวณอัตราการจราจร จากสูตร
V/C Ratio
=
Volume , V
Capacity
C
V
=
PCU per Hour
PCU =
Equivalent Passenger Car Unit
C
=
Capacity, Ideal Case
(โดยกําหนด 1 ชองทางจราจร เทากับ 2,000 PCU)
(2.1) จุดที่ 1 ทางเขาโรงพยาบาล
(ก) กอนมีโครงการฯ
กอนมีโครงการฯ มีจํานวนรถเขาโรงพยาบาลสูงสุด 171 คัน/ชั่วโมง ปรับเปนคา
PCU เทากับ 106.2 PCU ขนาดทางเขากวาง 5 เมตร มี 1 ชองทางการจราจร คา C เทากับ
2,000 PCU
V/C Ratio
=
106.2/2,000
=
0.0531
=
5.31%
(ข) ชวงระหวางดําเนินโครงการฯ
จากการคาดการณ ในชวงที่มีการกอสราง จะมีรถขนวัสดุชนิดรถยนต 4 ลอ ผาน
สูงสุด 15 คัน ปรับเปนคา PCU เทากับ 15 PCU
V/C Ratio
=
(106.2+15)/2,000
=
0.0606
=
6.06%
(ค) ชวงเปดดําเนินการ
ภายหลังโครงการฯ แลวเสร็จ มีจํานวนเตียงรักษาพยาบาล 60 เตียง คาดการณ
จะมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้นสูงสุด 1 คัน/เตียง ดังนั้นมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้น 30 คัน
ปรับเปนคา PCU เทากับ 30 PCU
V/C Ratio
=
(106.2+30)/2,000
=
0.0681
=
6.81%
เมื่อเปรียบเทียบ V/C Ratio ชวงกอนมีโครงการฯ ระหวางดําเนินโครงการฯ และภายหลัง
โครงการฯ แลวเสร็จ มีคาเทากับ 0.0531, 0.0606 และ 0.0681 ตามลําดับ โดยลักษณะการจราจร
ทั้ง 3 ชวงเวลาอยูในสภาพคลองตัวดีมากเมื่อเปรียบเทียบคา V/C Ratio ในตารางที่ 2.12.5
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(2.2) จุดที่ 2 ทางออกโรงพยาบาล
(ก) กอนมีโครงการฯ
กอนมีโครงการฯ มีจํานวนรถออกโรงพยาบาลสูงสุด 235 คัน/ชั่วโมง ปรับเปนคา
PCU เทากับ 140.75 PCU ขนาดทางออกกวาง 5 เมตร มี 1 ชองทางการจราจร คา C เทากับ
2,000 PCU
V/C Ratio
=
140.75/2,000
=
0.0704
=
7.04%
(ข) ชวงระหวางดําเนินโครงการฯ
จากการคาดการณ ในชวงที่มีการกอสราง จะมีรถขนวัสดุชนิดรถยนต 4 ลอ ผาน
สูงสุด 15 คัน ปรับเปนคา PCU เทากับ 15 PCU
V/C Ratio
=
(140.75+15)/2,000
=
0.0779
=
7.79%
(ค) ชวงเปดดําเนินการ
ภายหลังโครงการฯ แลวเสร็จ มีจํานวนเตียงรักษาพยาบาล 60 เตียง คาดการณ
จะมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้นสูงสุด 1 คัน/เตียง ดังนั้นมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้น 30 คัน
ปรับเปนคา PCU เทากับ 30 PCU
V/C Ratio
=
(140.75+30)/2,000
=
0.0854
=
8.54%
เมื่อเปรียบเทียบ V/C Ratio ชวงกอนมีโครงการฯ ระหวางดําเนินโครงการฯ และภายหลัง
โครงการฯ แลวเสร็จ มีคาเทากับ 0.0704, 0.0779 และ 0.0854 ตามลําดับ โดยลักษณะการจราจร
ทั้ง 3 ชวงเวลาอยูในสภาพคลองตัวดีมากเมื่อเปรียบเทียบคา V/C Ratio ในตารางที่ 2.12.5
(2.3) จุดที่ 3 ถนนประสิทธิ์ศึกษา (ดานหนาโรงพยาบาล)
(ก) กอนมีโครงการฯ
กอนมีโครงการฯ มีจํานวนรถออกโรงพยาบาลสูงสุด 284 คัน/ชั่วโมง ปรับเปนคา
PCU เทากับ 186.25 PCU จัดใหมีการเดินรถแบบสวนกัน (Two-way) แบงเปน 2 ชองทาง
การจราจร คา C เทากับ 4,000 PCU
V/C Ratio
=
186.25/4,000
=
0.0466
=
4.66%
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(ข) ชวงระหวางดําเนินโครงการฯ
จากการคาดการณ ในชวงที่มีการกอสราง จะมีรถขนวัสดุชนิดรถยนต 4 ลอ ผาน
สูงสุด 15 คัน ปรับเปนคา PCU เทากับ 15 PCU
V/C Ratio
=
(186.25+15)/4,000
=
0.0503
=
5.03%
(ค) ชวงเปดดําเนินการ
ภายหลังโครงการฯ แลวเสร็จ มีจํานวนเตียงรักษาพยาบาล 60 เตียง คาดการณ
จะมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้นสูงสุด 1 คัน/เตียง ดังนั้นมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้น 30 คัน
ปรับเปนคา PCU เทากับ 30 PCU
V/C Ratio
=
(186.25+30)/4,000
=
0.0541
=
5.41%
เมื่อเปรียบเทียบ V/C Ratio ชวงกอนมีโครงการฯ ระหวางดําเนินโครงการฯ และภายหลัง
โครงการฯ แลวเสร็จ มีคาเทากับ 0.0466, 0.0503 และ 0.0541 ตามลําดับ โดยลักษณะการจราจร
ทั้ง 3 ชวงเวลาอยูในสภาพคลองตัวดีมากเมื่อเปรียบเทียบคา V/C Ratio ในตารางที่ 2.12.5
(2.4) จุดที่ 4 ถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพักโรงพยาบาล)
(ก) กอนมีโครงการฯ
กอนมีโครงการฯ มีจํานวนรถออกโรงพยาบาลสูงสุด 299 คัน/ชั่วโมง ปรับเปนคา
PCU เทากับ 197.25 PCU จัดใหมีการเดินรถแบบสวนกัน (Two-way) แบงเปน 2 ชองทาง
การจราจร คา C เทากับ 4,000 PCU
V/C Ratio
=
197.25/4,000
=
0.0493
=
4.93%
(ข) ชวงระหวางดําเนินโครงการฯ
จากการคาดการณ ในชวงที่มีการกอสราง จะมีรถขนวัสดุชนิดรถยนต 4 ลอ ผาน
สูงสุด 15 คัน ปรับเปนคา PCU เทากับ 15 PCU
V/C Ratio
=
(197.25+15)/4,000
=
0.0531
=
5.31%
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(ค) ชวงเปดดําเนินการ
ภายหลังโครงการฯ แลวเสร็จ มีจํานวนเตียงรักษาพยาบาล 60 เตียง คาดการณ
จะมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้นสูงสุด 1 คัน/เตียง ดังนั้นมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้น 30 คัน
ปรับเปนคา PCU เทากับ 30 PCU
V/C Ratio
=
(197.25+30)/4,000
=
0.0568
=
5.68%
เมื่อเปรียบเทียบ V/C Ratio ชวงกอนมีโครงการฯ ระหวางดําเนินโครงการฯ และภายหลัง
โครงการฯ แลวเสร็จ มีคาเทากับ 0.0493, 0.0531 และ 0.0568 ตามลําดับ โดยลักษณะการจราจร
ทั้ง 3 ชวงเวลาอยูในสภาพคลองตัวดีมากเมื่อเปรียบเทียบคา V/C Ratio ในตารางที่ 2.12.5
ตารางที่ 2.12.5 การประเมินผลสภาพการจราจร โดยใชคา V/C Ratio
สภาพ
เลวมาก
เลว
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ที่มา : วิศวกรรมการทาง, เผาพงศ นิจจันทรพันธศรี

V/C Ratio
0.88-1.00
0.67-0.88
0.52-0.67
0.36-0.52
0.2-0.36
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

2.13 ระบบการติดตอสื่อสาร
ระบบการติ ด ต อ สื่ อ สารของโรงพยาบาล มี ทั้ ง โทรศั พ ท มี ทั้ ง ระบบของ องค
การสื่อสารแหงประเทศไทย โทรศัพทมือถือ และยังมีวิทยุสื่อสาร รายละเอียดดังตารางที่ 2.13.1
ตารางที่ 2.13.1 รายละเอียดวิทยุสื่อสารโรงพยาบาลทาสองยาง
จํานวน จํานวน
ลําดับ วิทยุรุน/ยี่หอ ขนาด
อุปกรณเสริม
(w)
เครื่อง
1
IC-F3GS
เล็ก
5
15
เสายาง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TC-F110
yasu
yasu
Spender tc144s
Spender tc144s
Mobel
LVB/AC-77
Kenwood
tk-388
Kenwood
tk-208
Kenwood
tk-208
TC-F110
Spender tc144s

สถานที่/ผูดูแล

ใหญ
เล็ก
เล็ก
เล็ก

15
5
5
5

1
1
1
1

เสาไดโพร 2 สแตก
เสายาง
เสาสไลด
เสายาง

ประจําจุดบริการตางๆ และ
บุคคลที่รับผิดชอบ
ปอมยาม/เจาหนาที่ รปภ.
นายวิลี่ หมื่นโฮง
นายสมเกียรติ สุภาโท
นายพูลทวี บุญมา

เล็ก

5

1

เสายาง

ซัพราย

ใหญ

25

1

เสาไดโพร 2 สแตก

เจาหนาที่หองบัตร

เล็ก

5

1

เสายาง

นายสุภาณุพงศ ศรีวิชัย

เล็ก

3

1

เสายาง

นายพรชัย ไชยสาร

เล็ก

3

1

เสายาง

นายพูลทวี บุญมา

ใหญ
เล็ก

15
5

4
1

เสาติดรถยนต
เสายาง

พนักงานขับรถ
นายธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์
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2.14 สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะ
สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะของโรงพยาบาลทาสองยาง ไดแก โทรศัพท
สาธารณะ และตูกดเงิน

ก. โทรศัพทสาธารณะ

ข. ตูกดเงิน

ภาพที่ 2.14.1 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลทาสองยาง
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2.15 เจาหนาที่และพนักงาน
ขอมูลบุคลากรโรงพยาบาลทาสองยาง (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2551)
- ขาราชการ
จํานวน
56
คน
- พนักงานขาราชการ จํานวน
2
คน
- ลูกจางชั่วคราว
จํานวน
90
คน
- ลูกจางประจํา
จํานวน
14
คน
รวม
162 คน
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บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
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2.16 การดําเนินการกอสราง
2.16.1 ขั้นตอนการกอสราง
(1) งานเตรียมการกอสราง
ในการกอสรางอาคารสวนขยาย เริ่มจากสวนงานรังวัดขอบเขตพื้นที่สวนตางๆ
พรอมวางแผนการดําเนินการกอสรางใหเปนสัดสวน เพื่อใหความสะดวกตอการปฏิบัติงากอสราง
จัดทํารั้วกั้นเขตบริเวณพื้นที่กอสราง พรอมจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จําเปน
ตอการกอสราง
(2) การขนสงวัสดุกอสราง
การขนสงวัสดุกอสราง คาดการณวาจะมีประมาณ 15 เที่ยว/วัน โดยจะขนสงมา
จากทางอําเภอแมส อด ผ านอํ าเภอแม ร ะมาด เขา สูอํา เภอทาสองยาง โดยใชเ สน ทางหลวง
หมายเลข 104
(3) งานฐานราก
จะใชการลงเสาเข็มดวยเข็มเจาะ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
(4) งานโครงสราง
หลังจากเสร็จสิ้นงานฐานรากแลว จะทําการกอสรางตัวอาคาร โดยเริ่มจากงาน
วางคาน งานเทพื้น และทําผนังของตัวอาคาร
(5) งานติดตั้งระบบ
ประกอบไปดวย ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบระบายน้ําทิ้ง ระบบระบายน้ําฝน
ซึ่งจะดําเนินการควบคูไปกับงานโครงสรางอาคาร
(6) งานตกแตง
งานสวนนี้ประกอบดวย งานตกแตง อุปกรณที่ใ ชสําหรับภายในและภายนอก
อาคาร รวมไปถึง งานจัดสวน จัดสรรพื้น ที่สีเขียว และจัดความเปน ระเบียบเรียบรอยภายใน
โครงการ
2.16.2 รายละเอียดเกี่ยวกับคนงานกอสราง
(1) คนงานกอสราง
คนงานที่ทํางานในแตละชวงจะไมเทากัน โดยชวงงานโครงสรางจะใชคนมาก
ที่สุด ประมาณ 50 คน โดยคนงานจะไปเชา-เย็น กลับ โดยไมมีการพักภายในพื้นที่โรงพยาบาล
(2) การใชน้ํา
แหลงน้ําใช สําหรับการกอสราง จะใชน้ําจากระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาล
(โรงพยาบาลมีระบบประปา 2 แบบ คือ รับจากเทศบาลตําบลแมตาน จะใชสําหรับการอุปโภค
และระบบประปาที่สูบจากลําหวยแมตานมาใชโดยตรง ซึ่งจะใชเพื่อการดับเพลิง รดน้ําตนไม ลาง
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รถ ลางพื้น เปนตน) สวนน้ําใช สําหรับคนงาน จะใชน้ําประปาของเทศบาลแมตาน ปริมาณการใช
น้ําของคนงานที่ทํางานแบบเชามา-เย็นกลับ อัตรา 50 ลิตร/วัน คิดเปน 50x50/1000 = 2.5 ลบ.ม./
วัน และกิจกรรมการกอสราง เชน การผสมคอนกรีต (มีนอย สวนใหญใชคอนกรีตสําเร็จ) การลาง
เครื่องมือ และอื่นๆ คาดวาประมาณ 5 ลบ.ม./วัน รวมปริมาณการใชน้ําชวงกอสราง 2.5+5 = 7.5
ลบ.ม./วัน
(3) การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลของคนงาน
น้ําเสียในชวงกอสราง แบงเปน 2 ประเภท คือ น้ําเสียที่เกิดจากคนงาน ซึ่ง มี
ประมาณ 2.5x0.8 = 2 ลบ.ม./วัน โดยสวนน้ําเสียที่เกิดจากหองสวมจะมีประมาณ 10% ของน้ํา
เสียที่เกิดขึ้น (ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2530) คือ 2x0.1 = 0.2 ลบ.ม./วัน มีคา BOD = 494 มก./ล.
(บุญสง ไขเกษ, 2534) และน้ําเสียจากการซักลางของคนงาน 90% ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น คือ 2x0.9
= 1.8 ลบ.ม./วัน
โรงพยาบาลกําหนดให ผูรับเหมากอสรางสวมแบบระบบเกรอะ-กรองไรอากาศ
จํา นวน 3 ห อง เพื่อ บริ การกั บคนงานกอ สร าง จากนั้น จึง ไหลลงสู ร ะบบบํา บัด น้ํา เสี ยของ
โรงพยาบาล และน้ําเสียที่เกิดจากการซักลางของคนงาน ก็จะตอเชื่อมตอทอเขาสูระบบบําบัดน้ํา
เสียของโรงพยาบาล เชนเดียวกัน
(4) การกําจัดขยะมูลฝอย
ในชวงกอสราง ขยะที่เกิดจากการกอสรางสวนใหญเปนประเภท เศษหิน เศษปูน
และเศษไม และขยะบางสวนจะถูกนํากลับมาใชใหม เชน ไมแบบ และบางสวนสามารถใชในการ
ถมที่ได เชน เศษปูน เศษหิน (ขยะในสวนนี้ บริษัทผูรับเหมาะจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดการ)
สวนขยะที่ เกิด จากคนงาน ซึ่ง มาทํา งานแบบเชา มา-เย็น กลับ คาดวาจะเกิ ด
ประมาณ 1.5 ลิตร/คน/วัน (คิดที่ 50% ของอัตราการเกิดขยะปกติ, กลุมงานโครงการบริการชุมชน
และที่พักอาศัย, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2542) ดังนั้นจะมีประมาณ 1.5x5/1000
= 0.075 ลบ.ม./วัน โดยผูรับเหมาจะจัดเตรียมถังขยะขนาด 100 ลิตร จํานวน 2 ถัง ซึ่งสามารถ
รองรับขยะที่เกิดขึ้นได 2.67 วัน วางไวบริเวณที่กอสรางและในชวงเย็นจึงเข็นถังขยะไปไวรวมกับ
ถังเก็บมูลฝอยทั่วไปของโรงพยาบาล เพื่อรอเทศบาลตําบลแมตานรับไปกําจัดความถี่ 1 ครั้ง/วัน
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บทที่ 3
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
การศึกษาในรายละเอียดของทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบันของโครงการฯ โดยจะศึกษา
ถึง สถานภาพของทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล อ มและคุ ณ ค า ตา งๆ บริ เ วณโครงการฯ และโดยรอบ
โครงการฯ รวมทั้ง บริเวณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบครอบคลุมพื้นที่ใ นรัศมีไ ม นอยกวา 1.5
กิโลเมตร โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย (1) ทรัพยากรกายภาพ (2) ทรัพยากร
ชีวภาพ (3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (4) คุณคาคุณภาพชีวิต โดยมีผลการศึกษา ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
3.1 ทรัพยากรกายภาพ
3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
3.1.1.1 อําเภอทาสองยาง
อําเภอทาสองยางเปนอําเภอในจังหวัดตาก ติดชายแดนประเทศพมา ริมแมน้ําเมย พื้นที่
สวนใหญเปนปาเขาสูงตามแนวทิวเขาถนนธงชัย ระยะทางจากอําเภอแมสอดถึงอําเภอทาสองยาง
ประมาณ 84 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวอําเภอเมืองตากถึงอําเภอทาสองยางประมาณ 169
กิโลเมตร ตั้ง อยูท างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจัง หวัดตาก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,920.38 ตาราง
กิโลเมตร มีรูปรางยาวเรียวทอดตามลําน้ําเมย ซึ่งกั้นอาณาเขตระหวางประเทศไทย กับประเทศ
เมียนมาร จากเหนือจรดใตมีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร
พื้นที่สวนใหญอยูในแนวเทือกเขาถนนธงชัย สลับซับซอนทอดยาวจากเหนือจดใต รอยละ
90 เปนเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติแมเมย รอยละ 10 เปนพื้นที่ราบตามชายฝง
แมน้ําเมยและที่ราบเชิงเขามีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ อําเภอสบเมย (จังหวัดแมฮองสอน)
ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอสบเมย (จังหวัดแมฮองสอน)
และอําเภออมกอย (จังหวัดเชียงใหม)
ทิศใต
ติดกับ อําเภอแมระมาด
ทิศตะวันตก ติดกับ รัฐกะเหรี่ยง (ประเทศพมา)
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รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงพยาบาล

รัศมี 1.5 กิโลเมตร รอบโรงพยาบาล

อ.ทาสองยาง

หมายเหตุ:
- แผนที่ทหารระวาง 4643I, 4643II, 4643III
- บริเวณอําเภอทาสองยาง ไมไดมีการสํารวจไว
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ภาพที่ 3.1.1.2 แผนที่ตั้งของอําเภอทาสองยาง

3.1.1.2 เทศบาลตําบลแมตาน
เทศบาลตําบลแมตาน ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงพยาบาลทาสองยาง ตั้งอยูในเขตตําบลแมตาน
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,718.75
ไร โดยมีระยะทางหางจากตัวจังหวัดตากตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 105 เปนระยะทาง 173
กิโลเมตร และหางจากอําเภอแมสอด ระยะทาง 83 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาล
ตําบลแมตานเปน พื้นที่ราบเชิง เขา พื้น ที่ในเขตเทศบาลสวนใหญเปนที่อยูอาศัยและคาขายถึง
99% อยูติดริมแมน้ําเมย และลําหวยแมตาน ตําแหนงที่ตั้ง แสดงดังภาพที่ 2.1.1 มีอาณาเขต
ติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ เขตพื้นที่ อบต. แมตาน และทางหลวงหมายเลข 105
ทิศใต
ติดตอ แมน้ําเมย (เขตแบงชายแดนประเทศไทยกับประเทศ
เมียนมา)
ทิศตะวันออก ติดตอ แมน้ําเมย และเขตพื้นที่ อบต.แมตาน
ทิศตะวันตก ติดตอ ลําหวยแมตาน และเขตพื้นที่ อบต. แมตาน
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3.1.2 ลักษณะธรณีวิทยา
3.1.2.1 ธรณีวิทยา
จังหวัดตาก มีเหมืองแรที่มีสัมปทานและเปดทําการแลว 48 แหง และมีรายไดจํานวน
38,917,875.92 บาท แรธาตุที่สําคัญ คือ แกรนิตแรสังกะสี เฟลดสปาร หินปูนที่ใชในอุตสาหกรรม
กอสราง ถานหิน และหินออน เปนตน ชนิดแรและแหลงที่พบในจังหวัดตาก ดังตารางที่ 3.1.2.1
ตารางที่ 3.1.2.1 ชนิดและแหลงแรที่พบในจังหวัดตาก
ชนิดแร
แหลงที่พบ
1. แรแบไรท
ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด
2. แรควอทซ
ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก
3. แรเฟลดสปาร
ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก
4. แรดีบุก
ตําบลแมสอด และตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง
5. แรพลวง
ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด
6. แรสังกะสี
ตําบลแมตาว อําเภอแมสอด
7. แรฟลูออไรท
ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก
8. แรถานหินลิกไนท
ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด , ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด
9. หินออน
ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองตาก
10. หินแกรนิต
ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก , ตําบลแมสลิด อําเภอบานตาก
11. หินปูน
ตําบลปามะมวง และตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก

ลักษณะทางธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบดวยหินชนิดตางๆ หลายชนิด
ดังนี้
(1) หินอัคคี ที่พบมากไดแก หินแกรนิต และหินแกรโนไดโอเรต พบเปนบริเวณกวาง
ทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่ตั้งแตเหนือจรดใต
(2) หิ น ตะกอน พบส ว นใหญ บ ริ เ วณทิ ว เขาสู ง ทางด า นทิ ศ ตะวั น ตกของพื้ น ที่
ประกอบดวย หินปูน หินทราย หินดินดาน หินทรายแปง หินกรวดมน สวนใหญจะพบสลับหรือ
ปะปนกันไป และวางตัวในแนวเหนือ-ใต ทางดานทิศใตของพื้นที่บริเวณอําเภอแมระมาด และ
อําเภอแมสอด ลาดลงมาทางแมน้ําเมย จะพบพวกหินทราย หินดินดาน หินน้ํามัน ลิกไนต หินปูน
และหินกรวดมน ที่อายุยังนอย สวนบริเวณตอนเหนือของเขื่อนภูมิพลพบหินปูน
(3) หินแปร สวนใหญพบบริเวณแนวกลางของพื้นที่ไดแก หินไนส ชัสต ฟลไลต หินออน
ควอซไซต เปนตน ซึ่งเกิดจากการแปรสภาพของหินอัคคี และหินตะกอน
(4) ตะกอนลําน้ําทับถม เปนพวกอนุภาคทราย ดินเหนียว และกรวด ซึ่งทับถมบริเวณที่
ราบลุม ริมลําน้ําเมย ลาดตะพักลําน้ํา และหุบเขา
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ธรณีสัณฐานและตนกําเนิดดิน พื้นที่จังหวัดตาก อาจแบงลักษณะทางธรณีสัณฐาน
ออกไดเปนสี่ประเภทดวยกัน แตละประเภทจะประกอบดวยวัตถุตนกําเนิดดินหลายชนิด ซึ่งจะ
พัฒนาเกิดเปนดิน ที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกตางกันออกไปคือ
(1) บริเวณที่ราบน้ําทวมถึง เปนบริเวณที่ราบต่ําเกิดเปนแนวแคบๆ ขนานกับแนวฝงของ
แมน้ํา และลําหวยบางสาย เชน ลําน้ําเมย บริเวณดังกลาวอาจมีน้ําทวมทุกปหรือเปนบางป วัตถุ
ตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ําใหม ดินบริเวณสันดินริมน้ํา มีเนื้อดินปานกลาง สวนบริเวณที่
ลุมต่ําคอนขางเปนดินเหนียว หรือเหนียวจัด
(2) บริเวณลานตะพักลําน้ํา หรือผิวพื้นคอนขางใหม จะพบอยูสงู กวาบริเวณที่ราบน้ําทวม
ถึงเล็กนอย บางแหงมีลักษณะคลายเนินตะกอนรูปพัด โดยเฉพาะในหุบแมสอด ปกติน้ําทวมไมถึง
วัตถุตนกําเนิดดินบริเวณนี้เปนพวกตะกอนลําน้ําคอนขางใหม ที่ลําน้ําพัดพามาทับถมไวเปน
เวลานานพอสมควร เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวบริเวณที่ต่ําในฤดูฝน อาจมีน้ําแชขังใชทํานาขาว
สวนใหญมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา
(3) บริเวณลาดตะพักลําน้ําเกา เปนบริเวณที่อยูสูงกวาพื้นที่ลาดพะพักลําน้ําคอนขางใหม
เดิมเคยเปนที่ร าบลุม ตอมาลําน้ําไดกัดเซาะลึกในทางดิ่ง มากขึ้น และไดเคลื่อนแนวทางไป
ประกอบกับมีการกัดกรอนดินเปนรอง ทําใหเกิดมีลักษณะของสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นสูงๆ ต่ําๆ
สลับกันไป วัตถุตนกําเนิดเปนพวกตะกอนลําน้ําเกา มีทั้งที่เปนเนื้อละเอียด เนื้อหยาบ และที่เปน
กอนกรวดกลมซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนที่มากับกระแสน้ํา ดินบริเวณนี้จึงเปนดินแตกตางกัน
ไป เปนดิน ที่มีการระบายน้ําดี ผานขบวนการสรางดิน มาเปน เวลานาน ทําใหดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติ อยูในระดับปานกลาง
(4) บริเวณผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน และบริเวณภูเขาสูงชัน พบครอบคลุมพื้นที่
สวนใหญของจังหวัด วัตถุตนกําเนิดดินอาจเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินบริเวณนั้ น หรือ
อาจจะเกิ ดจากหิน ที่ เคลื่อ นจากที่สูง มาสู ที่ต่ํา โดยแรงโนมถ วงของโลก แลวผุพั ง สลายตั ว
เนื่องจากบริเวณพื้นที่จังหวัดตากมีหินอยูหลายชนิด ลักษณะและคุณสมบัติของดิน จึงแตกตางกัน
ออกไป เชน หินทรายก็จะใหเนื้อดินคอนขางเปนทราย และมีความอุดมสมบูรณต่ํา หินดินดานจะ
สลายตัวใหดินมีเนื้อละเอียด เปนตน
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3.1.2.2 แผนดินไหว
(1) รอยเลื่อน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนยเปนยานแผนดินไหวที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก โดยมีแผน
เปลือกโลกใกลเคียงกันรวม ๔ แผน ไดแก แผนยูเรเชีย แผนแปซิฟก แผนออสเตรเลีย และแผน
ฟลิปปนส อีกทั้งเปนที่บรรจบกันของแนวแผนดินไหว ๒ แนวคือ แนวลอมมหาสมุทรแปซิฟก และ
แนวแอลปหิมาลัย จึงทําใหเกิดแผนดินไหวเปนจํานวนมาก
ประเทศไทยตั้งอยูบนแผนยูเรเชีย ใกลรอยตอระหวางแผนยูเรเชียกับแผนอินเดีย
และแผนออสเตรเลีย มีรอยเลื่อน (Fault) อยูทางภาคตะวันตกและภาคเหนือ สวนใหญอยูในเขต
ประเทศพมาและทะเลอันดามัน รอยเลื่อนที่สําคัญในประเทศไทยมีดังนี้
ก. รอยเลื่อนในภาคตะวันตก ไดแก
- รอยเลื่อนตองจี
- รอยเลื่อนพานหลวง
- รอยเลื่อนเมย - อุทัยธานี
- รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
- รอยเลื่อนดานเจดียสามองค
- รอยเลื่อนระนอง - คลองมารุย
- รอยเลื่อนเมย - วังเจา
ข. รอยเลื่อนในภาคเหนือ ไดแก
- รอยเลื่อนแมทา
- รอยเลื่อนเชียงราย
- รอยเลื่อนแพร
- รอยเลื่อนเถิน
- รอยเลื่อนแองแพร
- รอยเลื่อนพะเยา
- รอยเลื่อนลอง
- รอยเลื่อนปว
- รอยเลื่อนน้ําปาด
(1.1) รอยเลื่อนเชียงแสน
รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนสุดของประเทศ มีความ
ยาวประมาณ 130 กิโลเมตร โดยเริ่มตนจากแนวรองน้ําแมจันไปทางทิศตะวันออก ผานอําเภอแม
จัน แลวตัดขามดานใตของอําเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลําน้ําเงิน
ทางดานเหนือของอําเภอเชียงของ แผนดินไหวขนาดใหญที่ สุดที่วัดไดตามแนวรอยเลื่อนนี้ เกิด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 มี ขนาด 4.9 ริคเตอร ตั้งแต ป พ.ศ. 2521 มีแผนดินไหวขนาดใหญ
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กวา 3 ริคเตอร เกิดตามแนว รอยเลื่อนนี้ 10 ครั้ง และ 3 ครั้งมีขนาดใหญกวา 4.5 ริคเตอร
แผนดินไหวทั้งหมดเปนแผนดินไหว ที่เกิดในระดับตื้นกวา 10 กิโลเมตร
(1.2) รอยเลื่อนแพร
รอยเ ลื่ อน นี้ อยู ท าง ด าน ตะ วั นออกของแ อ งแ พร แล ะ วาง ตั ว ใ นแ น ว
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มตนจากดานตะวัน ตกเฉียงใตของอําเภอ เดนชัย ผานไปทางดาน
ตะวันออกของอําเภอสูงเมน และจังหวัดแพร ไปจนถึงดานตะวันออกเฉียงเหนือของอํา เภอรอง
กวาง รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 115 กิโลเมตร มีแผนดินไหวขนาด 3-4 ริคเตอร เกิดตามแนว
รอยเลื่อนนี้กวา 20 ครั้ง ในรอบ 10 ปที่ผานมา สวนแผน ดินไหวขนาด 3 ริคเตอร ซึ่งเกิดเมื่อวันที่
10 กันยายน 2533 ที่ผานมา เกิดตามแนวรอยเลื่อน ซึ่งแยกจากรอยเลื่อนแพรไปทางทิศเหนือ
(1.3) รอยเลื่อนแมทา
รอยเลื่อนนี้มีแนวเปน รูปโคงตามแนวลําน้ําแมวอง และแนวลําน้ําแมทาในเขต
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 55 กิโลเมตร จากการศึกษาของการไฟฟา
ฝายผลิต (2523) พบวา ในชวงระยะเวลา 6 เดือนของการศึกษาในป พ.ศ. 2521 มีแผนดินไหว
ขนาดเล็กเกิด ในระดับตื้นอยูมากมายในบริเวณรอยเลื่อนนี้
(1.4) รอยเลื่อนเถิน
รอยเลื่อนเถินอยูทางทิศตะตกของรอยเลื่อนแพร โดยตั้งตนจากดานตะวันตกของ
อําเภอเถินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานกับรอยเลื่อนแพรไปทางดานเหนือ ของอําเภอเถิน
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือขนานกับรอยเลื่อนแพร ไปทางดานเหนือของอําเภอวังชื้น และอําเภอ
ลอง รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 90 กิโลเมตร เคยมีรายงานการเกิดแผนดินไหวขนาด 3.7 ริค
เตอร บนรอยเลื่อนนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2521
(1.5) รอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี
รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งตนจากลําน้ําเมยชายเขตแดน
พมามาตอกับหวยแมทอ และลําน้ําปงใตจังหวัดตาก ตอลงมาผานจังหวัดกําแพงเพชร และ
นครสวรรค จนถึงเขตจังหวัดอุทัยธานี รวมความยาวทั้งสิ้นกวา 250 กิโลเมตร มีรายงาน
แผนดินไหวเกิดตามรอยเลื่อนนี้ 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2476 ที่อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2518 ที่ อําเภอ ทาสองยาง จังหวัดตาก แผนดินไหวครั้งหลังนี้
มีขนาด 5.6 ริคเตอร
(1.6) รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
รอยเลื่อนนี้อยูทางดานตะวันตก ของรอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี โดยมีทิศทางเกือบ
ขนานกับแนวของรอยเลื่อน อยูในรองน้ําแมกลองและแควใหญ ตลอดขึ้นไปจนถึงเขตแดนพมา
รวมความยาวทั้งหมดกวา 500 กิโลเมตร ในชวงระยะเวลา 10 ป ที่ผานมามีรายงานแผนดินไหว
ขนาดเล็กหลายรอยครั้ง ตามแนวรอยเลื่อนนี้ แผนดินไหวขนาดใหญที่สุดที่วัดไดในระหวางนี้ เกิด
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526 มีขนาด 5.9 ริคเตอร
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(1.7) รอยเลื่อนเจดียส ามองค
รอยเลื่ อนนี้อยู ใ นลําน้ํ าแควนอยตลอดสาย และต อไปจนถึง รอยเลื่อนสะแกง
(Sakaing Fault) ในประเทศพมา ความยาวของรอยเลื่อนชวงที่อยูในประเทศไทยยาวกวา 250
กิโลเมตร มีรายงานแผนดินไหวจากรอยเลื่อนนี้มากมายหลายพันครั้ง
(1.8) รอยเลื่อนระนอง
รอยเลื่ อนระนองวางตัว ตามแนวรอ งน้ํา ของแมน้ํ ากระบุรี มี ความยาวทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 270 กิโลเมตร มีรายงานแผนดินไหวเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2521 มีขนาด 5.6 ริคเตอร
(1.9) รอยเลื่อนคลองมะรุย
รอยเลื่อนนี้ตัดผานดานตะวันออกของเกาะภูเก็ต เขาไปในอาวพัง งา และตาม
แนวคลองมะรุย คลองชะอุน และคลองพุมดวงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่งไปออกอาว
บานดอน ระหวางอําเภอพุนพินกับอําเภอทาฉาง รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 150 กิโลเมตร
แผนดินไหวตามแนวรอยเลื่อนนี้ มีรายงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2476 ที่จังหวัดพังงา และ
ทางดานตะวันตกเฉียงใต นอกฝงภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2519, วันที่ 17 สิงหาคม 2542 และ
วันที่ 29 สิงหาคม 2542
(2) ขนาดของการเกิดแผนดินไหว
(2.1) ขนาด (Magnitude)
เปนปริมาณที่มีความสัมพันธกับพลังงานที่พื้นโลก ปลดปลอยออกมาในรูปของ
การสั่นสะเทือน คํานวณไดจากการตรวจวัดคาความสูงของคลื่นแผนดินไหวที่ตรวจวัด ไดดวย
เครื่องมือตรวจแผนดินไหว โดยเปนคาปริมาณที่บงชี้ขนาด ณ บริเวณศูนยกลางแผนดินไหว มี
หนวยเปน "ริคเตอร"
(2.2) ความรุนแรงแผนดินไหว (Intensity)
แสดงถึ ง ความรุ น แรงของเหตุ ก ารณ แ ผ น ดิ น ไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น วั ด ได จ าก
ปรากฎการณที่เกิดขึ้น ขณะเกิด และหลังเกิดแผนดินไหว เชน ความรูสึกของผูคน ลักษณะที่วัตถุ
หรือ อาคารเสียหายหรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง เปน ตน ในกรณี ของประเทศไทยใช
มาตราเมอรแคลลี่ สําหรับเปรียบเทียบอัน ดับ ซึ่งมีทั้งหมด 12 อันดับ เรียงลําดับความรุนแรง
แผนดินไหวจากนอยไปมาก มาตราริคเตอร
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ตารางที่ 3.1.2.1 ความสัมพันธของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกลศูนยกลาง
ขนาด
ความสัมพันธของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกลศูนยกลาง
1-2.9
เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนเริ่มมีความรูสึกถึงการสั่นไหว บางครั้ง รูสึกเวียน ศีรษะ
3-3.9
เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนที่อยูในอาคารรูสึกเหมือนรถไฟวิ่งผาน
เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผูที่อาศัยอยูทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รูสึกถึงการ
4-4.9
สั่นสะเทือน วัตถุหอยแขวนแกวงไกว
5-5.9
เกิดการสั่นไหวรุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่
6-6.9
เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย
เกิดการสั่นไหวรายแรง อาคาร สิ่งกอสรางมีความเสียหายอยางมาก แผนดินแยก
7.0 ขึ้นไป
วัตถุที่อยูบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น
ตารางที่ 3.1.2.2 ความสัมพันธของมาตราเมอรแคลลี่กับลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ
อันดับที่
ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ
I
เปนอันดับที่ออนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ
II
พอรูสึกไดสําหรับผูที่อยูนิ่ง ๆ ในอาคารสูง ๆ
III
พอรูสึกไดสําหรับผูอยูในบาน แตคนสวนใหญยังไมรูสึก
IV
ผูอยูในบานรูสึกวาของในบานสั่นไหว
V
รูสึกเกือบทุกคน ของในบานเริ่มแกวงไกว
VI
รูสึกไดกับทุกคนของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว
VII
ทุกคนตางตกใจ สิ่งกอสรางเริ่มปรากฎความเสียหาย
VIII
เสียหายคอนขางมากในอาคารธรรมดา
IX
สิ่งกอสรางที่ออกแบบไวอยางดี เสียหายมาก
X
อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ
อาคารสิ่งกอสรางพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเปนคลื่นบน พื้นดิน
XI
ออน
XII
ทําลายหมดทุกอยาง มองเห็นเปนคลื่นบนแผนดิน
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(3) สถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งตรวจวัดโดย กรมอุตุนิยม วิทยา มีขนาด
อยูใ นระดับ เล็ก ถึง ปานกลาง (ไมเกิ น 6.0 ริ คเตอร ) ตํา แหน ง ดัง ภาพที่ 3.1.2.1 หากเกิ ด
แผนดินไหวที่มีขนาดใหญพอก็ จะสงแรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย ซึ่งทําใหเกิดความเสียหาย
เล็กนอยตอสิ่งกอสรางใกลศูนยกลาง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1.2.3 อัตราเฉลี่ยของการเกิด
แผนดินไหวรูสึกไดในรอบ 10 ป ระหวาง 2533 – 2542 ประมาณปละ 8 ครั้ง โดยตําแหนงของ
แผนดินไหวรูสึกไดสวนใหญอยูในบริเวณภาคเหนือ

ภาพที่ 3.1.2.1 ตําแหนงการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย
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ตารางที่ 3.1.2.3 สถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย
ขนาด
ลําดับ
วันที่
จุดศูนยกลาง
(ริกเตอร)
1
เมื่อ 17 กุมภาพันธ 2518
5.6
บริเวณ อ.ทาสองยาง จ.ตาก
2
เมื่อ 15 เมษายน 2526
5.5
บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
3
เมื่อ 22 เมษายน 2526
5.9
บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
4
เมื่อ 22 เมษายน 2526
5.2
บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
5
เมื่อ 11 กันยายน 2537
5.1
บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย
6
เมื่อ 9 ธันวาคม 2538
5.1
บริเวณ อ.รองกวาง จ.แพร
7
เมื่อ 21 ธันวาคม 2538
5.2
บริเวณ อ.พราว จ.เชียงใหม
8
เมื่อ 22 ธันวาคม 2539
5.5
บริเวณพรมแดนไทย-ลาว
ตารางที่ 3.1.2.4 เหตุการณแผนดินไหวรูสึกไดในประเทศไทย (2542-สิงหาคม 2543)
วัน เดือน ป
บริเวณที่เกิดแผนดินไหว
31 สิงหาคม 2542 ใกล พรมแดนไทย-ลาว ขนาด 4.8 ริคเตอร รูสึกไดที่จังหวัดนาน
ใกล พรมแดนไทย – พมา ขนาด 3.2 ริคเตอร รูสึกไดที่อําเภอเชียงแสน จังหวัด
3 เมษายน 2542
เชียงราย
29 มิถุนายน 2542 ในประเทศพมาขนาด 5.6 ริคเตอร รูสึกไดที่ จังหวัดเชียงราย
15 สิงหาคม 2542 ตอนใตของประเทศพมา ขนาด 5.6 ริคเตอร รูสึกไดที่จังหวัดเชียงใหม
17 สิงหาคม 2542 บริเวณทะเลอันดามัน ขนาด 2.1 ริคเตอร รูสึกไดที่ จังหวัดภูเก็ตและ จังหวัดพังงา
29 สิงหาคม 2542 บริเวณทะเลอันดามัน ขนาด 2.1 ริคเตอร รูสึกไดที่ จังหวัดภูเก็ตและ จังหวัดพังงา
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาด 5.9 ริคเตอร รูสึกไดที่ จังหวัดนาน
20 มกราคม 2543
แพร พะเยา เชียงราย มีความเสียหายที่ จังหวัดนานและแพร
14 เมษายน 2543 ที่พรมแดนลาว-เวียดนาม ขนาด 4.9 ริคเตอร รูสึกไดที่จังหวัดสกลนคร
บริเวณ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ขนาด 3.8 ริคเตอร รูสึกไดที่อําเภอเมือง
29 พฤษภาคม 2543
อําเภอสันกําแพง และอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
บริเวณพรมแดนไทย - พมา ขนาด 3.0 ริคเตอร รูสึกไดที่บริเวณ อําเภอเมือง จังหวัด
7 สิงหาคม 2543
แมฮองสอน
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(4) ธรณีแปรสัญฐานของกลุม รอยเลื่อนเมย จังหวัดตาก (อางอิง สุวิทย โคสุวรรณ
ปรีชา สายทอง และวีระพงษ ตันสุวรรณ กรมทรัพยากรธรณี (2547))
การสํารวจศึกษาของกลุมรอยเลื่อนเมย ที่ปรากฏอยูในพื้นที่จังหวัดตากนั้นไดทํา
การสืบคนหาหลักฐานของธรณีแปรสัณฐานที่เกิดจากการกระทําของแนวรอยเลื่อนที่ ปรากฏให
เห็นในปจจุบัน ดวยอาศัยการแปลความหมายขอมูลของภาพดาวเทียม Landsat 7 ETM+ ในชวง
คลื่น 4 (สีแดง) 5 (สีเขียว) และ 7 (สีน้ําเงิน) เพื่อใหไดตําแหนง และทิศทางการวางตัวของแนว
รอยเลื่อน รวมทั้ง ลักษณะการขยับเคลื่อนตัวที่ผานมาในอดีต คัดเลือกพื้น ที่ที่เหมาะสมใน
การศึกษาในรายละเอียดของแตละสวนของรอยเลื่อน ดวยการใชภาพถายทางอากาศ และเขา
ตรวจสอบในสนาม
ผลการแปลความขอมูลสัมผัสระยะไกลบงชี้วากลุมรอยเลื่อนเมยตลอดแนวความ
ยาวทั้งหมด 230 กิโลเมตรนั้น เปนประเภทรอยเลื่อนตามแนวเฉียง ซึ่งสามารถลากแนวเสนได
ตั้งแตดานทิศตะวันออกของประเทศเมียนมาร ผานบริเวณชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เขาถึงตอนบนของภาคกลาง โดยมีแนวกลางวางตัวหลักอยูในทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ-ตะวันออกเฉียงใต และแตกแนวพุงขึ้นทิศเหนือสูพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน สวนแนวรอย
เลื่อนรองนั้น พบวามีทิ ศทางการวางตัวในแนวตะวัน ออกเฉียงเหนือ -ตะวัน ตกเฉียงใต แนว
ตะวันออก-ตะวันตก และแนวเหนือ-ใต จากการสํารวจศึกษาในครั้งนี้ไดแบงยอยกลุมรอยเลื่อนเม
ยออกเปน 10 สวน ประกอบดวยสวนสบเมย (10 กม.) สวนหวยแมลอ (8 กม.) สวนบานทาสอง
ยาง (26 กม.) สวนเขาแมสอง (24 กม.) สวนหวยแมหละ (35 กม.) สวนดอยกะลา (23 กม.) สวน
ดอยขุนแมทอ (25 กม.) สวนดอยหลวง (43 กม.) สวนเขายาว (23 กม.) และสวนคลองไพร (15
กม.) โดยทั้งหมดไดตัดผานกลางแองสะสมตะกอนปจจุบัน และบางสวนของภูเขาหินแข็ง ใน
บรรดารอยเลื่อนยอยทั้งหมดสวนบานทาสองยางจัดวาเปนรอยเลื่อนที่มีพลังมากที่สุด สอดคลอง
กับขอมูลที่มีอยูวาในบริเวณนี้ไดเกิดแผนดินไหวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 ดวยขนาด
5.6 ริกเตอร มีศูนยกลางแผนดินไหวอยูระหวางบานสบเมย และบานทาสองยาง
หลักฐานของธรณีแปรสัณฐานที่คนพบไดจากการสํารวจในภาคสนามที่บงบอก
ความใหมจากการกระทําของรอยเลื่อนตอภูมิประเทศในพื้นที่นี้ไดแก ผารอยเลื่อน หนาผารูป
สามเหลี่ยม เนินเขาปดกั้นทางน้ํา แนวยาวของเนินเขา ทางน้ําหักงอ และลําธารหลงแม เปนตน
ลักษณะภูมิประเทศพิเศษตางๆ เหลานี้ชี้ชัดวาเปนรอยเลื่อนมีพลัง ดังเชนรอยเลื่อนสวนบานทา
สองยางที่ตัดบริเวณขอบแองสะสมตะกอนปจจุบันมีการวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีหลักฐานทางธรณีแปรสัณฐานวาเปนรอยเลื่อนตามเฉียงชนิดเคลื่อนในแนว
ระนาบเหลื่อมขวาและแนวดิ่งเคลื่อนลงตามปกติ ขณะที่สวนที่ปรากฏในหินแข็งเปนการเคลื่อนใน
แนวระนาบเหลื่อมซาย จากการปรากฏบนพื้น ผิวดิน ของแนวรอยเลื่อนสวนนี้มีความยาว 26
กิโลเมตร สามารถประเมินขนาดแผนดินไหวที่เคยเกิดบริเวณบานทาสองยางมาแลวในอดีต
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ยอนหลังไปไมเกิน 1.6 ลานป (ตามขอมูลการวัดหาอายุเบื้องตนดวยวิธีเรืองแสงดวยความรอน) มี
ขนาด 6.7 ริกเตอร

ภาพที่ 3.1.2.2 การวิเคราะหรอยเลื่อนดวย การแปลความหมายขอมูลของภาพดาวเทียม Landsat 7 ETM+
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ภาพที่ 3.1.2.3 รองรอยขั้นตะกอนดินถูกรบกวนจากอิทธิพลของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแมเมย
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ที่ตั้งโครงการ

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภาพที่ 3.1.2.4 แผนที่บริเวณเสี่ยงกับแผนดินไหวของประเทศไทย
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ที่ตั้งโครงการ

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภาพที่ 3.1.2.5 แผนที่รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
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3.1.3 ดิน
ลักษณะของดินในเขตพื้นที่จังหวัดตาก แบงได 4 กลุม ไดแก
(1) กลุมดินนา
ครอบคลุมพื้นที่ 5% ของจังหวัดจะกระจายในอําเภอเมืองตาก บานตาก สามเงา
แมสอด พบพระ และแมระมาด
(2) กลุมดินไร
ครอบคลุมพื้นที่ 10% ของจังหวัดจะกระจายอยูในพื้นที่อําเภอเมืองตาก บานตาก
สามเงา พบพระ อุมผาง วังเจา
(3) กลุมดินตื้น
ครอบคลุมพื้นที่ 15% ของจังหวัด จะกระจายอยูในพื้นที่อําเภอเมืองตาก บาน
ตาก สามเงา และอุมผาง
(4) กลุมดินภูเขา
ครอบคลุมพื้นที่ 70% ของจังหวัด ครอบคลุมในพื้นที่สวนใหญ คือ อําเภอทาสอง
ยาง และบางสวนในอําเภออุมผาง แมสอด แมระมาด พบพระ บานตาก
จากขอมูลการทดสอบชั้นดินของโครงการเพื่อการออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งริมน้ําเมย ซึ่ง
มีที่ตั้งโครงการอยูที่ หมู 2 ตําบลแมตาน หางจากโรงพยาบาลประมาณ 1 กิโลเมตร ไดมีการขุด
เจาะดินจํานวน 3 หลุมเจาะ ตําแหนงดังภาพที่ 3.1.3.1 ซึ่งโดยสวนใหญพบทรายแปง และดิน
เหนียว
BH-01
0 – 1.50. Silty fine sand, trace peat, light brown (Top soil)
1.50 – 4.00 Clayey fine sand, light brown, loose (SC)
4.00 – 7.20 Silty fine sand, trace gravel, brown, loose to medium dense. (SM)
7.20 – 12.08 Silty clay, trace fine sand & decomposed rock, light brown, hard. (CL)
BH-02
0 – 1.50. Silty fine sand, trace peat, light brown (Top soil)
1.50 – 3.30 Silty fine sand, light brown, loose. (SM)
3.30 – 5.60 Silty clay trace fine sand, light brown, medium. (CL)
5.60 – 7.00 Silty fine to medium medium sand, light brown, medium dense. (SM)
7.00 – 7.80 Clayey fine to coarse sand, medium dense. (SC)
7.80 – 12.08 Silty clay, trace fine sand, light brown, hard. (CL)

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

3-18

BH-03
0 – 1.50. Silty fine sand, trace roots amd peat, light brown (Top soil)
1.50 – 3.30 Clayey fine sand, light brown, loose (SC)
3.30 – 5.50 Silty clay, trace fine sand, brown, medium. (CL)
5.50 – 7.30 Clay sand. (No recovery)
7.30 – 8.50 Salty clay, trace to some fine sand, yellowish brown, stirff. (CL)
8.50 – 12.25 Silty clay, trace fine sand & decomposed rock, light brown, hard. (CL)

ภาพที่ 3.1.3.1 แผนผังแสดงตําแหนงหลุมเจาะและที่ตั้งโครงการ
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3.1.4 อากาศ
3.1.4.1 สภาพภูมิอากาศ
อําเภอทาสองยางอยูในเขตรองมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากทะเลอันดามันพัดผานทําให
ภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน ทําใหมีฝนตกชุกตลอดทั้งป โดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 เดือน
โดยเฉพาะในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ฝนจะตกชุกเปนพิเศษ
สภาพภูมอิ ากาศ จังหวัดตากเปนจังหวัดที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู
(Tropical Savana Climate, Aw) ตามระบบการจําแนกภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งสามารถแบง
สภาพภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และไปสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือน
กันยายน หรือตนเดือนตุลาคม รวมระยะเวลาฤดูฝนประมาณ 4-5 เดือน
- ฤดู ห นาว เริ่ ม ประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคม ไปสิ้ น สุ ด ประมาณกลางเดื อ น
กุมภาพันธ รวมระยะเวลาของฤดูหนาวประมาณ 3-4 เดือน อากาศจะหนาวจัด
ในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
- ฤดูรอน เริ่มตน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ไปสิ้นสุ ดประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
เมษายนของทุกป
สภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ป พอสรุปไดดังนี้
- ความกดอากาศ ความกดอากาศเฉลี่ ย ในรอบ 30 ป มี ค า 1,009.07
มิลลิบาร ความกดอากาศสูงสุดเฉลี่ยที่เคยตรวจวัดไดมีคา 1,025.94 มิลลิบาร
ในเดือนธันวาคม และความกดอากาศต่ําสุดที่เคยวัดไดมีคา 996.44 มิลลิบาร ใน
เดือนกรกฎาคม ซึ่งคาความกดอากาศเปนคาแสดงความหนาแนนของอากาศซึ่ง
นอกจากเปลี่ยนแปลงตามความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางแลวยังผัน แปร
ตามสภาวะอากาศ คื อ จะมี ค วามกดอากาศภายใต อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวั น ออกเฉีย งเหนือ และมี ความกดอากาศต่ํ าภายใตอิ ท ธิพ ลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงใตหรือภาวะอากาศที่มีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวผานมาก
- อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยรายป 27.3 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่เคย
ตรวจวัดไดเทากับ 43.7 องศาเซลเซียส และคาอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดประมาณ 5.7
เซลเซี ย ส ในเดื อ นมกราคม จากสถิ ติ ข อ มู ล พบว า ในบริ เ วณพื้ น ที่ ฝ ง ด า น
ตะวัน ออกของพื้น ที่มีคาความแตกตางของอุณ หภูมิคอนขางสูง โดยอุณ หภูมิ
คอนขางรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาวเนื่องจากไดรับความ
รอนจากการแผรังสีความรอนจากพื้นดินในฤดูรอนและอิทธิพลของมวลอากาศ
เย็นในฤดูหนาว
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- ความชื้นสัมพัท ธ ความชื้นสัมพัท ธเฉลี่ยรายปมีคารอยละ 68 ต่ํากวาคาเฉลี่ย
ของประเทศ (75%) ในชวงเดือนกัน ยายนถึง เดือนมกราคมเปน ชวงที่มีเปอร
เซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุดอยูใ นชวง 89-95% โดยเปอรเซ็นตความชื้น
สัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด 84% และเฉลี่ยต่ําสุด 49%
- ฝน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมีคา 1,032.50 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในรอบ
ปคือ เดือนกันยายน มีปริมาณ 202.10 มิลลิเมตร และเดือนที่มีฝนตกนอยที่สุด
ในรอบปมีคาเฉลี่ย 5.8 มิลลิเมตร คือ เดือนมกราคม ปริมาณฝนตกตอวัน มี
คาสูงสุดเทาที่เคยตรวจวัดได 175.7 มิลลิเมตร ในเดือนพฤษภาคม จํานวนวันที่
ฝนตกเฉลี่ยตอป 10.2 วัน เดือนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดเฉลี่ย 16.8
วัน ในขณะที่เดือนกุมภาพันธมีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่ําสุด 0.7 วัน
3.1.4.2 คุณภาพอากาศ
(1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณในโรงพยาบาลทาสองยาง ตามจุดตางๆ ซึ่ง
เปนพื้ น ที่เสี่ยงอาจมีผ ลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและเจาหนาที่ในโรงพยาบาล ในการ
ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองภายในอาคารในโรงพยาบาลฯตามจุดตางๆ ไดแก อาคารผูปวยใน จุด
จายกลาง โรงครัว โรงซักฟอก โดยทําการเก็บขอมูล 3 ชวงเวลาๆ ละ 8 ชั่วโมง (ชวงเวลาทํางาน
ปกติกะละ 8 ชั่วโมง) จากตารางที่ 3.1.4.1-3.1.4.9 จะเห็นไดวา
(1.1) จุดอาคารผูปวยใน จากตารางที่ 3.1.4.1-3.1.4.3 พบวาบางชวงเวลามีปริมาณฝุน
ขนาด PM-10 ที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงคอนขางสูงแตที่คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง พบวาคาการตรวจวัดของ
TSP, PM-10 และ PM-2.5 ยังมีปริมาณไมสูงเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานคามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหง ชาติยัง ไมเกิน เกณฑมาตรฐานและเมื่อเทียบกับคามาตรฐานปริมาณฝุน ที่กอใหเกิดเหตุ
รําคาญตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 94 ตอนที่ 64 กําหนดใหคา PM-10 ที่
คาเฉลี่ยไมเกิน 8 ชั่วโมงมีปริมาณไมเกิน 5,000 มค.ก/ลบ.ม และคา TSP ที่คาเฉลี่ยไมเกิน 8
ชั่วโมงมีปริมาณไมเกิน 15,000 มค.ก/ลบ.ม คือคาของปริมาณฝุนละอองขนาด TSP, PM-10,
PM-2.5 อยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐานทั้ง 3 ชวงเวลา เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และพบวา
ปริมาณฝุนละอองขนาด TSP อยูระหวาง 102.87-165.12 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 131.25 มค.ก/ลบ.ม
ขนาด PM-10 ระหวาง 52.00-100.75 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 77.75 มค.ก/ลบ.ม ขนาด PM-2.5
ระหวาง 2.4-19.5 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 12.68 มค.ก/ลบ.ม

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

3-21

ตารางที่ 3.1.4.1 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจวัดบริเวณอาคารผูปวยใน
ชวงที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
2/12/51 (วันอังคาร)
0.58
120
58
3
1.58
110
63
3
2.58
96
46
2
3.58
94
46
2
4.58
73
22
1
5.58
83
35
2
6.58
125
76
3
7.58
122
70
3
คาเฉลีย่ ต่ําสุด
73
22
1
คาเฉลี่ยสูงสุด
125
76
3
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
102.87
52
2.4
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตารางที่ 3.1.4.2 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจวัดบริเวณอาคารผูปวยใน
ชวงที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
4/12/51 (วันพฤหัสบดี)
8.54
190
109
15
9.54
148
84
11
10.54
168
102
17
11.54
188
114
19
12.54
108
65
15
13.54
186
119
21
14.54
191
118
20
15.54
142
95
11
คาเฉลี่ยต่ําสุด
108
65
11
คาเฉลี่ยสูงสุด
191
119
21
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
165.12
100.75
16.13
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

3-22

ตารางที่ 3.1.4.3 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจวัดบริเวณอาคารผูปวยใน
ชวงที่ 3 วันที่ 4-5 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
4/12/51 (วันพฤหัสบดี)
18.12
147
93
18
19.12
151
98
24
20.12
157
94
18
21.12
149
95
25
22.12
115
78
29
23.12
109
69
16
5/12/51 (วันศุกร)
0.12
93
68
14
1.12
85
49
12
คาเฉลี่ยต่ําสุด
85
49
12
คาเฉลี่ยสูงสุด
157
98
29
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
125.75
80.50
19.50
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ

(1.2) อาคารจายกลาง จากตารางที่ 3.1.4.4-3.1.4.6 ปริมาณฝุนที่คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ทั้ง
คาการตรวจวัด TSP, PM-10 และ PM-2.5 ยังมีปริมาณไมสูงเมื่อเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ยังไมเกิน มาตรฐานและเมื่ อเทียบกับคามาตรฐานปริมาณฝุน ที่
กอใหเกิดเหตุรําคาญตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดลอม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 94 ตอนที่ 64 กําหนดให
คา PM-10 ที่คาเฉลี่ยไมเกิน 8 ชั่วโมง มีปริมาณไมเกิน 5,000 มค.ก/ลบ.ม และคา TSP ที่
คาเฉลี่ยไมเกิน 8 ชั่วโมง มีปริมาณไมเกิน 15,000 มค.ก/ลบ.ม จึงยังไมเกินเกณฑมาตรฐาน
ดังกลาว คือ คาของปริมาณฝุนละอองขนาด TSP, PM-10 และ PM-2.5 ทั้ง 3 ชวงเวลา อยูใน
เกณฑต่ํากวามาตรฐานกลาวคือ ปริมาณฝุนละอองขนาด TSP ระหวาง 31.63-93.87 มค.ก/ลบ.ม.
เฉลี่ย 59.58 มค.ก/ลบ.ม. ขนาด PM-10 ระหวาง 30.13-41.63 มค.ก/ลบ.ม. เฉลี่ย 29.80 มค.ก/
ลบ.ม. ขนาด PM-2.5 ระหวาง 5.88-6.88 มค.ก/ลบ.ม. เฉลี่ย 6.25 มค.ก/ลบ.ม.

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

3-23

ตารางที่ 3.1.4.4 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจวัดบริเวณอาคารจายกลาง
ชวงที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
5/12/51 (วันศุกร)
13.57
51
29
7
14.57
67
38
7
15.57
37
21
6
16.57
114
67
10
17.57
20
12
4
18.57
33
25
6
19.57
82
36
8
20.57
22
13
3
คาเฉลี่ยต่ําสุด
20
12
3
คาเฉลี่ยสูงสุด
114
67
10
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
53.25
30.13
6
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตารางที่ 3.1.4.5 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจวัดบริเวณอาคารจายกลาง
ชวงที่ 2 วันที่ 5-6 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
5/12/51 (วันศุกร)
22.11
25
12
4
23.11
20
11
5
6/12/51 (วันเสาร)
0.11
51
29
8
1.11
29
17
5
2.11
26
18
4
3.11
23
11
5
4.11
48
23
6
5.11
31
20
10
คาเฉลี่ยต่ําสุด
20
11
4
คาเฉลี่ยสูงสุด
51
29
10
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
31.63
17.63
5.88
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

3-24

ตารางที่ 3.1.4.6 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจวัดบริเวณอาคารจายกลาง
ชวงที่ 3 วันที่ 6 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
6/12/51 (วันเสาร)
14.14
129
58
9
15.14
166
73
12
16.14
187
86
14
17.14
83
36
6
18.14
66
31
5
19.14
42
20
4
20.14
43
17
3
21.14
35
12
2
คาเฉลี่ยต่ําสุด
35
12
2
คาเฉลี่ยสูงสุด
187
86
14
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
93.87
41.63
6.88
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ

(1.3) อาคารโรงครัว จากตารางที่ 3.1.4.7-3.1.4.9 พบวาคาเฉลี่ยที่ 8 ชั่วโมง ทั้งคาการ
ตรวจวัด TSP, PM-10 และ PM-2.5 ยังมีปริมาณไมสูงเมื่อเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ยังไมเกินมาตรฐานและเมี่อเทียบกับคามาตรฐานปริมาณฝุนที่กอใหเกิดเหตุ
รําคาญตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 94 ตอนที่ 64 กําหนดใหคา PM-10 ที่
คาเฉลี่ยไมเกิน 8 ชั่วโมงมีปริมาณไมเกิน 5,000 มค.ก/ลบ.ม และคา TSP ที่คาเฉลี่ยไมเกิน 8
ชั่วโมงมีปริมาณไมเกิน 15,000 มค.ก/ลบ.ม ยังไมเกินมาตรฐานดังกลาวคือคาของปริมาณฝุน
ละอองขนาด TSP, PM-10, PM-2.5 อยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐานทั้ง 3 ชวงเวลา ปริมาณฝุน
ละอองขนาด TSP ระหวาง 28.50-61.75 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 48.33 มค.ก/ลบ.ม ขนาด PM-10
ระหวาง 19.50-41.38 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 32.29 มค.ก/ลบ.ม ขนาด PM-2.5 ระหวาง 4.63-25.50
มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 14.04 มค.ก/ลบ.ม

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

3-25

ตารางที่ 3.1.4.7 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจวัดบริเวณโรงครัว ชวงที่ 1
วันที่ 5 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
5/12/51 (วันศุกร)
7.39
26
14
5
8.39
70
43
13
9.39
37
29
11
10.39
61
46
18
11.39
55
45
21
12.39
45
21
8
13.39
53
36
9
14.39
91
54
11
คาเฉลี่ยต่ําสุด
26
14
5
คาเฉลี่ยสูงสุด
91
54
21
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
54.75
36
12
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตารางที่ 3.1.4.8 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจวัดบริเวณโรงครัว ชวงที่ 2
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
6/12/51 (วันเสาร)
22.10
28
18
6
23.10
23
20
6
7/12/51 (วันอาทิตย)
0.10
39
26
5
1.10
21
15
3
2.10
23
15
2
3.10
29
16
3
4.10
40
27
7
5.10
25
19
5
คาเฉลี่ยต่ําสุด
21
15
2
คาเฉลี่ยสูงสุด
40
27
7
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
28.5
19.5
4.63
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

3-26

ตารางที่ 3.1.4.9 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจวัดบริเวณโรงครัว ชวงที่ 3
วันที่ 7 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
7/12/51 (วันอาทิตย)
7.30
31
27
15
8.30
61
43
35
9.30
35
24
12
10.30
75
45
34
11.30
65
43
35
12.30
43
33
9
13.30
86
52
23
14.30
98
64
41
คาเฉลี่ยต่ําสุด
31
24
9
คาเฉลี่ยสูงสุด
98
64
41
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
61.75
41.38
25.50
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
(2) บริเวณจุดตรวจวัดนอกโรงพยาบาล (จุดเปรียบเทียบ)

ไดแก จุดในที่วาการอําเภอทาสองยาง โดยทําการเก็บขอมูล 3 ชวงเวลาๆ ละ 8
ชั่งโมง (ชวงเวลาทํางานปกติกะละ 8 ชั่วโมง) จากตารางที่ 3.1.4.10-3.1.4.12 จะเห็นไดวา ที่
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ทั้งคาการตรวจวัด TSP, PM-10 และ PM-2.5 ยังมีปริมาณไมสูงเมื่อเทียบกับ
คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ยังไมเกินมาตรฐานและเมี่อเทียบกับคา
มาตรฐานปริมาณฝุนที่กอใหเกิดเหตุรําคาญตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 94
ตอนที่ 64 กําหนดใหคา PM-10 ที่คาเฉลี่ยไมเกิน 8 ชั่วโมงมีปริมาณไมเกิน 5,000 มค.ก/ลบ.ม.
และคา TSPที่คาเฉลี่ยไมเกิน 8 ชั่วโมงมีปริมาณไมเกิน 15,000 มค.ก/ลบ.ม ยังไมเกินมาตรฐาน
ดังกลาวคือคาของปริมาณฝุนละอองขนาด TSP, PM-10, PM-2.5 อยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน
ทั้ง 3 ชวงเวลา ปริมาณฝุนละอองขนาด TSP ระหวาง 18.13-107.88 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 60.67
มค.ก/ลบ.ม ขนาด PM-10 ระหวาง 13.00-63.13 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 37.42มค.ก/ลบ.ม ขนาด
PM-2.5 ระหวาง 5.75-9.50 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 7.79 มค.ก/ลบ.ม
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ตารางที่ 3.1.4.10 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจที่วาการอําเภอทาสองยาง
ชวงที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
2/12/51 (วันอังคาร)
11.55
73
44
8
12.55
38
25
6
13.55
67
39
8
14.55
66
38
7
15.55
47
33
8
16.55
64
43
8
17.55
48
34
9
18.55
45
33
11
คาเฉลี่ยต่ําสุด
38
25
6
คาเฉลี่ยสูงสุด
73
44
11
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
56
36.13
8.13
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตารางที่ 3.1.4.11 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจที่วาการอําเภอทาสองยาง
ชวงที่ 2 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
2/12/51 (วันอังคาร)
20.29
41
29
8
21.29
25
14
6
22.29
18
14
5
23.29
19
15
6
3/12/51 (วันพุธ)
0.29
9
8
4
1.29
15
12
6
2.29
11
7
3
3.29
7
5
2
คาเฉลี่ยต่ําสุด
7
5
2
คาเฉลี่ยสูงสุด
41
29
8
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
18.13
13
5.75
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
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ตารางที่ 3.1.4.11 ผลการตรวจวัดฝุนในอาคารโดยเครื่อง Grimm dust ณ สถานีตรวจที่วาการอําเภอทาสองยาง
ชวงที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2551
ผลการตรวจวัด (มค.ก/ลบ.ม.)
วันที่
เวลา
TSP
PM-10
PM-2.5
3/12/51 (วันพุธ)
7.33
111
62
8
8.33
158
67
9
9.33
87
56
10
10.33
107
62
8
11.33
132
80
12
12.33
72
45
8
13.33
95
62
10
14.33
101
71
11
คาเฉลีย่ ต่ําสุด
72
45
8
คาเฉลี่ยสูงสุด
158
80
12
คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
107.88
63.13
9.5
*คามาตรฐานที่คา เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
330
120
*คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ

(3) การตรวจวัดคุณภาพอากาศนอกอาคาร
(3.1) การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศบริเวณจุดตรวจวัดนอกอาคารบริเวณ
สนามหญาหนา โรงพยาบาลทาสองยาง ที่จํานวน 3 ชวงเวลาๆ ละ 24 ชั่งโมง (จํานวน 3 วัน)
จากตารางที่ 3.1.4.13 จะพบวา ปริมาณฝุน ละอองขนาด PM-10 และปริมาณโลหะหนักใน
บรรยากาศ อยูใ นเกณฑต่ํากวามาตรฐานเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ปริมาณฝุนละออง ขนาด PM-10 ระหวาง 38.96-45.94 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 41.91 มค.ก/ลบ.ม
หากเปรียบเทียบกับจุดเปรียบเทียบคือ สถานีตรวจวัดบริเวณสนามหญาหนาโรงพยาบาลทาสอง
ยาง จังหวัดตาก ปริมาณฝุนละอองมีปริมาณใกลเคียงกันและอยูในเกณฑต่ํา
(3.2) การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศนอกอาคารบริเวณหนาที่วาการอําเภอ
ทาสองยางจังหวัดตาก จากตารางที่ 3.1.4.14 ที่จํานวน 3 ชวงเวลาๆ ละ 24 ชั่วโมงจํานวน 3 วัน
จะพบวาปริมาณฝุนละอองขนาด PM-10 และปริมาณโลหะหนักในบรรยากาศอยูในเกณฑต่ํากวา
มาตรฐานเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปริมาณฝุนละออง ขนาด PM-10
ระหวาง 44.03-50.72 มค.ก/ลบ.ม เฉลี่ย 46.39 มค.ก/ลบ.ม.
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ตารางที่ 3.1.4.12 ผลการตรวจวัดฝุนนอกอาคารโดยเครื่อง High Volume ณ สถานีตรวจวัดบริเวณสนามหญา
หนาโรงพยาบาลทาสองยาง จังหวัดตาก
พารามิเตอรที่ตรวจวัด (มค.ก./ลบ.ม.) ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
หมาย
วันที่ / เวลา
PM -10
Pb Hg Fe Mn Cu Zn Cr Cd เหตุ
2/12/51 เริ่มเวลา 8.30 น.
38.96
3/12/51 เริ่มเวลา 11.00 น.
40.84
4/12/51 เริ่มเวลา 14.00 น.
45.94
คาเฉลี่ย
41.91
* คามาตรฐานคุณภาพอากาศ
120
**1.5 หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2538) ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
** ปริมาณตะกั่วที่คาเฉลี่ย 1 เดือน ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ปริมาณตะกั่วที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ไมเกิน 10 มคก./ลบ.ม
ตารางที่ 3.1.4.13 ผลการตรวจวัดฝุนนอกอาคารโดยเครื่อง High Volume ณ สถานีตรวจวัดบริเวณหนาที่วา
การอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
พารามิเตอรที่ตรวจวัด (มค.ก./ลบ.ม.) ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
หมาย
วันที่ / เวลา
PM -10
Pb Hg Fe Mn Cu Zn Cr Cd เหตุ
2/12/51 เริ่มเวลา 11.00 น.
44.43
-*
3/12/51 เริ่มเวลา 13.30 น.
50.72
4/12/51 เริ่มเวลา 15.30 น.
44.03
คาเฉลี่ย
46.39
* คามาตรฐานคุณภาพอากาศ
120
**1.5 หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วทั่วไป (พ.ศ. 2538) ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
** ปริมาณตะกั่วที่คาเฉลี่ย 1 เดือน ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ปริมาณตะกั่วที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ไมเกิน 10 มคก./ลบ.ม

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

3-30

3.1.4.3 ระดับความดังเสียง
(1) การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในอาคาร
(1.1) การตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณในอาคารผูปวยในของโรงพยาบาลทาสอง
ยาง จังหวัดตาก
ในการตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณในอาคารผูปวยในของโรงพยาบาลทาสองยาง
จังหวัดตาก จํานวน 3 วันๆ ละ 24 ชั่วโมง จากตารางที่ 3.1.4.15 จะพบวา ระดับความดังของเสียง
Leq ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูระหวาง 52.1-62.0dB(A) เฉลี่ย 58.23 dB(A) เมื่อเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน Leq ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพืน้ ที่ ซึ่งไมเกินกวาระดับเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด และระดับความดังของเสียงสูงสุดทั้ง 3วัน Lmax อยูระหวาง 85.4-88.8dB(A) และ Lmax
เฉลี่ย 86.8dB(A) ซึ่งไมเกินระดับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (มาตรฐานกําหนด Lmax ในขณะใด
ขณะหนึ่งไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่)
ตารางที่ 3.1.4.15 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ณ สถานีตรวจวัดบริเวณในอาคารผูปวยใน
วันที่/เวลา
วันที่/เวลา
ตัวอยางที่
คาตางๆ (dB(A)) เมื่อสิ้นสุดวัดเสียง
ที่เริ่มวัดเสียง
สิ้นสุดวัดเสียง
1
4/12/51
5/12/51
- SEL = 104.5
- P = 90.5
เวลา 9.40 น.
เวลา 9.40 น.
- LO = 48.0
- LEQ = 62.0
วันพฤหัสบดี
วันศุกร
- HIGH = 88.8
2
6/12/51
7/12/51
- SEL = 115.5
- P = 110.5
เวลา 11.00 น.
เวลา 11.00 น.
- LO = 45.5
- LEQ = 60.6
วันเสาร
วันอาทิตย
- HIGH = 86.3
3
7/12/51
8/12/51
- SEL = 105.0
- P = 110.5
เวลา 11.15 น.
เวลา 11.15 น.
- LO = 44.7
- LEQ = 52.1
วันอาทิตย
วันจันทร
- HIGH = 85.4
- SEL =108.3
- P = 103.8
คาเฉลี่ย 3 วัน
- LO = 46.06
- LEQ = 58.23
- HIGH = 86.8
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับความดังของเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
- Leq (24) ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพื้นที่
- Lmax (ในขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่
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(1.2) การตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณในอาคารโรงครัวของ โรงพยาบาลทาสอง
ยาง จังหวัดตาก
ในการตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณในโรงครัวของ โรงพยาบาลทาสองยาง จังหวัด
ตาก จํานวน 3 วันๆ ละ 24 ชั่วโมง จากตารางที่ 3.1.4.16 จะพบวา ระดับความดังของเสียง Leq ที่
คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูระหวาง 53.4-54.4dB(A) เฉลี่ย 53.97 dB(A) เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
Leq ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A)ทุกพืน้ ที่ ซึ่งไมเกินกวาระดับเกณฑมาตรฐาน ที่กําหนด
และระดับความดังของเสียงสูงสุดทั้ง 3 วัน Lmaxอยูระหวาง 70.1-76.20dB(A) และ Lmax เฉลี่ย
72.9dB(A) ซึ่งไมเกินระดับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (มาตรฐานกําหนด Lmax ในขณะใดขณะหนึ่ง
ไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่)
ตารางที่ 3.1.4.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ณ สถานีตรวจวัดบริเวณในอาคารโรงครัว
วันที่/เวลา
วันที่/เวลา
ตัวอยางที่
คาตางๆ (dB(A)) เมื่อสิ้นสุดวัดเสียง
ที่เริ่มวัดเสียง
สิ้นสุดวัดเสียง
1
5/12/51
6/12/51
- SEL = 96.5
- P = 90.5
เวลา 9.23 น.
เวลา 9.23 น.
- LO = 40.5
- LEQ = 53.6
วันศุกร
วันเสาร
- HIGH = 72.4
2
6/12/51
7/12/51
- SEL = 98.3
- P = 110.5
เวลา 11.28 น.
เวลา 11.28 น.
- LO = 43.4
- LEQ = 54.4
วันเสาร
วันอาทิตย
- HIGH = 76.2
3
7/12/51
8/12/51
- SEL = 98.4
- P = 110.5
เวลา 11.38 น.
เวลา 11.38 น.
- LO = 41.3
- LEQ = 53.9
วันอาทิตย
วันจันทร
- HIGH = 70.1
- SEL =97.73
- P = 103.83
คาเฉลี่ย 3 วัน
- LO = 41.73
- LEQ = 53.97
- HIGH = 72.90
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับความดังของเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
- Leq (24) ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพื้นที่
- Lmax (ในขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่
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(1.3) การตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณในอาคารซักฟอกของโรงพยาบาลทาสอง
ยาง จังหวัดตาก
ในการตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณในอาคารซักฟอกของโรงพยาบาลทาสองยาง
จังหวัดตาก จํานวน 3 วันๆ ละ 24 ชั่วโมง จากตารางที่ 3.1.4.17 จะพบวา ระดับความดังของเสียง
Leq ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูระหวาง 62.2-63.9dB(A) เฉลี่ย 63.63 dB(A) เมื่อเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน Leq ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพืน้ ที่ ซึ่งไมเกินกวาระดับเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด และระดับความดังของเสียงสูงสุดทั้ง 3 วัน Lmax อยูระหวาง 93.3-102.5dB(A) และ Lmax
เฉลี่ย 97.1dB(A) ซึ่งไมเกินระดับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (มาตรฐานกําหนด Lmax ในขณะใด
ขณะหนึ่งไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่)
ตารางที่ 3.1.4.17 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ณ สถานีตรวจวัดบริเวณในอาคารซักฟอก
วันที่/เวลา
วันที่/เวลา
ตัวอยางที่
คาตางๆ (dB(A)) เมื่อสิ้นสุดวัดเสียง
ที่เริ่มวัดเสียง
สิ้นสุดวัดเสียง
1
4/12/51
5/12/51
- SEL = 105.5
- P = 90.5
เวลา 9.40 น.
เวลา 9.40 น.
- LO = 35.4
- LEQ = 62.2
วันพฤหัสบดี
วันศุกร
- HIGH = 95.5
2
6/12/51
7/12/51
- SEL = 117.2
- P = 90.5
เวลา 11.00 น.
เวลา 11.00 น.
- LO = 41.0
- LEQ = 64.8
วันเสาร
วันอาทิตย
- HIGH = 93.3
3
7/12/51
8/12/51
- SEL = 115.0
- P = 110.5
เวลา 11.15 น.
เวลา 11.15 น.
- LO = 40.3
- LEQ = 63.9
วันอาทิตย
วันจันทร
- HIGH = 102.5
- SEL =112.56
- P = 97.17
- LEQ = 63.63
คาเฉลี่ย 3 วัน
- LO = 38.90
- HIGH = 97.1
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับความดังของเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
- Leq (24) ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพื้นที่
- Lmax (ในขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่
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(1.4) การตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณในอาคาร ณ ที่วาการอําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก
ในการตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณในอาคาร ณ ที่วาการอําเภอสองยาง จังหวัด
ตาก จํานวน 3 วันๆ ละ 24 ชั่วโมง จากตารางที่ 3.1.4.18 พบวา ระดับความดังของเสียง Leq ที่คาเฉลี่ย
24 ชั่วโมงอยูระหวาง 40.8-56.3 dB(A) เฉลี่ย 47.43 dB(A) เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน Leq ที่
คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพื้นที่ ซึ่งไมเกินกวาระดับเกณฑมาตรฐาน ที่กําหนด และ
ระดับความดังของเสียงสูงสุดทั้ง 3 วัน Lmax อยูระหวาง 71.5-78.4dB(A) และ Lmaxเฉลี่ย 76.1 dB(A)
ซึ่งไมเกินระดับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด(มาตรฐานกําหนด Lmax ในขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 115
dB(A) ทุกพื้นที่
ตารางที่ 3.1.4.18 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ณ สถานีตรวจวัดบริเวณที่วาการอําเภอทาสองยาง
วันที่/เวลา
วันที่/เวลา
ตัวอยางที่
คาตางๆ (dB(A)) เมื่อสิ้นสุดวัดเสียง
ที่เริ่มวัดเสียง
สิ้นสุดวัดเสียง
1
7/12/51
8/12/51
- SEL = 102.3
- P = 105.5
เวลา 07.30 น.
เวลา 07.30 น.
- LO = 41.5
- LEQ = 56.3
วันอาทิตย
วันจันทร
- HIGH = 78.4
2
9/12/51
10/12/51
- SEL = 88.3
- P = 98.5
เวลา 07.40 น.
เวลา 07.40 น.
- LO = 38.6
- LEQ = 40.8
วันอังคาร
วันพุธ
- HIGH = 71.5
3
10/7/51
11/7/51
- SEL = 98.0
- P = 90.5
เวลา 7.50 น.
เวลา 7.50 น.
- LO = 38.5
- LEQ = 45.2
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
- HIGH = 78.4
- SEL =98.2
- P = 98.17
คาเฉลี่ย 3 วัน
- LO = 39.53
- LEQ = 47.43
- HIGH = 76.1
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับความดังของเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
- Leq (24) ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพื้นที่
- Lmax (ในขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่
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(2) การตรวจวัดระดับความดังเสียงนอกอาคาร
(2.1) การตรวจวัดระดับความดังของเสียงนอกอาคารบริเวณหนาอาคารผูปวยนอกของ
โรงพยาบาลทาสองยาง จังหวัดตาก
ในการตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณหนาอาคารผูปวยนอกของโรงพยาบาลทา
สองยางที่จํานวน 3 ชวง เวลาๆ ละ 24 ชั่วโมง จากตารางที่ 3.1.4.19 จะพบวา ระดับความดังของ
เสียง Leq ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูระหวาง 55.4-60.9 dB(A) เฉลี่ย 58.2 dB(A) เมื่อเทียบกับ
เกณฑมาตรฐาน Leq ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพื้นที่ ซึ่งต่ํากวาระดับเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดและระดับความดังของเสียงสูงสุดทั้ง 3 วัน Lmax อยูระหวาง 75.5-86.2 dB(A)
และ Lmax เฉลี่ย 82.4 dB(A) ซึ่งไมเกินระดับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (มาตรฐานกําหนด Lmax
ในขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่
ตารางที่ 3.1.4.19 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ณ สถานีตรวจวัดบริเวณหนาอาคารผูปวยนอก
วันที่/เวลา
วันที่/เวลา
ตัวอยางที่
คาตางๆ (dB(A)) เมื่อสิ้นสุดวัดเสียง
ที่เริ่มวัดเสียง
สิ้นสุดวัดเสียง
1
2/12/51
3/12/51
- SEL = 97.8
- P = 90.5
เวลา 09.20 น.
เวลา 09.20 น.
- LO = 45.5
- LEQ = 58.4
วันอังคาร
วันพุธ
- HIGH = 75.5
2
3/12/51
4/12/51
- SEL = 103.1
- P = 91.5
เวลา 09.30 น.
เวลา 09.30 น.
- LO = 42.8
- LEQ = 60.9
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
- HIGH = 86.2
3
5/12/51
6/12/51
- SEL = 96.5
- P = 89.5
เวลา 10.15 น.
เวลา 10.15 น.
- LO = 39.1
- LEQ = 55.4
วันศุกร
วันเสาร
- HIGH = 85.5
- SEL =99.1
- P = 90.5
คาเฉลี่ย 3 วัน
- LO = 42.5
- LEQ = 58.2
- HIGH = 82.4
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับความดังของเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
- Leq (24) ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพื้นที่
- Lmax (ในขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่
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(2.2) การตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณนอกอาคาร ณ ที่วาการอําเภอทาสอง
ยางจังหวัดตาก
ในการตรวจวัดระดับความดัง ของเสียงจํานวน 3 วันๆ ละ 24 ชั่วโมง จากตารางที่
3.1.4.20 พบวา ระดับความดังของเสียง Leq ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูระหวาง 43.4-58.7 dB(A)
เฉลี่ย 53.4 dB(A) เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน Leq ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) ทุก
พืน้ ที่ ซึ่งอยูในระดับเกณฑมาตรฐาน ที่กําหนดและระดับความดังของเสียงสูงสุดทั้ง 3 วัน Lmax
อยูระหวาง 65.2-99.4.6dB(A) และ Lmax เฉลี่ย 82.6 dB(A) ซึ่งไมเกินระดับเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด (มาตรฐานกําหนด Lmax ในขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่)
ตารางที่ 3.1.4.20 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ณ สถานีตรวจวัดบริเวณหนาที่วาการอําเภอทาสองยาง
วันที่/เวลา
วันที่/เวลา
ตัวอยางที่
คาตางๆ (dB(A)) เมื่อสิ้นสุดวัดเสียง
ที่เริ่มวัดเสียง
สิ้นสุดวัดเสียง
1
2/12/51
3/12/51
- SEL = 99.7
- P = 98.5
เวลา 10.00 น.
เวลา 10.00 น.
- LO = 44.1
- LEQ = 58.7
วันอังคาร
วันพุธ
- HIGH = 99.4
2
3/12/51
4/12/51
- SEL = 99.6
- P = 98.5
เวลา 10.10 น.
เวลา 10.10 น.
- LO = 44.1
- LEQ = 58.2
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
- HIGH = 83.2
3
5/12/51
6/12/51
- SEL = 87.4
- P = 98.5
เวลา 10.45 น.
เวลา 10.45 น.
- LO = 38.5
- LEQ = 43.4
วันศุกร
วันเสาร
- HIGH = 65.2
- SEL =95.6
- P = 98.5
คาเฉลี่ย 3 วัน
- LO = 42.2
- LEQ = 53.4
- HIGH = 82.6
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับความดังของเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
- Leq (24) ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพื้นที่
- Lmax (ในขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 115 dB(A) ทุกพื้นที่
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3.1.5 น้ําผิวดิน
3.1.5.1 แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญ
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก แมน้ําเมย ซึ่งกั้นพรมแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาที่อําเภอทาสองยาง และลําหวยแมตาน แมน้ําเมย ตนน้ําอยูใ น
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา ไหลผาน อ.พบพระ อ.แมสอด อ.แมระมาด และ
อ.ทาสองยาง ตามลําดับ ไหลมาบรรจบกับแมน้ําสาละวินในประเทศพมา ยาวประมาณ 850 กม.
แมน้ําสายนี้ไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนในการเกษตรไดมากนัก เพราะในฤดูแลงน้ําจะนอย
และอยูต่ํากวาฝงมาก
3.1.5.2 คุณภาพน้ําผิวดิน
ไดทําการเก็บตัวอยางแหลงน้ํา จํานวน 3 จุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1.5.1 ไดแก จุด
ตรวจวัด เหนือจุดปลอยน้ําเสียของโรงพยาบาลทาสองยาง 30 เมตร ตรงจุดปลอยน้ําเสียของ
โรงพยาบาลทาสองยาง และใตจุดปลอยน้ําเสียของโรงพยาบาลทาสองยาง 30 เมตร พบวา
คุณภาพน้ํา ณ จุดตางๆ มีคุณภาพไมแตกตางกันคือจัดอยูในเกณฑดี (คุณภาพน้ําประเภทที่ 2)
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ตารางที่ 3.1.5.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพแหลงน้ํา ในลําหวยแมตาน ใกลโรงพยาบาลทาสองยาง จังหวัดตาก
ตําแหนงการตรวจวัด
ลําดับ
พารามิเตอรที่ตรวจวัด
หนวย
R19/52
R20/52
R21/52
ความเปนกรดดาง (pH)
7.8
7.9
7.8
ออกซิเจนละลาย (D0)
มก./ล.
6.6
6.6
6.7
แอมโนเนียม (NH3-N)
มก./ล.
0.14
0.15
0.14
ความกระดาง (Hardness)
มก./ล.
49.4
47.1
48.3
ไนไตรท (NO2 )
มก./ล.
<0.01
<0.01
0.01
ไนเตรท (NO2 )
มก./ล.
0.04
0.05
0.04
โคลิฟอรมแบคทีเรีย
MPN/100ml
5,000
1,300
1,100
ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
มก./ล.
400
200
400
ฟอสฟอรัสรวม (TP)
มก./ล.
nil
nil
nil
เหล็ก (Fe)
มก./ล.
0.3604
0.3662
0.3896
แมงกานีส (Mn)
มก./ล.
<0.0278
<0.0278
<0.0278
ทองแดง (Cu)
มก./ล.
<0.0714
<0.0714
<0.0714
สังกะสี ((Zn)
มก./ล.
0.3633
0.3706
0.3420
ตะกั่ว (Pb)
มก./ล.
<0.0065
0.0083
0.0148
โครเมียม (Cr)
มก./ล.
<0.0029
<0.0029
0.0052
แคดเมียม (Cd)
มก./ล.
<0.00068
<0.00068
<0.00068
ของแข็งแขวนลอย (SS)
มก./ล.
1
1
nil
บีโอดี (BOD)
มก./ล.
0.7
1.2
1.2
ของแข็งทั้งหมด (TS)
มก./ล.
82
82
83
ประเภทคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 2
หมายเหตุ:
R19/52 คือ ตัวอยางน้ําผิวดินเหนือจุดปลอยน้ําเสียประมาณ 30 เมตร
R20/52 คือ ตัวอยางน้ําผิวดินตรงจุดปลอยน้ําเสียประมาณ 30 เมตร
R21/52 คือ ตัวอยางน้ําผิวดินใตจุดปลอยน้ําเสียประมาณ 30 เมตร
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 นครสวรรค รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร, พฤศจิกายน 2552
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3.1.6 น้ําใตดิน
3.1.6.1 ลักษณะอุทกวิทยา
จากภาพที่ 3.1.6.1 แสดงลักษณะอุทกวิทยาบริเวณรัศมีรายรอบโรงพยาบาล 5 กิโลเมตร
ซึ่งพบวามีชั้น ตะกอนรวนและหินหลายชนิดที่อายุแตกตางกัน ไดแก Qfd, Qht, Tsc, TRtp,
PCms ซึ่งอธิบายลักษณะดังนี้
(1) ชั้นน้ําตะกอนน้ําพา (Qfd) จัดเปนชั้นน้ําตะกอนรวน (Unconsolidated Aquifers)
ประเภทหนึ่ง ประกอบไปดวย กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว ที่สะสมตัวอยูในที่ราบลุมน้ํา
หลาก และบริเวณแนวคดโคงของทางน้ํา ความลึกของชั้นน้ําบาดาลประมาณ 15-20 เมตร ใหน้ํา
อยูในเกณฑ 5-10 ลบ.ม./ชม. คลุมพื้นที่ 2 ฝงแมน้ําปงและสาขา โดยมีชั้นน้ํานี้กระจายเปนพื้นที่
ยอยๆ เกือบทั้งจังหวัดตาก และจะเปนชั้นน้ําที่เปนตัวแทนการกระจายที่หนาแนนบริเวณที่ราบลุม
แมน้ํา ริมแมน้ําเมย ตั้งแตอําเภออุมผางยาวตลอดจนถึงอําเภอทาสองยาง ประมาณชวงละ 5-10
กิโ ลเมตร แตก วางมากที่สุ ดในชวงที่ แมน้ํา เมยผานตลอดเขตอํ าเภอพบพระ พื้ น ที่บริ เวณนี้
สามารถพัฒนาบอบาดาลน้ําตื้นได แตมีปญหาคือ พื้นที่ระดับต่ํา จึงมักถูกน้ําทวมในปที่ฝนตกเกิน
เกณฑปกติ
(2) ชั้น ตะกอนยุคเกา (Qht) จัดเปนชั้น น้ําตะกอนรวน (Unconsolidated Aquifers)
ประเภทหนึ่ง เปนตะกอนขนาดใหญที่สะสมตัวในที่ราบเชิงเขาขอบแอง สองฝงแมน้ําปง อําเภอสาม
เงา อําเภอบานตาก และอําเภอเมือง และแมน้ําเมย พื้นที่เขตอําเภอทาสองยาง โดยเอียงเทมาทาง
ตะวันตกมีแนวตอเนื่องไป รองรับใตตะกอนตะพักน้ํายุคใหม ในสวนกลางของราบลุม ดวยความลึก
25-30 เมตร ปริมาณการใหน้ําอยูในเกณฑคอนขางปานกลาง ใหน้ําเฉลี่ย 5-15 ลบ.ม./ชม.
(3) ชั้นน้ําตะกอนรวนกึ่งแข็ง (Tsc) เปนตะกอนที่มีลักษณะขนาดเนื้อละเอียด และมีการ
เกาะตัวแนนน้ําซึมผานไดยาก ดังนั้นน้ําบาดาลถูกกักเก็บอยูภายในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน
และรอยตอระหวางชั้นดิน มีการกระจายตัวของชั้นน้ํานี้ภายใตชั้นน้ําตะพักยุคเกา และโผลปรากฏ
ที่เดนชัดในบางบริเวณของภาคตะวันตกของจังหวัด ในแองที่ราบระหวางหุบเขา ไดแก อําเภอ
แมสอด อําเภอแมระมด อําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภออุมผาง ความลึกถึงชั้นน้ํา
บาดาลโดยเฉลี่ยอยูในชวง 25-30 เมตร ใหน้ําในอัตรา 5-10 ลบ.ม./ชม.
(4) ชั้นน้ํากลุมหินลําปาง (TRtp) จัดเปนชั้นหินชั้น (Sedimentary Aquifers) ประเภทหนึ่ง
ประกอบดวยหินดินดาน หินทรายแปง หินทราย หินทรายเนื้อทัฟฟ และหินกรวดมนสีมวงแดงถึง
น้ําตาลแดง โดยปรากฏกระจายทั่วพื้นที่ภูเขาดานตะวันตกของจังหวัด ไดแก อําเภอทาสองยาง
อําเภอแมระมาด อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ และอําเภออุมผาง ที่ใหน้ําจากรอยแตก รอยแยก
และรอยตอระหวางชั้นหิน ทําใหปริมาณน้ํามีเกณฑจํากัดไมเกิน 5 ลบ.ม./ชม. ที่ความลึกไมเกิน
30 เมตร
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(5) ชั้นน้ําหินชั้นกึ่งแปร (PCms) ประกอบดวย หินไรโอไลต หินแอนดีไซต หินเถาธุลี
ภูเขาไฟ หินกรวดมน หินทราย หินดินดาน หินชนวน หินเชิรต หินปูนเนื้อแข็งถึงหินปูนตกผลึก
ใหมสีเทาออนถึงเทาชมพู หินกรวดมน และหินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินฟลไลตสีเทาถึงสีเทาอม
มวง หิน ทราย และหิน ทรายแปง สีน้ําตาลของหมวดหิน แมท าและหมวดหิ น แกงกระจาน พบ
ปรากฏเปนแนวภูเขา ใกลเขตจังหวัดตากดานตะวันตก ตั้งแต อําเภอทาสองยาง อําเภอแมระมาด
อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ และอําเภออุมผางตอนลาง ลักษณะน้ําบาดาล พบในบริเวณรอย
แตก รอยแยก และสวนที่ผุพังของหิน ใหน้ําในอัตรา 2-5 ลบ.ม./ชม. มีความลึกไมเกิน 40 เมตร

โรงพยาบาลทาสองยาง

รัศมี 1 กม.
รัศมี 2 กม.
รัศมี 3 กม.
รัศมี 4 กม.
รัศมี 5 กม.

ภาพที่ 3.1.6.1 แผนที่น้ําบาดาลของอําเภอทาสองยาง บริเวณใกลเคียงโรงพยาบาลรัศมี 5 กิโลเมตร
ที่มา : กองน้ําบาดาล กรมธรณีวิทยา, 2544
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3.1.6.2 ศักยภาพน้ําบาดาล
อัตราการซึมของน้ําบาดาลนิยมใชตัวเลขคาเฉลี่ย 8.5% ของปริมาณฝนตกคูณกับพื้นที่
ของที่ราบ สวนพื้นที่ซึ่งเปนภูเขามีผิวเปนหินแข็งการซึมมีคานอยถือวาไมมีการซึม แตทําหนาที่
รับน้ําฝนเพื่อใหกระจายตัวไหลไปตามตนน้ําลําธารลงสูทางน้ําสายใหญในรูปของน้ําผิวดิน และ
บางสวนไหลซึมสูชั้นน้ําบาดาล โดยเฉพาะบริเวณแนวรอยตอของเชิ งเขาและพื้นราบ โดยพบวา
อําเภอทาสองยางมีอัตราการซึม 14.91 ลาน ลบ.ม./ป โดยทิศทางการไหลของน้ําบาดาล จะไหล
ไปตามแนวราบในชั้นน้ําที่มีความลึกระดับตางๆ ซึ่งการไหลชาหรือเร็วขึ้นการการเอียงเทของชั้น
น้ําและแรงดันน้ํา และจะมีทิศทางการไหลเดียวกับลุมน้ําสายหลัก
สําหรับศักยภาพน้ําบาดาลของอําเภอทาสองยางนั้น เปนพื้นที่รองรับดวยหินชุดลําปาง
และหินกึ่งแปร พื้นที่ราบมีเฉพาะริมแมน้ําเมย บอบาดาลที่เจาะจะไดน้ําจากหินแข็งในอัตรา 2-3
ลบ.ม./ชม. เชน ที่บานแมห ละไทย บางแมห ละยาง ตําบลแมห ละ บานแมอุสุ ตําบลอุสุ โดย
คุณภาพน้ําจะมีเหล็กสูง
3.1.6.3 คุณภาพน้ําบาดาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 นครสวรรค ไดทําการเก็บ
ตัวอยางน้ําบาดาล บริเวณใกลเคียงโรงพยาบาล 2 จุด คือ โรงเรียนบานแมตาน และโรงผลิตน้ํา
ดื่มที่สงโรงพยาบาลทาสองยาง ผลการตรวจวิเคราะหดังตารางที่ 3.1.6.1 พบวา บอน้ําบาดาลของ
โรงเรียนแมตานไมผานเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลที่ใชบริโภค ในพารามิเตอร โคลิฟอรมแบคทีเรีย
ซึ่งจะไมกอปญหาเพราะโรงเรียนแมตานไมไดใชน้ําบาดาลสําหรับบริโภค สวนบอน้ําบาดาลของ
โรงผลิตน้ําดื่มผานเกณฑมาตรฐานนําบาดาลที่ใชบริโภคทุกพารามิเตอร
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ตารางที่ 3.1.6.1 ผลการตรวจวิเคราะหน้ําบาดาล
ลําดับ
1
2
3
4

พารามิเตอร

หนวย

จุดเก็บตัวอยาง
RP1/52
RP2/52
6.1*
5.8*
<5
<5
0.26
0.72
58
58

ความเปนกรด-ดาง (pH)
สี (Colour)
หนวยแพลตตินัมโคบอลล
ความขุน (Turbidity)
NTU
ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่
มก./ล.
เหลือจากการระเหย (TDS)
5 ความกระดาง (Hardness)
มก./ล.
42.2
30.1
6 เหล็ก (Fe)
มก./ล.
0.1113
0.0938
7 แมงกานีส (Mn)
มก./ล.
< 0.0278
0.1169
8 ทองแดง (Cu)
มก./ล.
< 0.0714 < 0.0714
9 สังกะสี (Zn)
มก./ล.
0.3420
0.3743
10 ตะกั่ว (Pb)
มก./ล.
0.0148
< 0.0065
11 โครเมียม (Cr)
มก./ล.
0.0052
< 0.0029
12 แคดเมียม (Cd)
มก./ล.
< 0.00068 < 0.00068
13 คลอไรด (Cl )
มก./ล.
7.6
8.6
14 ไนเตรท (NO3 as N)
มก./ล.
0.56
17.82
15 ฟลูออไรด (F)
มก./ล.
0.04
0.06
16 โคลิฟอรมแบคทีเรีย
MPN/100 มล.
7
0
17 ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
MPN/100 มล.
2
0
หมายเหตุ :
- RP1/52 คือ จุดเก็บตัวอยางบอบาดาลของโรงเรียนแมตาน
- RP2/52 คือ จุดเก็บตัวอยางโรงผลิตน้ําดื่มที่สงโรงพยาบาลทาสองยาง
- เก็บตัวอยางวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
- * คือ วิเคราะหโดยภาคสนาม
- มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2542 /บัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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มาตรฐาน
6.5-9.2
15
20
1,200
500
1.0
0.5
1.5
15
0.05
0.01
0.01
600
45
1.0
< 2.2
< 2.2
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บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
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3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
ทรัพยากรชีวภาพในที่นี้ หมายถึง ทรัพยากรปาไมและนก รวมไปถึงสัตวน้ํา ซึ่งจัดเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญมากตอมวลมนุษย ทั้งโดยทางตรงและทางออม โดยเฉพาะ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งประโยชนทางตรงก็คือผลผลิตไมสําหรับการกอสรางและใชสอยตางๆ รวมทั้ง
ของปาที่เปนอาหารและรายไดของชาวบาน ซึ่งเปนคุณคาทางดานเศรษฐกิจของปาไม ประโยชน
ทางออมของปาไมไดแก เปนแหลงตนน้ําลําธาร ชวยทําใหฝนตก ปองกันการเซาะกรอนพังทลาย
ของดิน ปองกันอุทกภัยและความแหงแลง ปรับสภาพของบรรยากาศใหมีอากาศที่ บริสุทธิ์ ให
ความรมรื่นสวยงาม คุณคาทางดานจิตใจ การทองเที่ยว เปนตน สําหรับสัตวปานั้นจัดเปน
ทรัพยากรธรรมชาติควรคาแกการอนุรักษใหคงอยูในระบบนิเวศปาไม เพื่อประโยชนทางออมและ
การรักษาสมดุลทางธรรมชาติที่ควบคูไปกับพืชพรรณไมในปา ดวยคุณคาของปาไมและสัตวปาใน
ดานตางๆ รัฐบาลจึงไดอนุรักษทรัพยากรชีวภาพเหลานี้ไวในรูปแบบของพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาตนน้ําลําธาร เปนตน
ระบบนิเวศโดยทั่วไปของโรงพยาบาลทาสองยาง ภายหลังจากโรงพยาบาลไดยายสถานที่
ทําการเมื่อป 2536 มาเปนเวลากวา 15 ป ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติเดิม มีสิ่ง
ปลูกสราง ขึ้นมาทดแทนทั้งบริเวณโรงพยาบาลและพื้นที่รายรอบโรงพยาบาล การศึกษาถึงระบบ
นิเวศทั้งบนบกและระบบนิเวศน้ําจึงศึกษาไดแตชนิดและความหนาแนนของประชากรสัตว และพืช
ในโรงพยาบาลและพื้นที่รายรอบดังนี้
3.2.1 ระบบนิเวศบนบก
3.2.1.1 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
(1) ประชากรตนไม
- ใชวิธีการสํารวจพื้นที่ประกอบการสังเกต ในการศึกษาทรัพยากรโดยทั่วไปของพื้นที่
ศึกษาบริเวณโรงพยาบาลทาสองยาง
- การศึกษาชนิดและจํานวนของตนไม ใชวิธีการนับ และการวั ดขนาดของตนไม
บริเวณพื้นที่ศึกษา (ไมยืนตนที่มีเสนรอบวงสูงระดับอก 30 เซนติเมตรขึ้นไป)
(2) ประชากรนก
- ใชวิธีการสํารวจพื้นที่ประกอบการสังเกต (Observation) ในการศึกษาทรัพยากร
โดยทั่วไปภายในบริเวณโรงพยาบาลทาสองยาง
- ใชกลองสองตา (Binoculars) ในการศึกษาและนับประชากรนก ชนิดและจํานวนของ
นก ในบริเวณดังกลาว โดยกําหนดเวลาในการศึกษา 3 ชวงเวลา ไดแก ชวงเชา
(06.00-08.00 น.) ชวงกลางวัน (12.00-14.00 น.) และชวงเย็น (16.00-18.00 น.)
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

(3) ประชากรสัตวอื่น ๆ
- ใชวิธีการลงสํารวจในพื้นที่ประกอบการสังเกต (Observation) ในการศึกษา โดย
ศึกษาบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลทาสองยาง
3.2.1.2 ผลการศึกษา
(1) ประชากรตนไม
จากการศึกษาและสํารวจประชากรตนไมภายในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลทาสอง
ยาง พบไมยืนตน (Trees) จํานวน 21 ชนิด ดังนี้ 1.มะละกอ 2.ปาลมขนนก 3.ปาลมขวด 4.มะมวง
5.พิกุล 6.สนแผง 7.คูณ 8.กลวยพัด 9.แกว 10.ปรง 11.ฝรั่ง 12.โพธิ์ใบดาง 13.ขนุน 14.ตะโกนา
15.ประดู 16.มะขาม 17.แคแสด 18.ชมพู 19.สมโอ 20.ลําไย 21.สัก รายละเอียดดังตารางที่ 3.2.1
ตารางที่ 3.2.1 ชนิดและจํานวนของไมยืนตนบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลทาสองยาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อพรรณไม(ชื่อสามัญ)
มะละกอ
ปาลมขนนก
ปาลมขวด
มะมวง
พิกุล
สนแผง
คูณ
กลวยพัด
แกว
ปรง
ฝรั่ง
โพธิ์ใบดาง
ขนุน
ตะโกนา
ประดู
มะขาม
แคแสด
ชมพู
สมโอ

ชื่อวิทยาศาสตร
Carica papaya L.
Chrysalidocarpus lucubensis Becc.
Roystonea oleracea (Jacq.) Cook
Mangifera indica L.
Mimusops elengi L.
Calocedrus macrolepis Kurz
Cassia fistula L.
Ravenala madagascariensis Sonn.
Murraya paniculata (L.) Jack
Cycas circinalis L..
Psidium guajava L.
Acalypha wilkesiana Mull. Arg.
Artocarpus heterophyllus Lam.
Diospyros rhodocalyx Kurz
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Tamarindus indica L.
Spathodea campanulata P. Beauv.
Syzygium jambos L. Alston
Citrus maxima Merr.

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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จํานวนที่พบ
(ตน)
22
12
8
7
7
7
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

ตารางที่ 3.2.1 (ตอ) ชนิดและจํานวนของไมยืนตนบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลทาสองยาง
จํานวนที่พบ
(ตน)
20
ลําไย
Dimocarpus longan Lour.
1
21
สัก
Tectona grandis L.f.
1
รวม
90
ที่มา : จากการสํารวจ โดยรองศาสตราจารย ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะ (30-31 ตุลาคม 2551)
ลําดับที่

ชื่อพรรณไม(ชื่อสามัญ)

ชื่อวิทยาศาสตร

(2) ประชากรนก
ทางคณะผูทําการศึกษาใชวิธีการสํารวจพื้นที่ประกอบการสังเกต (Observation) ซึ่งจะใช
กลองสองตา (Binoculars) ชวยในการศึกษาและนับประชากรนก ชนิดและจํานวนของนกใน
บริเวณดังกลาว โดยกําหนดเวลาในการศึกษา 3 ชวงเวลา ไดแก ชวงเชา (06.00-08.00 น.) ชวง
กลางวัน (12.00-14.00 น.) และชวงเย็น (16.00-18.00 น.)
จากการศึกษาจํานวนประชากรนกที่อาศัยอยูในบริเวณโรงพยาบาลทาสองยาง โดยการ
สํารวจนับประชากรนก 3 เวลาและจัดจําแนกชนิดของนก พบวา มีนกจํานวน 8 ชนิดซึ่งมีทั้งนกที่
อาศัยประจําถิ่นและนกตางถิ่นที่มีการอพยพถิ่นโดยบินผานบริเวณโรงพยาบาลทาสองยาง ดังนั้น
ในการพัฒนาโรงพยาบาลจําเปนตองระมัดระวังและคํานึงถึงสิ่งมีชีวิตจําพวกนกที่อาศัยในบริเวณ
ที่จ ะมีการกอสราง เพื่อปองกันการรบกวนระบบนิเวศซึ่ง คาดวา การพัฒนาโรงพยาบาล การ
กอสรางอาคารและพัฒนาสถานที่จะไมสงผลกระทบกับประชากรนกมากนัก เนื่องจากนกสวน
ใหญอาศัยบริเวณโรงพยาบาลทาสองยางเปนสถานที่พักชั่วคราวกอนบินออก ไปหากินและบิน
กลับรัง ซึ่งรายละเอียดของผลการสํารวจประชากรนก แสดงไวใน ตารางที่ 3.2.2
ตารางที่ 3.2.2 ชนิดและชวงเวลาที่สํารวจพบนกในบริเวณโรงพยาบาลทาสองยาง
ชื่อสามัญ (ไทย)
1. นกเอี้ยงสาริกา

ชื่อวิทยาศาสตร

Acridotheres tristis
(Linnaeus,1766)
2. นกกระจอกบาน Passer montanus
3. นกกระจาบ
Ploceus philippinus
(Linnaeus,1766)
4. นกจาบฝน
Mirafra assamica
(ปกแดง)
5. นกกระติ๊ดขี้หมู Lochura punctulata

ชวงเวลา
เชา
กลางวัน
เย็น
(06.00–08.00น.) (12.00 14.00 น.) (16.00–18.00 น.)
31
26
35
28
11

29
7

21
9

3

-

1

2

-

1
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ตารางที่ 3.2.2 (ตอ) ชนิดและชวงเวลาที่สํารวจพบนกในบริเวณโรงพยาบาลทาสองยาง
ชวงเวลา
ชื่อสามัญ (ไทย)
ชื่อวิทยาศาสตร
เชา
กลางวัน
เย็น
(06.00–08.00น.) (12.00 14.00 น.) (16.00–18.00 น.)
6. นกแซงแซว(เทา) Dicrurus leucophaeus
1
2
7. นกกระจอกใหญ
Passer domesticus (Linnaeus)
12
8
15
1758.
8. นกเขาใหญ
Streptopelia chinensis Tigrina
2
1
3
รวม
90
71
87
ที่มา : จากการสํารวจโดยรองศาสตราจารย ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะ (30-31 ตุลาคม 2551)
ตารางที่ 3.2.3 ลักษณะธรรมชาติและสถานภาพตางๆ ของนกในพื้นที่โครงการ
ชนิด

สถานภาพ
พ.ร.บ.
สผ.
R
ค
R
น
R
ค
R
ค
R
ค
R
ค
R
ค
R
น
ค=6,น=2
8
น = สัตวปานอกประเภท
WV = นกอพยพ

ลักษณะธรรมชาติ

1.นกเอี้ยงสาลิกา
2. นกกระจอกบาน
3.นกกระจาบ
4. นกจาบฝน (ปกแดง)
5.นกกระติ๊ดขี้หมู
6.นกแซงแซว (เทา)
7.นกกระจอกใหญ
8.นกเขาใหญ
รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : สถานภาพ ค = สัตวปาคุมครอง
R = นกประจําถิ่น

IUCN
-

โดยสรุปแลว โรงพยาบาลทาสองยางเปนทั้งแหลงที่อยูอาศัยของนกกระจอก และยังเปน
แหลงหากินของนกกระจอก แสดงใหเห็นวาบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลเปนพื้นที่ที่ยังไมถูกรบกวน
และมีหวงโซอาหารที่มีทั้งผูลาและผูถูกลา ซึ่งอาจจะเปนหวงโซอาหารที่สั้นและเปนระบบนิเวศที่
พบไดทั่วไปในชุมชนเมืองแสดงวาการดําเนินการของโรงพยาบาลปจจุบันไม ไดสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศบนบกภายในโรงพยาบาลและระบบนิเวศของชุมชนแตอยางใด
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(3) ประชากรสัตวอื่น ๆ
ในสวนของสัตวอื่นๆ ในเขตโรงพยาบาลทาสองยางจากการสํารวจศึกษา พบชนิดและการ
แพรกระจายของสิ่งมีชีวิตที่อาจเปนแหลงแพรกระจายเชื้อซึ่งจะสัมพันธกับงานอาชี วอนามัยของ
โรงพยาบาล และอีกประการหนึ่งคือโรงพยาบาลเปนแหลงบําบัดรักษาโรคแกประชาชนโดยทั่วไป
ดัง นั้น โอกาสที่จะมีการแพรกระจายเชื้อภายในโรงพยาบาลเอง และจากภายในโรงพยาบาลสู
ภายนอกยอมมีสูง คณะทํางานจึงไดบรรจุประเด็นศึกษานี้เขาไวในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงพยาบาล โดยไดทําการศึกษาเฉพาะภายในโรงพยาบาลและบริเวณ
รอบๆ เทานั้น เพราะสิ่งมีชีวิตที่เปนแหลงแพรกระจายเชื้อสวนใหญเปนสัตวจําพวก สุนัข แมว ยุง
หนู แมลงสาบ รวมทั้งคนดวยซึ่งยากตอการตรวจสอบ แตทั้งนี้หนวยงานทางดานสาธารณสุขได
ทําการควบคุมปองกันและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการแพรร ะบาดของโรคเนื่องจากสัตวที่เปน
พาหะใหแกประชาชนอยูแลว
จากการสอบถามและสํารวจของคณะทํางาน พบวาสิ่งมีชีวิตที่อาจเปนแหลงแพรกระจาย
เชื้อที่ตรวจพบในโรงพยาบาลทาสองยางไดผลสรุปดังนี้
(1) แมว มีประมาณ 5 ตัว พบบริเวณรั้วขางๆ บอบําบัดน้ําเสียหลังโรงพยาบาล
การแพรกระจายเชื้อ โดยการคุยเขี่ยถังขยะ กอใหเกิดการปนเปอนและแพรกระจายของ
เชื้อโรค สิ่งแปลกปลอมหรือสกปรก การกัดหรื อขีดขวน การถายปสสาวะของแมวลวนแลวแต
กอใหเกิดการแพรกระจายเชื้อทั้งสิ้น
โรคที่ติดตอหลักที่แมวเปนพาหะ ไดแก โรคพิษสุนัขบานอกจากนี้โรคติดตอแทบทุกชนิด
แพรไดโดยการคุยเขี่ยสิ่งที่มีเชื้อโรคนั้นติดอยูแลวมีคนหรือสัตวชนิดอื่นไปสัมผัส
(2) สุนัข มีประมาณ 10 ตัว สวนมากเปนสุนัขที่ไมมีเจาของ บริเวณที่พบมาก คือ บริเวณ
ดานหนาโรงพยาบาลและรอบๆ บอบําบัดน้ําเสีย สามารถกอใหเกิดการแพรกระจายเชื้อและ
โรคติดตอไดเชนเดียวกับแมว
(3) หนู จํานวนที่พบไมทราบแนชัด การแพรกระจายเชื้อโรค ไดแก การคุยเขี่ย การ
ปสสาวะ การถายมูลลงไปในอาหารหรือของใช ลวนแตกอใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรคทั้งสิ้น
โรคที่ติดตอไดโดยหนูเปนสื่อ ไดแก โรคไขรากสาด โดยหมัดของหนู โรค Trichinosis
โรค Salmonellosis (อาหารเปนพิษ) โดยมูลของหนู และโรคเทาเปอย-ปากเปอย และโรคติดตอ
อื่นๆ แทบทุกชนิดเชนเดียวกับแมวและสุนัข
(4) แมลงสาบ จํานวนที่พบไมทราบแนชัด ดวยเหตุผลเชนเดียวกับหนู บริเวณที่พบมาก
ไดแก บริเวณที่เปนซอกที่อับทึบ
การแพรกระจายเชื้อ ไดแก การสัมผัสและเขาไปคุยเขี่ยอาหารและขยะที่มีเชื้อปนเปอนอยู
(5) ยุง พบอยูทั่วไป ความหนาแนนขึ้นกับชวงเวลา ฤดูกาล และลักษณะการออกหากิน
ของยุงแตละชนิด
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การแพรกระจายเชื้อ ยุงไปกัดผูปวยที่เปนโรคติดตอโดยยุง ทําใหมีเชื้อสะสมอยูในตัว
กลายเปนพาหะของโรค เมื่อกัดคนหรือสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ทําใหคนเปนโรคติดตอชนิดนั้น สวน
สัตวที่ถูกกัดก็จะเปน Host ของโรคติดตอบางชนิดได
โรคติด ตอที่เ กิดจากยุง ไดแก มาลาเรีย ซึ่ง มี จํ านวนผูปวยสู ง มากเปน อั น ดับ 1 โรค
ไขเลือดออก ไขสมองอักเสบ และโรคเทาชาง
จะเห็น ไดวา สัต วที่ อาจนํ าโรคมักจะเกิดจากการจัดสถานที่ และความสะอาดภายใน
โรงพยาบาล ควรปรับแตงใหเหมาะสมกับทัศนียภาพและการใชประโยชน เพิ่มสัดสวนพื้นที่สีเขียว
ตอการใชประโยชน รวมถึงทดแทนเพิ่มเมื่อมีการตัดตนไมใหเหมาะสม มาตรการเหลานี้จะสัมพันธ
กับประชากรพืช และพื้นที่สีเขียวที่จะกลาวในหัวขอตอไปในเรื่องประชากรพืชและพื้นที่สีเขียว

ก. การสํารวจชนิดของตนไมภายในพื้นที่โรงพยาบาล

ข. การสํารวจชนิดของนกภายในพื้นที่โรงพยาบาล
ภาพที่ 3.2.1 การสํารวจทรัพยากรชีวภาพบนบก
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3.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา
3.2.2.1 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
เนื่ อ งจากบริเ วณพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งซึ่ ง มีเ ขตติ ด ต อ กับ โรงพยาบาลท า สองยางนั้ น จาก
การศึก ษาพบวามีแหลง น้ํา ธรรมชาติ คือ ลําหว ยแมต าน ดัง นั้น ทางคณะผูทําการศึกษาจึง ได
ทําการศึกษาถึงสถานภาพในปจจุบันของระบบนิเวศของสิ่งที่มีชีวิต ในน้ํา ปลา ในพื้นที่ บริเวณ
ใกลเคียงโรงพยาบาลทาสองยางไดดําเนินการเก็บตัวอยางจากภาคสนาม (จากจุดเก็บตัวอยาง 2
สถานี) ดังนี้
(1) การเก็บตัวอยางแพลงกตอน ใชถุงลากแพลงกตอนขนาด 70 ไมครอน กรองแพลงก
ตอนจากตัวอยางน้ําที่เก็บแตละจุด ตัวอยางละ 30 ลิตร แยกเอาแพลงกตอนและสัตวน้ําวัยออน
อื่นๆ ออกจากกัน ดองเก็บรักษาดวยน้ํายาฟอรมาลีน เขมขน 5 และ 7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นําไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ เพื่อทราบชนิด ปริมาณ การแพรกระจายและความชุกชุม
(2) การเก็บตัวอยางสัต วหนาดินพื้น ทองน้ํา ใชเครื่องตักดิน Ekman dredge ขนาด
พื้นที่หนาตัด 0.5 ตารางฟุต เก็บตัวอยางดินพื้นทองน้ํา จํานวนจุดละ 2 ตัวอยาง นําตัวอยางไปใส
ตะแกรงรอนทําความสะอาด แยกเก็บตัวอยางสัตวหนาดินออก ดองเก็บรักษาดวยน้ํายาฟอรมาลีน
7 เปอรเซ็นต แลวนํากลับ ไปวิเคราะหเพื่อทราบชนิดและปริมาณในหองปฏิบัติการ เพื่อศึกษาถึง
การแพรกระจายและประเมินความชุกชุม
(3) การเก็บตัวอยางปลา ดําเนินการโดยใชแหขนาดชองตา 0.5 เซนติเมตร ลอมพื้นที่น้ํา
ไมต่ํากวา 400 ตารางเมตร ทําการลากและซอนปลาขึ้นมา ทําการเก็บตัวอยางทั้งหมดนํามาแยก
ชนิด ตัวอยางปลาชนิดใดที่ไมสามารถวิเคราะหได จะดองเก็บรักษาไวดวยน้ํายาฟอรมาลีน 10
เปอรเซ็นต นํากลับมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
3.2.2.2 ผลการศึกษา
(1) ชนิดและปริมาณแพลงกตอน
ผลจากการวิ เ คราะห ตั ว อย า งแพลงก ต อน บริ เ วณลํ า ห ว ยแม ต า น ด า นหลั ง พื้ น ที่
โรงพยาบาลทาสองยาง พบแพลงกตอน ทั้งหมด 2 ชนิด โดยเปนแพลงกตอนพืชทั้งหมด แพลงก
ตอนพืชที่พบไดแก Cyanophyta (blue green algae) พบจํานวน 1 ชนิด และ Bacillariophyta
(diatom) พบจํานวน 1 ชนิด
แพลงกตอนพืชที่พบในทุกสถานีมี 2 ชนิดไดแก Spirulina sp. และ Navicula สถานีที่พบ
แพลงกตอนพืชมากที่สุด ไดแก สถานีที่ 1 พบทั้งสิ้น 3,800 เซลล/ลูกบาศกเมตร
จากการเปรียบเทียบปริมาณรอยละของแพลงกตอนในทุกสถานีที่เก็บตัวอยาง พบว า
ความหนาแนนเฉลี่ยของแพลงกต อนทั้ง หมดคิดเปน 3,250 เซลล /ลูกบาศกเมตร เปนความ
หนาแนนเฉลี่ยของแพลงกตอนพืช 25,216.5 เซลล/ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 64.63 ของ
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จํานวนแพลงกตอนที่พบทั้งหมด แพลงกตอนสัตวมีความหนาแนนเฉลี่ย 13,800 เซลล/ลูกบาศก
เมตร คิดเปนรอยละ 35.37 โดยพบวาทุกสถานีเก็บตัวอยางมีปริมาณแพลงกตอนพืชมากกวา
แพลงกตอนสัตว ชนิดของแพลงกตอนที่พบวามีปริมาณมากที่สุดจากการสํารวจครั้งนี้ไดแกสถานี
ที่ 1 แพลงกตอนพืชกลุม Blue green algae ชนิด Arthrospira sp. พบ 12,100 เซลล/ลูกบาศก
เมตร และรองลงมาไดแกแพลงกตอนพืชกลุมเดียวกันชนิด Oscillatoria sp. พบทั้งหมด 10,100
เซลล/ลูกบาศกเมตร
ตารางที่ 3.2.4 ชนิดและปริมาณแพลงกตอนที่สํารวจพบในแตละสถานี
ชนิดแพลงกตอน
ปริมาณแพลงกตอน(เซลล/ลบ.ม.)
Phylum
สถานี
ชนิด
1
2
Phytoplankton
Cyanophyta (blue green algae)
1 Spirulina sp.
2,000
2,100
Bacillariophyta (diatom)
2 Navicula
1,800
1,600
รวม
3,800
2,700
หมายเหตุ : สถานีที่ 1 และ 2 ความเร็วของกระแสน้ําอยูที่ประมาณ 40-50 เมตรตอนาที
ที่มา : จากการสํารวจ โดยรองศาสตราจารยเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะ (30-31 ตุลาคม 2551)

(2) ชนิดและปริมาณสัตวหนาดินพื้นทองน้ํา
ผลการตรวจวิเคราะห ช นิ ดและปริ มาณสั ต วห น าดิน บริเวณลําหว ยแมต าน ด านหลั ง
โรงพยาบาลทาสองยาง (30-31 ตุลาคม 2551) ซึ่งทําการเก็บตัวอยางในสถานีเดียวกันกับแพลงก
ตอนพบสัตวหนาดินพื้นทองน้ํา ทั้งหมด 2 ไฟลัม 6 ครอบครัว คือ PHYLUM MOLLUSCA และ
PHYLUM ARTHROPODA โดยพบสัตวหนาดินใน PHYLUM MOLLUSCA ทั้งหมด 2 ครอบครัว
ไดแก Family Thiaridae คือ Melanoides granifera, (Lamarck, 1822) (หอยฝาเดียว) จํานวน 26
ตัว ในสถานีที่ 1 จํานวน 15 ตัว สถานีที่ 2 จํานวน 11 ตัว Family Bithyniidae คือ Bithynia
sianmensis goniomphalos (หอยไซ) จํานวน 20 ตัว ในสถานีที่ 1 จํานวน 11 ตัว สถานีที่ 2
จํานวน 9 ตัว และพบสัตวหนาดินพื้นทองน้ํา PHYLUM ARTHROPODA จํานวน 4 ครอบครัว คือ
Family Corduliidae คือ Epicordulia sp. (แมลงปอ) จํานวน 12 ตัว ในสถานีที่ 1 จํานวน 7 ตัว
สถานีที่ 2 จํานวน 5 ตัว Family Macromiidae คือ Macromia magnifica (แมลงปอ) จํานวน 11
ตัว ในสถานีที่ 1 จํานวน 5 ตัว สถานีที่ 2 จํานวน 6 ตัว Family Gerridae คือ Limnologus spp.
(จิง โจน้ํา) จํานวน 12 ตัว ในสถานีที่ 1 จํานวน 4 ตัว สถานีที่ 2 จํานวน 8 ตัว Family
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Hydrophilidae คือ Hydrous cavistanum Bedel. (ดวงน้ํา) จํานวน 3 ตัว ในสถานีที่ 1 จํานวน 2
ตัว สถานีที่ 2 จํานวน 1 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 3.2.5
ตารางที่ 3.2.5 ชนิดและปริมาณ (ตัวตอตารางเมตร) สัตวหนาดินพื้นทองน้ําที่สุมเก็บตัวอยางในพื้นที่ บริเวณลํา
หวยแมตาน ดานหลังโรงพยาบาลทาสองยาง
สถานี
กลุม/ชนิดของสัตวหนาดินพื้นทองน้ํา
1
2
PHYLUM MOLLUSCA
Class Gastropoda
Order Mesogastropoda
Family Thiaridae
Melanoides granifera, (Lamarck, 1822)
15
11
Order Mesogastropoda
Family Bithyniidae
Bithynia sianmensis goniomphalos
11
9
PHYLUM ARTHROPODA
Order Odonata
Family Corduliidae
Epicordulia sp.
7
5
Family Macromiidae
Macromia magnifica
5
6
Order Hemiptera
Family Gerridae
Limnologus spp.
4
8
Order Coleoptera
Family Hydrophilidae
Hydrous cavistanum Bedel.
2
1
รวม (ตัวตอตารางเมตร)
44
40
หมายเหตุ : สถานีที่ 1 และ 2 ลักษณะเปนพื้นดินและมีกรวดทราย/เศษซากพืชปะปน ความเร็วของกระแสน้ํา
อยูที่ประมาณ 40-50 เมตรตอนาที
ที่มา : จากการสํารวจ โดยรองศาสตราจารยเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะ (30-31 ตุลาคม 2551)
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
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(3) ชนิดและปริมาณปลา
ผลการสํารวจสัตวน้ํา บริเวณลําหวยแมตาน ดานหลังโรงพยาบาลทาสองยาง โดยเก็บ
ตัวอยาง ณ จุดเก็บตัวอยาง 2 สถานี ผลการสํารวจพบวามีชนิดพันธุปลาแพรกระจายในบริเวณ
ลําคลองดังกลาวทั้งสิ้น 9 ชนิด โดยในสถานีที่ 1 พบชนิดพันธุปลาทั้งสิ้น 10 ชนิด ปลาที่พบ
มากที่สุด ไดแก ปลาซิวควาย จํานวน 24 ตัว รองลงมาคือ ปลาหมอ จํานวน 11 ตัว สําหรับ
ปลาที่พบนอยที่สุด ไดแก ปลาสรอยขาว จํานวน 1 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 3.2.6
ในสถานีที่ 2 สํารวจพบชนิดพัน ธุปลาทั้งสิ้น 6 ชนิด ปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลาซิว
ควาย จํานวน 13 ตัว รองลงมา คือ ปลาตะเพียน จํานวน 8 ตัว สําหรับปลาที่พบนอยที่สุด คือ
ปลานิล จํานวน 1 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 3.2.7
ตารางที่ 3.2.6 แสดงปริมาณปลาที่สํารวจไดจากจุดที่ 1 บริเวณลําหวยแมตาน ดานหลังโรงพยาบาลทาสองยาง
ชื่อไทย
ชื่อวิทยาศาสตร
จํานวน (ตัว)
1. ปลาซิว
24
2. ปลาหมอ
Anabas testudineus
11
3. ปลาตะเพียน
Barbonymus gonionotus
4. ปลากระดี่นาง
Trichogaster microlepis
5. ปลาเวียน
6. ปลาชอน
Channa striata
7. ปลากรด
8. ปลาพวง
9. ปลาแปนแกว
Parambassis siamensis
รวมจุดที่ 1
ที่มา : จากการสํารวจ โดยรองศาสตราจารยเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะ (30-31 ตุลาคม 2551)
ตารางที่ 3.2.7 แสดงปริมาณปลาที่สํารวจไดจากจุดที่ 2 บริเวณลําหวยแมตาน ดานหลังโรงพยาบาลทาสองยาง
ชื่อไทย
ชื่อวิทยาศาสตร
จํานวน (ตัว)
1. ปลาซิวควาย
Rasbora tornieri
13
2. ปลาตะเพียน
Barbonymus gonionotus
8
3. ปลาหมอ
Anabas testudineus
6
4. ปลากระดี่นาง
Trichogaster microlepis
4
5. ปลาชอน
Channa striata
2
6. ปลานิล
Oreochromis niloticus
1
รวมจุดที่ 2
34
ที่มา : จากการสํารวจ โดยรองศาสตราจารยเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะ (30-31 ตุลาคม 2551)
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
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นอกจากนี้การสํารวจชนิดพันธุปลาในลําคลองดังกลาวทั้ง 2 สถานี ไมพบปลาหมูอารีย
(Botia sidthimunki) ซึ่งเปนสัตวคุมครองแตอยางใด
จากการสํารวจของสํานักงานประมงจังหวัดตาก (อางอิงจากสํานักงานสถิติจังหวัดตาก)
พบวาอําเภอเมืองตาก มี อาชีพการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมากที่สุดคือ 1,752
ครัวเรือน ดังแสดงไดในตารางที่ 3.2.8
ตารางที่ 3.2.8 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด จํานวนบอ เนื้อที่ และปริมาณสัตวน้ําจืดที่จับไดจากการทํา
ประมงน้ําจืด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2550
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (Freshwater culture)
ปริมาณการจับ
มูลคา
อําเภอ
สัตวน้ําจืด (กก.)
(บาท)
จํานวนครัวเรือน
จํานวนบอ
เนื้อที่ (ไร)
เมืองตาก
1,752
2,526
2,156.7080
169,033
5,916,166
บานตาก
923
1,498
934.3700
56,557
1,979,512
สามเงา
1,003
1,634
1,386.1445
101,097
3,538,400
แมระมาด
446
528
418.7000
18,524
648,338
ทาสองยาง
35
53
25.7680
4,569
159,925
แมสอด
724
1,105
897.6489
46,949
1,643,206
พบพระ
180
162
129.5600
16,065
562,287
อุมผาง
238
240
155.4900
18,037
631,313
วังเจา
950
1,211
1,198.5580
121,272
4,244,595
รวม
6,251
8,957
7,302.9474
552,103
19,323,742
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดตาก (ผานทางเวปไซตของสํานักงานสถิติจังหวัดตาก)
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

ตารางที่ 3.2.9 ชนิดปลาที่พบในแมเมย จังหวัดตาก
ชื่อภาษาไทย
1. ปลาไขออง
2. ปลาซิวควายพมา
3. ปลาหางเหลือง
4. ปลาแกมช้ํา
5. ปลามุงหมาย
6. ปลาขิ่ง
7. ปลามอน
8. ปลาหวา
9. ปลาหมูสาละวิน
10. ปลารากกลวย
11. ปลากดหัวเสียม
12. ปลากึง ปลากดคัง
13. ปลาชะโอนหนวดสั้น
14. ปลาแคขี้หมู
15. ปลาติดหิน
16. ปลายะขุย
17. ปลาชอนงูเหา
ที่มา : สํานักงานประมงน้ําจังหวัดตาก
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ชื่อวิทยาศาสตร

Systomus orphoides

3.2.3 สิ่งมีชีวิตที่หายากหรืออาจสูญพันธุ
จากการที่ โ รงพยาบาลทา สองยางตั้ ง อยู ใ นเขตชุ ม ชน พื้ น ที่ ส วนใหญ เป น อาคาร
สิ่งกอสราง และสวนสนับสนุนตางๆ พื้นที่วางดานหลังของโรงพยาบาลก็มีลักษณะเปนทุงหญา
และที่โลง จึงไมพบวามีสัตว หรือพืชที่หายาก หรืออาจสูญพันธุ ในบริเวณโรงพยาบาลทาสอง
ยาง และพื้นที่ใกลเคียงแตอยางใด ดังนั้นการดําเนินการของโรงพยาบาลจึงไมสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตที่หายากหรืออาจสูญพันธุ
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โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

ก. การสํารวจพันธุปลาในลําหวยแมตาน

ข. การสํารวจแพลงคตอนในลําหวยแมตาน

ค. การสํารวจสัตวหนาดินในลําหวยแมตาน
ภาพที่ 3.2.2 การสํารวจทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ในลําหวยแมตาน
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พฤษภาคม 2552

3-54

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
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3.3 กลุมคุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย
3.3.1 น้ําดื่ม/น้ําใช
น้ําดื่ม/น้ําใช ใหอธิบายรายละเอียดของแหลงน้ํา ปริมาณ คุณภาพ ความเพียงพอ และ
ปญหาการใชน้ําของชุมชนบริเวณใกลเคียง
3.3.1.1 น้ําดื่ม
ประชาชนบริเวณใกลเคียงโรงพยาบาลทาสองยาง คือ หมู 1 และ 2 สวนใหญจะใชน้ําดื่ม
บรรจุถังสําเร็จรูป แตอาจมีบางสวนใชเครื่องกรองน้ําโดยใชน้ําประปาเปนน้ําตนทุนในการผลิต
3.3.1.2 น้ําใช
หมู 1 และ 2 ซึ่งเปนชุมชนที่อยูใกลเคียงโรงพยาบาลทาสองยาง จะใชบริการน้ําประปา
จากระบบผลิต น้ําประปาของเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่ง เปนระบบผลิต ประปาผิวดิน ใชน้ําจาก
แมน้ําเมยเปนน้ําตน ทุนในการผลิต ขีดความสามารถในการผลิต น้ําประปา 50 ลบ.ม./ชั่วโมง
แผนผังการผลิตน้ําประปาดังภาพที่ 3.3.1.1 และลักษณะดังภาพที่ 3.3.1.2 คือน้ําดิบจากแมน้ํา
เมย จะผานระบบการเติมสารสมและคลอรีน จากนั้นเขาสูถังกรอง ถัง พักน้ําใส ถังสูง แลวจาย
ใหแกผูใชบริการในหมู 1 และ 2 ซึ่งมีประมาณ 850 ครัวเรือน
ปญหาสําหรับการผลิตน้ําประปาไดแก
- บอสูบ
- ระบบตกตะกอนระยะเวลาสั้นเกินไป
- คุณภาพน้ําดิบไดรับการปนเปอนมาก เนื่องจากอยูทายลําน้ําเมย ซึ่งจะผาน
อําเภอพบพระ อําเภอแมสอด อําเภอแมละมาด อําเภอทาสองยาง อําเภอสบ
เมย และไหลลงสูแมน้ําสาละวินในประเทศพมา
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา จํานวน 3 จุด พบวา .
- ที่วาการอําเภอทาสองยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไมไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาที่ใชบริโภค ตัวชี้วัดที่สําคัญคือโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ฟคัลโคลิฟอมแบตทีเรีย
- หมูที่ 2 ตําบลแมตานผลการตรวจวิเคราะหพบวาไมไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาที่ใชบริโภค ตัวชี้วัดที่สําคัญคือโคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ระบบผลิต น้ําประปาเทศบาลตําบลแมตาน ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไมไ ด
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาที่ใชบริโภค ตัวชี้วัดที่สําคัญคือ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย ฟคัลโคลิฟอมแบตทีเรีย
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

แมน้ําเมย
ถังกรองทราย
เติมสารสมและคลอรีน
ถังตกตะกอน
ถังพักน้ําใส
ถังสูง
ผูใชบริการหมู 1 และ 2
ภาพที่ 3.3.1.1 แผนผังการผลิตน้ําประปาของเทศบาลตําบลทาสองยาง

จุดสูบน้ําดิบในแมน้ําเมย

อาคารเติมเคมี ตกตะกอน และกรองน้ํา

ถังเก็บน้ําใส

ถังสูง

ภาพที่ 3.3.1.2 ลักษณะระบบผลิตน้ําประปาของเทศบาลตําบลแมตาน
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
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ตารางที่ 3.3.3.1 ปริมาณการจายน้ําประปาของระบบผลิตน้ําประปาของเทศบาลตําบลแมตาน
ปริมาณน้ําที่จาย
อัตราการผลิตน้ําของระบบ
เดือน
(ลบ.ม./เดือน)
(ลบ.ม./ชั่วโมง)
ตุลาคม 2550
15,293
34
พฤศจิกายน 2550
12,682
28
ธันวาคม 2550
15,913
35
มกราคม 2551
15,832
35
กุมภาพันธ 2551
15,535
35
มีนาคม 2551
16,373
36
เมษายน 2551
17,231
38
พฤษภาคม 2551
20,662
46
มิถุนายน 2551
17,660
39
กรกฎาคม 2551
16,934
38
สิงหาคม 2551
16,528
37
กันยายน 2551
15,576
35
หมายเหตุ :
- ระยะการทํางานของระบบผลิตน้ําประปา 15 ชั่วโมง/วัน
- ปริมาณน้ําที่จายคํานวณจากคาน้ําประปาที่จัดเก็บได ดังนั้นจะไมรวมถึง รร.ชุมชนแมตาน
วัดอรัญญาวาส วัดแมตานเหนือ รร.ทาสองยางวิทยาคม บานพักนายอําเภอ
กองรอย อส.อําเภอทาสองยาง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากมิไดมีการจัดเก็บคาน้ํา
- ระบบผลิตน้ําปาถูกออกแบบใหมีอัตราการผลิตน้ํา 50 ลบ.ม./ชั่วโมง
ที่มา : เทศบาลตําบลแมตาน, ตุลาคม 2551

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
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3.3.2 การคมนาคมขนสง
เสนทางการคมนาคม การเดินทางเขาสูตําบลแมตาน จะใชถนนสายอําเภอแมสอด-อําเภอ
แมสะเรียง (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1085) เปนถนนลาดยาง ระยะทาง 87 กม
เสนทางการคมนาคมภายในเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงพยาบาลทาสองยาง
แสดงดังภาพที่ 3.3.2.1 โดยจําแนกเปนถนนสายหลัก 8 สาย และซอยยอย 19 สาย ซึ่งมีลักษณะทั้ง
ที่เปนถนน ค.ส.ล. และถนนแอสฟลท ขนาดความกวางตั้งแต 4-7 เมตร รายละเอียดังตารางที่
3.3.2.1 โดยโรงพยาบาลทาสองยางตั้งอยูบนถนนประสิทธิ์ศึกษา เปนถนน ค.ส.ล. กวาง 7 เมตร มี
รางระบายน้ําดานขางถนน

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
หลักเขตที่ 2
เหนือ
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วัดแม
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ภาพที่ 3.3.2.1 โครงขายถนนภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

ตารางที่ 3.3.1.1 ประวัติถนนและซอยภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน ป 2550
ลําดับ

ถนน

ชนิด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ถนนปญญาสามัคคีจากหนาฤมประตูทางเขา ถึง ทางแยกแมสอด-แมสะเรียง ดานทิศเหนือ
ถนนประสิทธิ์ศึกษา จากสามแยกหอนาฬิการ ถึง ถนน เดิมเมือง
ถนนเดิมเมืองทั้งสาย
ถนนประสาทสามัคคีทั้งสาย
ถนนราชดําเนินจากแยกถนนปญญาสมัคคี ถึง สะพานเชื่อเขต อบต.แมตาน
ถนนศรีวัฒนาจากสามแยกวัดแมตนเหนือ ถึง ถนนเดิมเมือง
ถนนรุงเรืองธรรมกิจจากสามแยกถนนประชาสามัคคี ถึง ถนนเดิมเมือง
ถนนประชาสามัคคี จากสามแกยกถนนเดิมเมือง ถึง สามแยกถนนประสิทธิ์ศึกษา
ซอยประปาใหม
ซอย 5 ธันวาคม
ซอย ราชดําเนิน 1
ซอย ราชดําเนิน 2
ซอย ราชดําเนิน 3
ซอย ประทุมจินดา
ซอย ศรีเมืองใจ
ซอย เกิดเฟองฟู
ซอย ศรีประเสริฐ
ซอย ประสาทสามัคคี 1 ขางหนวยควบคุมโรคที่นําโดยแมลง
ซอย ประสาทสามัคคี 2 เยื้องแฟลตตํารวจ
ซอย ประปาเกา ซอยศรีวัฒนา

คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟลท
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟลท

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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กวาง
(เมตร)
7
7
5
5
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5

ยาว
(เมตร)
1,756
640
620
730
1,428
698
430
510
284
275
182
100
100
193
388
170
200
180
55
245

ความยาวรางระบายน้ํา ลักษณะราง
(เมตร)
ระบายน้ํา
900
ดานเดียว
490
สลับดาน
ไมมี
300
ดานเดียว
1,600
คู, สลับ
600
ดานเดียว
236
ดานเดียว
420
ดานเดียว
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
145
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

ตารางที่ 3.3.1.1 (ตอ) ประวัติถนนและซอยภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน ป 2550
ลําดับ

ถนน

ชนิด

21 ซอย ศรีวัฒนา
22 ซอย พิบูลยพัฒนา
23 ซอย ทางเขาทาเรือเดิม (เดิมเมือง 1)
24 ซอย ขางบานนายกษิดิษ (เดิมเมือง 2)
25 ซอย เชื่อมระหวางถนนเดิมเมืองลงสูแมน้ําเมยขางบาน สท.ราตรี (เดิมเมือง 3)
26 ซอย เชื่อมระหวางถนนเดิมเมืองลงสูแมน้ําเมยขางบานพักครู (เดิมเมือง 4)
27 ซอย เชื่อมระหวางถนนปญญาสามัคคีกับซอยประปาใหม (ปญญา 1)
ที่มา : เทศบาลตําบลทาสองยาง, พฤศจิกายน 2551

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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แอสฟลท
คสล.
ลูกรัง
คสล.
คสล.
ลูกรัง
คสล.

กวาง
(เมตร)
4
4
4
4
4
4
4

ยาว
(เมตร)
217
380
180
110
100
40
55

ความยาวรางระบายน้ํา ลักษณะราง
(เมตร)
ระบายน้ํา
110
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
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3.3.3 ไฟฟา
พื้นที่ของเทศบาลตําบลแมตานซึ่งเปนที่ตั้งของโรงพยาบาลทาสองยาง จะใชกระแสไฟฟา
จากการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอแมสอด ซึ่งจะสงกระแสไฟฟามายังอําเภอทาสองยาง โดยมีการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอทาสองยางเปนผูดูแล มีเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาสํารอง
(Generator) ขนาด 315 kW จํานวน 2 เครื่อง ดังภาพที่ 3.3.3.1 โดยจะสามารถจายกระแสไฟฟา
ไดจริงเครื่องละ 270 kW ซึ่งหากมีกระแสไฟฟาดับ 20 นาที จึงจะเดินเครื่อง
จากการสอบถามการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอทาสองยาง ปญ หาดานการ
จําหนายกระแสไฟฟา คือ เนื่องจากรับกระแสไฟฟามาจากสถานีจายไฟฟาอําเภอแมส อด มี
ระยะทาง 83 วงจรกิโ ลเมตร ซึ่งปจ จุบัน ระบบจําหน ายยัง เปน สายอลูมิ เนียมเปลื อยอยู จะมี
ผลกระทบกับประชาชนและสวนราชการเปนบางครั้งที่มีกระแสไฟฟาดับ อีกทั้งแนวระบบจําหนาย
กระแสไฟฟา ยังเปนเขตอนุรักษปาไมหนาแนนอยูมาก และอําเภอทาสองยางเปนอําเภอที่ยาว
มาก ที่มีระบบจําหนายไฟฟาใหบริการทั้งหมด 170 วงจร กิโลเมตร แนวทางแกไขปญหา คาดวา
ปญหากระแสไฟฟาดับตั้งแตป พ.ศ. 2552 จะนอยลงเพราะทางการไฟฟาสวนภูมิภาคแมสอดได
ขยายเขตไฟฟาแรงสูง ขนาด 22 KV หรือ 22,000 โวลต มาใหอีก 1 วงจรไฟฟา ระยะทาง
ประมาณ 50 วงจรกิโลเมตร และเปนสายเคเบิ้ลทั้งหมด ใชงบประมาณการลงทุนประมาณ 50
ลานบาท เพื่อรองรับการใชไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้น และปองกันกระแสไฟฟาดับ

ภาพที่ 3.3.3.1 ลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
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3.3.4 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
การระบายน้ําภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน มี 3 ลักษณะ คือ
(1) ถนนบางสายจะมีรางระบายน้ํา คสล. ดานขางถนน โดยถนนที่มีรางระบาย
น้ํา คสล. แสดงตําแหนงและลักษณะดังภาพที่ 3.3.4.1
(2) ถนนบางสายจะมีรองน้ําเปนดิน เล็ก
(3) การระบายน้ําในพื้นที่อื่นๆ นอกจากขอ (1) และ (2) น้ําฝนที่ตกจะไหลงเจิ่ง
นองพื้น และไหลตามรองน้ํา แองน้ํา ตามความลาดชันของพื้นที่
ทิศทางการไหลหลักของน้ําฝนที่ตกในพื้นที่เทศบาลตําบลแมตาน แสดงดังภาพที่ 3.3.4.2
บางพื้นที่จะไหลลงสูลําหวยแมตาน และไหลลงสูแมน้ําเมย บางพื้นที่จะไหลลงรางระบายน้ําแลว
ไหลลงสูแหลงน้ําใกลเคียง คือ ลําหวยแมตาน และแมน้ําเมย โดยบริเวณพื้นที่ของชุมชนเทศบาล
ตําบลแมตาน ไมมีประวัติในการเกิดน้ําทวม
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3.3.5 การจัดการน้ําเสีย
เทศบาลตําบลแมตาน ประกอบดวย 2 หมูบาน มีพื้นที่ขนาดเล็ก การใชประโยชนพื้นที่
เพื่อการพาณิชย ที่พักอาศัย และสวนราชการ ไมมีพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากเปนชุมชนขนาด
เล็ก ไมมีปญหาเรื่องน้ําเสียจึงไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง การจัดการน้ําเสียของชุมชนมี
วิธีการดังนี้
(1) กรณีเปนที่พักอาศัย อาคารพาณิชย โรงเรียน อําเภอ และสํานักงานของสวนราชการ
ขนาดเล็ก
- น้ําเสียจากหองสวม จะมีบอเกรอะและบอซึมรองรับ น้ําที่ผานการบําบัดจะ
ซึมหายไปในดิน
- น้ําเสีย จากการชะล างตางๆ จะปลอยลงสูร างดิน ไหลสูพื้ น ที่ต่ํา และซึ ม
หายไปในที่สุด
(2) กรณีเปนสวนราชการขนาดใหญ ในที่นี้จะมีแตโรงพยาบาลทาสองยางเทานั้น แบง
พื้นที่เปน 2 สวน
- สวนที่ 1 สวนโรงพยาบาล น้ําเสียจากหองสวม การชะลาง และสวนอื่นๆ จะ
ไหลรวมสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล ผานการบําบัดและปลอยลงสู
ลําหวยแมตาน
- สวนที่ 2 สวนบานพัก น้ําเสียจากหองสวม การอาบน้ํา จะไหลลงสูบอกรองไร
อากาศ และปลอยลงสูรองน้ํา ซึมหายไปในที่สุด แตหากเปนการชะลางอื่นๆ
ในสวนที่ผูพักอาศัยตอเติมเอง เชน ครัว ก็จะปลอยลงสูรางดิน ไหลลงสูพื้นที่
ต่ํา และซึมหายไปในที่สุด
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3.3.6 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลแมตาน จะดําเนินการโดยเทศบาลตําบลแมตาน มี
รายละเอียดการดําเนินการดังนี้
- จากสถิติการดําเนินการจะมีปริมาณขยะเฉลี่ย 2 ตัน/วัน
- ดําเนินการจัดเก็บวันจันทร – ศุกร (เวนวันเสารและอาทิตย)
- ใชรถเก็บขยะ 2 คัน แยกเปน
o รถยนตคันที่ 1 รถบรรทุกขยะ ชนิดเปดขางเททาย ขนาดความจุ 10
ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2544
o รถยนตคันที่ 2 รถบรรทุกขยะชนิดอัดทายขนาดความจุ 10 ลบ.หลา
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
- จัดเตรียมถังขยะแบบพลาสติกขนาด 150 ลิตร แบบมีฝาปด แกบานเรือนทุก
หลังคาเรือน
- ไปทิ้งในพื้นที่ในเขตปาสงวน (ไดมีการประสานงานเพื่อขอใชพื้นที)่ จํานวน
15 ไร กําจัดขยะโดยวิธกี องบนพื้นแลวเผา
- อัตราคาบริการ 10 บาท/เดือน/หลัง (สําหรับโรงพยาบาลทาสองยางจะใชการ
เหมาจาย)
ปญหาจากการดําเนินการในปจจุบัน คือ เทศบาลตําบลแมตาน ไมมีพื้นที่กําจัดขยะแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล ตองนําไปทิ้งในเขตพื้นที่ปาสงวน และเผา ในบางชวงเวลากอใหเกิดกลิ่นเหม็น
มาถึงในชุมชน และหากเปนชวงหนาฝนก็ไมสามารถเผาทําลายได และน้ําจะชะขยะ จะไหลมา
ตามชองเขา และลงสูแมน้ําเมย แตอยางไรก็ตามจะไมมีผลตอน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา เพราะจุด
สูบน้ําดิบอยูเหนือจุดที่นําชะขยะไหลลงสูแมน้ําเมย
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ก. ถังขยะขนาด 150 ลิตร ทุกหลังคาเรือน

ข. ลักษณะถังขยะขนาด 150 ลิตร

ค. รถเก็บขยะแบบเปดทาย

ง. รถเก็บขยะแบบอัดทาย

ภาพที่ 3.3.6.1 ลักษณะของอุปกรณจัดการขยะ
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3.3.7 การใชประโยชนที่ดิน
จากภาพที่ 3.7.1.1 แสดงผังเมืองรวมจังหวัดตาก พบวาโรงพยาบาลทาสองยางตั้งอยูใ น
พื้นที่หมายเลข 1.2 สีชมพู เปนที่ดินประเภทชุมชน ดังนั้นการใชประโยชนที่ดินของโรงพยาบาลจึง
เปนไปตามขอกําหนดของผังเมืองรวมจังหวัดตาก
บริเวณพื้นที่รัศมีร ายรอบโรงพยาบาลทาสองยาง 1.5 กิโลเมตร จะครอบคลุมพื้นที่ของ
เทศบาลตําบลแมตานทั้งหมด และ อบต.แมตาน บางสวน ซึ่งมีการใชประโยชนที่ดิน ดังนี้
(1) เทศบาลตําบลแมตาน
ตั้งอยูในเขตตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2.75
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,718.75 ไร เขตการปกครองประกอบไปดวย 2 หมูบาน คือ ถนนศรี
วัฒนาเปนเสนแบงเขตชุมชน คือ ชุมชนบานแมตาน (หมู 1) เขตชุมชนตั้งอยูดานซีกตะวันตกของ
ถนนศรีวัฒนา และชุมชนบานลํารอง (หมู 2) เขตชุมชนตั้งอยูดานซีกตะวันออกของถนนศรีวัฒนา
การใชประโยชนที่ดิน พบวา สวนใหญเปนที่อยูอาศัยและคาขายถึง 99% อยูตดิ ริมแมน้ําเมย และลํา
หวยแมตาน ไมมีพื้นที่เกษตรกรรม ขอกําหนดผังเมืองรวมชุมชนแมตาน แสดงดังภาพที่ 3.3.7.2
โดยตําแหนง ที่ตั้ง ของโรงพยาบาลในสวนรักษาพยาบาล และสวนบานพัก อยูใ นพื้น ที่สีน้ําเงิน
ประเภทสถานที่ราชการ ดังนั้นตําแหนงที่ตั้งของโรงพยาบาลจึงขัดตอขอกําหนดของผังเมืองรวม
(2) อบต.แมตาน
พื้นที่ของ อบต.แมตาน ที่อยูหางจากโรงพยาบาลทาสองยางนอยกวา 1.5 กิโลเมตร
ไดแก หมู 1 บานแมตาน (เฉพาะที่อยูนอกเขตเทศบาล) และหมู 2 บานลํารอง (เฉพาะที่อยูนอกเขต
เทศบาล) การใชประโยชนพื้นที่ของทั้ง 2 หมูบาน ที่อยูในเขตรัศมีนอยกวา 1.5 กิโลเมตร จะเปนที่
พักอาศัย มีพื้นที่เกษตรกรรมเพียงบางสวน สําหรับเขต อบต.แมตาน ยังไมมีการจัดผังเมืองรวม
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3.3.7.2รางผังเมืองรวมชุมชนแมตาน ของเทศบาลตําบลแมตาน
ภาพที่ 3.3.7.2

ตะวั นตก

ไปจังหวัด แม ฮอ งสอ น

07

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

3-72

3.3.8 การปองกันอัคคีภัย
(1) เทศบาลตําบลแมตาน
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมสามารถแจงไดที่
เบอรโทร 0-5558-9102 โดยเทศบาลตําบลแมตานไดเตรียมการอุปกรณและบุคลากร ดังนี้
- รถดับเพลิง จํานวน 2 คัน แตละคันจุน้ําได 20 ลูกบาศกเมตร
- พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 คน
- อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน 100 คน
(2) อบต.แมตาน
อบต.แมตาน ไมมีอุปกรณและบุคลากรหลักในการปองกันอัคคีภัย แตหากเกิด
เหตุเพลิงไหม จะประสานความชวยเหลือไปยังเทศบาลตําบลแมตาน

ก. รถดับเพลิง จํานวน 2 คัน จุดน้ําไดคันละ 20 ลบม.

ข. รถบรรเทาและปองกันสาธารณภัย จํานวน 1 คัน
ใชประโยชนกรณีฉุกเฉิน เชน เพลิงไหม อุบัติเหตุ

ค. หัวจายน้ําดับเพลิง ติดตั้งตามถนนสายตางๆ

ภาพที่ 3.3.8.1 อุปกรณปองกันและบรรเทาเหตุเพลิงไหมของเทศบาลตําบลแมตาน
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3.4 กลุมคุณคาตอคุณภาพชีวิต
3.4.1 เศรษฐกิจและสังคม
3.4.1.1 อําเภอทาสองยาง
อําเภอทาสองยางเดิมมีฐานะเปน กิ่งอําเภอทาสองยาง ขึ้นอยูในเขตการปกครองของ
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2491 ไดโอนมาขึ้นกับอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก และเมื่อป พ.ศ. 2494 กิ่งอําเภอแมระมาด (ซึ่งขณะนั้นขึ้นกับอําเภอแมสอดเชนกัน )
ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนอําเภอ กิ่ง อําเภอทาสองยางจึงโอนไปขึ้นอยูกับอําเภอแมระมาด และ
ตอมาจึงไดยกฐานะขึ้นเปน อําเภอทาสองยาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 จนปจจุบัน
แบงเขตการปกครองยอยออกเปน 6 ตําบล 67 หมูบาน ไดแก ตําบลทาสองยาง ตําบลแมตาน
ตําบลแมสอง ตําบลแมหละ ตําบลแมวะหลวง และตําบลแมอุสุ ประกอบดวยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 7 แหง ไดแก
- เทศบาลตําบลแมตาน ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลแมตาน
- อบต.แมตาน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมตาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลแมตาน)
- อบต.ทาสองยาง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาสองยางทัง้ ตําบล
- อบต.แมสอง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมสองทั้งตําบล
- อบต.แมหละ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมหละทั้งตําบล
- อบต.ตําบลแมวะหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมวะหลวงทั้งตําบล
- อบต. แมอุสุ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมอุสุทั้งตําบล
จากขอมูลประชากรป พ.ศ. 2551 มีประชากรรวม 63,890 คน แบงเปนชาย 33,193 คน
และหญิง 30,697 คน มีอาชีพหลักคือ ทํานา ทําไร คาขาย รับจาง และมีอาชีพเสริมคือ หาของปา
3.4.1.2 อบต. ตําบลแมตาน
ตําบลแมตานประกอบดวยหมูบานจํานวน 9 หมูบาน ประชากรจํานวน 7 หมูบานเปนชาว
ไทยภูเขา เผากะเหรี่ยง พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา การคมนาคมคอนขางสะดวกกวาตําบล
อื่นๆ ของอําเภอ เปนที่ตั้งของสวนราชการตางๆ ตําบลแมตานประกอบดวย หมูที่ 1 บานใหม หมู
ที่ 2 บานลํารอง หมูที่ 3 บานตะพิโจ หมูที่ 4 บานตะโปะปู หมูที่ 5 บานปอยะลู หมูที่ 6 บานขุน
หวยแมตาน หมูที่ 7 บานแมโพ หมูที่ 8 บานแกละบือโจะ หมูที่ 9 บานทุงถ้ํา ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,538 คน และจํานวนหลังคาเรือน
2,633 หลังคาเรือน อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน/ทําไร อาชีพเสริม เลี้ยงโค กระบือ
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3.4.1.3 เทศบาลตําบลแมตาน
เขตการปกครองประกอบไปดวย 2 หมูบาน คือ หมู 1 บานใหม (บางสวน) และ หมู 2
บานลํารอง (บางสวน) โดยแบงเปน 2 ชุมชน โดยใชถนนศรีวัฒนาเปนเสนแบงเขตชุมชน คือ
ชุมชนบานแมตาน (หมู 1) เขตชุมชนตั้งอยูดานซีกตะวันตกของถนนศรีวัฒนา และชุมชนบานลํา
รอง (หมู 2) เขตชุมชนตั้งอยูดานซีกตะวันออกของถนนศรีวัฒนา
ดานสังคม
1) ประชากร จากสถิติ ณ เดือนมกราคม 2550 พบวามีจํานวนครัวเรือนในหมู 1 จํานวน
584 ครัวเรือน และหมู 2 จํานวน 462 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรแบงเปนเพศชาย 1,247 คน
และเพศหญิง 1,220 คน
2) ศาสนา มีวัดทั้งหมด 2 วัด ไดแก วัดอรัญวาส ตั้งอยู หมูที่ 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง
จ.ตาก วัดแมตานเหนือ ตั้งอยู หมูที่ 2 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก สวนใหญประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแมตาน นับถือศาสนาพุทธเปนหลัก ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต มีเพียงเล็กนอย
3) ขนบธรรมเนียมประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมเปนแบบอยางทั่วไป
ของชุมชนภาคเหนือ เชน ประเพณีตักบาตรเทโว รดน้ําดําหัววันสงกรานต วันน้ําทิพย ประเพณี
สงน้ําพระธาตุหวยลึก ประเพณีสงน้ําพระธาตุพรหมนิมิต ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ตลอดจน
ทําบุญวันสําคัญตางๆ ของศาสนาพุทธ
4) การศึกษา มีโรงเรียนชุมชนบานแมตานอนุบาล–ประถมปที่ 6 โรงเรียนทาสองยาง
วิทยาคมมัธยมศึกษาปท1ี่ -6 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมตาน บ
5) การกีฬาและ นันทนาการ
- สนามกีฬาโรงเรียน จํานวน 2 แหง
- สนามกีฬาเทศบาล จํานวน 1 แหง
- สนามบาสเก็ตบอล จํานวน 2 แหง
- สนามตระกรอ จํานวน 4 แหง
- หองสมุดประชาชน จํานวน 1 แหง
- สนามเด็กเลน จํานวน 1 แหง
- อาคารเอนกประสงค (โรงยิม) จํานวน 1 แหง
- สวนสุขภาพ จํานวน 1 แหง
- สวนสาธารณะ จํานวน 2 แหง
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ดานเศรษฐกิจ
1) โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 27,724 บาท/
คน/ป
2) การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลเปนพื้นที่ตั้งของชุมชนที่อยูอาศัยไมมีพื้นที่สําหรับทํา
การเกษตรกรรม ประชากรที่เปนเกษตรกรจะมีพื้นที่ทําการเกษตรนอกเขตเทศบาล
3) การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลไมมีโรงงานอุตสาหกรรม
4) การพาณิชยกรรมและบริการ
4.1) สถานประกอบการดานการบริการ สถานีขนสง (เอกชน) จํานวน 1 แหง
4.2) สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ํามัน ปมหลอด จํานวน 4 แหง
- รานคาของชําทั่วไป จํานวน 55 แหง
- รานอาหารทั่วไป จํานวน 12 แหง
- รานบริการอาหาร/เครื่องดื่ม /ดนตรี จํานวน 2 แหง
- รานบริการตัดผม /เสริมสวย จํานวน 7 แหง
4.3) สถานประกอบการเทศพาณิชย
- โรงฆาสัตว จํานวน 1 แหง
- ตลาดสด จํานวน 1 แหง
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3.4.2 การสาธารณสุข
สถานพยาบาลในเขตเทศบาลตําบลแมตาน ดังนี้
(1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาล จํานวน 1
แหง เตียงคนไข จํานวน 30 เตียง
2) ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 1 แหง
3) บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาล
- แพทย
จํานวน 5 คน
- ทันตแพทย
จํานวน 2 คน
- เภสัชกร
จํานวน 3 คน
- พยาบาล
จํานวน 36 คน
- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 2 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 6 คน
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3.4.3 ประวัติศาสตร โบราณสถาน และโบราณคดี
บริเวณตําบลแมตาน จะมีโ บราณสถานเพียงแหง เดียวคือ เมืองเกาทาสองยาง ตั้ง อยู
บริเวณหวยลึก หมูที่ 2 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง สันนิษฐานวาเปนที่ตั้งของเมืองฉอดเกา (สามารถ
เดินตัดตรงไปยังเจดียที่อําเภอบานตาก ซึ่งพอขุนรามคําแหงกับเจาเมืองฉอดชนชางไดสะดวก
และไมไกลนัก) จากการสํารวจของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2502 พบซากเมืองโบราณ
อยูในปาดานทิศใตบานแมตานริมฝงแมน้ําเมย ภายในเมืองโบราณมีแนวเนินดินมีคูคั่นเปนกําแพง
เมืองโบราณ ทางดานทิศตะวันตก มี 3 ชั้น มีโบสถ วิหาร และเจดีย 10 แหง บอน้ําสี่เหลี่ยมกรุอิฐ
ลึกประมาณ 20 เมตร 1 บอ ลานกวางบนยอดดอยมีพระเจดียแบบเชียงแสน 1 องค นอกจากนี้ยัง
พบกอนอิฐสวนมากเปนแบบสุโขทัย มีอิฐแบบอยุธยาปนอยูบาง ขนาดกวางประมาณ 20-25 ซม
ยาว 40 ซม หนาประมาณ 10 ซม ไมมีปูน สอ รอบโบสถพบกองอิฐ วางประจําอยูทิศทั้ง 8
เหมือนกับที่พบที่โบราณสถานที่บางแหงในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใบเสมาพบแผน
เดียวที่ดอยพระธาตุ พบแผนสัมฤทธิ์มีลวดลายสําหรับประดับองคร ะฆังแบบเชียงแสน พบ
พระพุทธรูปแบบสัมฤทธิ์แบบเชียงแสนหลายองค ภายในบริเวณเมืองเกามีศาลเจาอโมกขละ มีวัด
เกาที่รางหลายแหง และมีเจดียเกาที่สําคัญ คือ พระธาตุเมืองเกาหวยลึก ไดบูรณะหลายครั้งเมื่อ
ประมาณป พ.ศ.2412 มีชาวกระเหรี่ยงชื่อ นายพะสุแฮ ไดศรัทธา ทําการบูรณะพระเจดียองคนี้จน
เปนผลสําเร็จตอมาป พ.ศ 2470 พระอภิชัย (ป) หรือ ประขาวป ไดบูรณะขึ้นใหมโดยทําเปนเจดีย
ทรงสี่เหลี่ยมและมีงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ในวันที่ 19 เมษายนของทุกป เรียกวา วันน้ําทิพย
ของชาวบานแมตาน บริเวณใกลเคียงเรียกวาโบราณสถานทุงกากอกพบโบสถ วิหาร และเจดีย มี
ผูพบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ แบบเชียงแสนกวา 400 องค กําแพงกอเปนเทินดิน 2 ชั้น มีคูคั่นหนอง
ซึ่งเชื่อกันวาขุดเอาดินไปทําอิฐ อิฐที่โบสถ วิหาร และเจดียเปนแบบสุโขทัย เนื้อขาวไมมีแกลบ
กออวยปูนสอ พบกอนหินอยูรอบโบสถซึ่งเขาใจวาใชแทนใบเสมา ในชวงป 2518-2522 ที่ผูเขียน
ไดมารับราชการอยูที่อําเภอนี้ พบวา อิฐกําแพงเมืองที่ทอดยาวตามแนวแมน้ําเมย ไดถูกน้ําเมย
กัดเซาะพังทลายเสียหาย จนปจจุบัน ไมเหลือใหเห็นแนวกําแพงดานติดแมน้ําเมยแตอยางใด
พระธาตุเมืองเกาหวยลึก (สวนหนึ่งของเมืองเกาทาสองยางที่ยังคงเห็นอยูในปจจุบัน) จะ
อยูหางจากโรงพยาบาลทาสองยางประมาณ 1.4 กิโลเมตร

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 3 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

ก. โบราณสถานพระธาตุเมืองเกาหวยลึก

ข. พระธาตุเมืองเกาหวยลึกซึ่งไดรับการจําลองขึ้นมา
ภาพที่ 3.4.3.1 พระธาตุเมืองเกาหวยลึกองคเดิม และองคที่ไดรับการจําลองขึ้นมาใหม
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3.4.4 สุนทรียภาพ
แหลงทองเที่ยวและประเพณีที่สําคัญของอําเภอทาสองยาง ดังนี้
(1) เทศกาลสําคัญ
- วันเที่ยวถ้ําแมอุสุ สถานที่ ม.4 บานทีโนะโคะ ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง จ.ตาก
วันที่ 20 เมษายน ของทุกป
- วันทําบุญตักบาตรสรงน้ําพระธาตุเมืองเกาหวยลึก สถานที่เมืองเกาพระธาตุ
หวยลึก ม.2 ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง จ.ตาก วันที่ 19 เมษายน ของทุกป
(2) แหลงทองเที่ยว
(2.1) โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ไดแก
- เมืองเกาพระธาตุหวยลึก หมู 2 บานลํารอง ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก
(2.2) สถานที่ทองเที่ยว ไดแก
- ทะเลหมอกแมระเมิง อุทยานแหงชาติแมเมย หมู 5 ตําบลแมสอง อําเภอทาสอง
ยาง จังหวัดตาก
- ถ้ําแมอุสุ วนอุทยานแมอุสุ หมู 4 ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
- น้ําตกแมหละผาโด บานกามาผาโด หมู.5 และ 6 ตําบลแมหละ อําเภอทาสอง
ยาง จังหวัดตาก
- น้ําตกแมหละโพคี บานกามาฝาโด หมู1 1 ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก
- น้ําตกแมหละหลอคี บานทีจื้อหลอค หมู 8 ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก
- น้ําตกแมหละคี บานแมหละคี หมู 12 ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัด
ตาก
- น้ําตกแมตอเลเคาะ บานขุนหวยแมตาน หมู 6 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก
- น้ําตกแมเหวย บานแมเหวย หมู 4 ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัด
ตาก
- น้ําตกแมตื่น บานแมตื่น หมู.2 ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
- อุทยานแหงชาติแมเมย โทร.0-5551-9644-5
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3.4.5 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
3.4.5.1 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใชแบบสอบถาม
ทําการลงพื้ น ที่ใ นช วงเดือนธัน วาคม 2551 และในเดือ นมีน าคม 2553 ทั้ ง ในพื้น ที่
โรงพยาบาล และชุมชนในเขตเทศบาลตําบลแมตาน
(1) เทคนิคการสุมตัวอยาง
เนื่องจากประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา และที่มีสวนไดสวนเสียมีหลายกลุม
ดังนั้นใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยการแบงกลุมตัวอยางเปน 7 กลุม
ไดแก
(1.1) ประชาชนที่อยูรัศมี 1.5 กิโลเมตร
(1.2) ผูใชบริการของโรงพยาบาลทาสองยาง
(1.3) เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ไมไดพักในบานพักของโรงพยาบาล
(1.4) เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่พักในบานพักของโรงพยาบาล
(1.5) แผนกตางๆ ของโรงพยาบาล
(1.6) กํานัน ผูใหญบาน อําเภอทาสองยาง
(1.7) ประชาชนที่ขามมาจากรัฐกระเหรี่ยง ประเทศพมา
(2) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการสํารวจทั้ง 7 กลุม มีการกําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี้
(2.1) ประชาชนที่อยูรัศมี 1.5 กิโลเมตร รอบโรงพยาบาล
ภายในรัศมี 1.5 กิโลเมตร รอบโรงพยาบาล มี 2 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานใหม
และหมู 2 บานลํารอง ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ดังนี้
- ในเขตเทศบาล
หมูที่ 1 จํานวน 584 ครัวเรือน
หมูที่ 2 จํานวน 436 ครัวเรือน
- นอกเขตเทศบาล
หมูที่ 1 จํานวน 275 ครัวเรือน
หมูที่ 2 จํานวน 70 ครัวเรือน
ครัวเรื อนที่อยู น อกเขตเทศบาลมีเ พียงบางสวนเทานั้น ที่อยู ใ นพื้น ที่รัศ มี 1.5
กิโ ลเมตร โดยรอบโรงพยาบาล อยางไรก็ต ามในการคิดจํานวนแบบสอบถามจะใชครัวเรือน
ทั้งหมด เทากับ 584+436+275+70 = 1,365 ครัวเรือน ในการคํานวณกลุมตัวอยาง ดังนี้
สูตร ยามาเน
n
=
N / (1+Ne2)
โดย n = จํานวนกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากรทั้งหมด
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e = กําหนดความเชื่อมั่นที่ 93%
n
=
1,365 / [1 + (1,365 x 0.072)]
=
203 ครัวเรือน
ดังนั้นกําหนดกลุมตัวอยางของประชาชนที่จะสอบถาม 203 คน โดยเนนการ
สํารวจในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมตาน
(2.2) ผูใชบริการของโรงพยาบาลทาสองยาง จํานวน 117 ตัวอยาง
(2.3) เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ไมไดพักในบานพักของโรงพยาบาล 95 ตัวอยาง
(2.4) เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่พักในบานพักของโรงพยาบาล 45 ตัวอยาง
(2.5) แผนกตางๆ ของโรงพยาบาล 15 ตัวอยาง
(2.6) กํานัน ผูใหญบาน อําเภอทาสองยาง 41 ตัวอยาง
(2.7) ประชาชนที่ขามมาจากรัฐกระเหรี่ยง ประเทศพมา 200 ตัวอยาง
(3) แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใ ช ใ นการสํ ารวจกลุ มตัว อยา งทั้ง 7 กลุม จะมี ประเด็น หลัก ที่
เหมือนกัน และสวนปลีกยอยที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการสํารวจ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(3.1) ประชาชนที่อยูรัศมี 1.5 กิโลเมตร ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือสอบถามถึง ระยะทางจากที่อยู
อาศัยไปโรงพยาบาลทาสองยาง เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ภูมิลําเนา ลักษณะ
บา นพั ก จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว รายได ร วมโดยประมาณของครอบครั ว รายจา ยรวม
โดยประมาณของครอบครัว รายไดเพียงพอกับรายจายหรือไม ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ป ที่
ผานมา โดยปกติแล วเมื่อ ทานหรือคนในครอบครั วเจ็บ ปวยรั กษาวิ ธีใ ด ทานเคยใช บริการ
โรงพยาบาลทาสองยางอะไรบาง ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยางควรปรับปรุงบริการดานใดบาง
ทานคิดวาสาเหตุใดที่ทําใหทานใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง
ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูใน
ปจ จุบัน คือสอบถามถึง ปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเหลานี้ มีร ะดับความรุนแรงมากนอย
เพียงใด ในดานน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ (ฝุน, ควัน) มลพิษทางเสียง การจราจร ขยะมูลฝอย
การขาดแคลนน้ําสะอาด ปญหาอาชญากรรม ความสกปรกของแหลงทองเที่ยว อุบัติเหตุ น้ําทวม
โรคระบาด ปญหายาเสพติด และสอบถามถึง สภาพ/ลักษณะของระบบสาธารณูปโภคภายใน
ชุมชน ในดาน ถนน การคมนาคมขนสง ไฟฟา น้ําดื่ม น้ําใช การระบายน้ํา/การปองกันน้ําทวม
การติดตอสื่อสาร การจัดการขยะมูลฝอย ลักษณะสถานพยาบาลภายในชุมชน จํานวน
สถานพยาบาลภายในชุมชน ตลาด การบริหารราชการสวนทองถิ่น
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง คือสอบถาม
ถึง ทานรูจักโรงพยาบาลทาสองยาง หรือไม ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง ทานคิดวาการโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงใน
เรื่องใดบาง ทานทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60
เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยางหรือไม ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อ
ขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยาง
(3.2) ผูใชบริการของโรงพยาบาลทาสองยาง ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สอบถามถึง ระยะทางจากที่อยู
อาศัยไปโรงพยาบาลทาสองยาง เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ภูมิลําเนา ลักษณะ
บานพั ก จํานวนสมาชิ กในครอบครั ว รายไดร วมโดยประมาณของครอบครัว รายจา ยรวม
โดยประมาณของครอบครัว รายไดเพียงพอกับรายจายหรือไม ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ป ที่
ผานมา โดยปกติแลวเมื่อทานหรือคนในครอบครัวเจ็บปวยรักษาโดย (เลือกตอบไดมากวา 1 ขอ)
ทานเคยใชบริการโรงพยาบาลทาสองยางอะไรบาง ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยางควรปรับปรุง
บริการดานใดบาง ทานคิดวาสาเหตุใดที่ทําใหทานใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง สอบถามถึง
ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง
ทานคิดวาการโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงในเรื่องใดบาง ทานทราบขาวเกี่ยวกับการ
กอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยางหรือไม
ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยาง
(3.3) เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ไมไดพักในบานพักของโรงพยาบาล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม สอบถามถึง แผนก/หนวยงาน
เวลาทํางานปกติ ทํางานลวงเวลาเฉลี่ยสัปดาหละกี่ชั่วโมง เพศ อายุ การศึกษาลักษณะบานพัก
จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว รายจายรวมโดยประมาณของ
ครอบครัว รายไดเพียงพอกับรายจายหรือไม ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ป ที่ผานมา การเดินทาง
มาปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง สอบถามถึง
ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง
ทานคิดวาการโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงในเรื่องใดบาง ทานทราบขาวเกี่ยวกับการ
กอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยางหรือไม
ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยาง
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(3.4) เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่พักในบานพักของโรงพยาบาล ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม สอบถามถึง แผนก/หนวยงาน
เวลาทํางานปกติ ทํางานลวงเวลาเฉลี่ยสัปดาหละกี่ชั่วโมง ชื่ออาคารพัก เพศ อายุ การศึกษา
รายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว รายจายรวมโดยประมาณของครอบครัว รายไดเพียงพอ
กับรายจายหรือไม ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ป ที่ผานมา จํา นวนผู พัก ในห อ งพั ก เดี ย วกั น การ
เดินทางมาปฏิบัติงาน การขัดการขยะที่เกิดขึ้นในหองพัก ปริมาณถังรองรับขยะบริเวณอาคารพัก
การแยกขยะกอนนําไปทิ้ง การกําจัดน้ําเสีย/สิ่งปฏิกูลในหองพัก น้ําดื่มที่ใชในหองพัก ระบบไฟฟา
แสดงสวางในอาคารพัก/หองพัก น้ําทวมอาคารพัก/หองพัก อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารพัก
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมในอาคารพัก ปญหาน้ําใชในอาคารพัก/หองพัก การรบกวนจาก
กลิ่นอันไมพึงประสงคบริเวณหองพัก การรบกวนจากเสียงบริเวณหองพัก แมลง/สัตวพาหะนําโรค
บริเวณอาคารพัก/หองพัก ระบบปองกันพาหะนําโรคบริเวณอาคารพัก/หองพัก
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง คือสอบถาม
ถึง ทานคิดวาการดําเนิน การของโรงพยาบาลทาสองยาง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดาน
ใดบาง ทานคิดวาการโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงในเรื่องใดบาง ทานทราบขาวเกี่ยวกับ
การกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยาง
หรือไม ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60
เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยาง
(3.5) แผนกตางๆ ของโรงพยาบาล
ตอนที่ 1 ขอบเขตรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน คือสอบถามถึง จํานวนบุคลากร
ในแผนก/หนวยงานของทาน ภารกิจและการดําเนินงานประจําวันของทาน
ตอนที่ 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของหนวยงาน คือ
สอบถามถึง อุปกรณปองกันตัวเองขณะปฏิบัติงาน การใชปุปกรณปองกันตัวเองขณะปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานของหนวยงาน ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น ในหนวยงานทาน เครื่ องมืออุป กรณใ นหน วยงาน ที่คิดว าเปน อัน ตรายตอ ทานและ
สิ่งแวดลอม สารเคมีและเวชภัณฑที่ใชในหนวยงาน ที่คิดวาเปนอันตรายตอทานและสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ควรปรับปรุงในหนวยงาน
ตอนที่ 3 สิ่งแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน คือสอบถามถึง สิ่งแวดลอมใน
การทํางานของหนวยงานทาน มีร ะดั บความรุน แรงมากนอยเพียงใด ในดานปริมาณน้ําดื่ม
คุณภาพน้ําดื่ม ปริมาณน้ําใช คุณภาพน้ําใช การระบายอากาศ แสงสวาง ความสะอาด อุณหภูมิ
พื้นที่ในการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ ระบบการรักษาความปลอดภัย สวัสดิ
ภาพและสวัสดิการ การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ระบบการสํารองน้ําใช ปญหาเรื่องกลิ่น
ปญหาฝุนละออง ปญหาเรื่องเสียงรบกวน แมลงและพาหะนําโรค ระบบปองกันแมลงและพาหะนํา
โรค ปญหาไฟฟาดับในรอบ 1 ปที่ผานมา สาเหตุของปญหาไฟฟาดับที่เกิดขึ้นบอย ผ ล ก ร ะ ท บ
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หากเกิดไฟฟาดับ ระบบไฟฟาสํารองในหนวยงาน ระบบระบายอากาศ จุดบริการน้ําดื่มภายใน
หนวยงาน อุปกรณดับเพลิง ภายในหนวยงาน ระบบสัญ ญาณเตือนเพลิง ไหมใ นหนวยงาน
อุ ป กรณ ช ว ยชี วิ ต ฉุ ก เฉิ น ภายในหน ว ยงาน มาตรการป อ งกั น คลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า จาก
โทรศัพทมือถือ / วิทยุติดตามตัว รบกวนเครื่องมือทางการแพทย การฝกอบรมใหความรูของ
หนวยงาน
(3.6) กํานัน ใหญบานในเขตอําเภอทาสองยาง ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม คือสอบถามถึง ที่อยู ตําแหนง
ประชาชนในพื้นที่ไดใชบริการโรงพยาบาลทาสองยางหรือไม ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยาง
ควรปรับปรุงบริการดานใดบาง ทานคิดวาสาเหตุใดที่ทําใหทานใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง
ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูใน
ปจ จุบัน คือสอบถามถึง ปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเหลานี้ มีร ะดับความรุนแรงมากนอย
เพียงใด ในดานน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ (ฝุน, ควัน) มลพิษทางเสียง การจราจร ขยะมูลฝอย
การขาดแคลนน้ําสะอาด ปญหาอาชญากรรม ความสกปรกของแหลงทองเที่ยว อุบัติเหตุ น้ําทวม
โรคระบาด ปญหายาเสพติด และสอบถามถึง สภาพ/ลักษณะของระบบสาธารณูปโภคภายใน
ชุมชน ในดาน ถนน การคมนาคมขนสง ไฟฟา น้ําดื่ม น้ําใช การระบายน้ํา/การปองกันน้ําทวม
การติดตอสื่ อสาร การจัดการขยะมูลฝอย ลักษณะสถานพยาบาลภายในชุมชน จํานวน
สถานพยาบาลภายในชุมชน ตลาด การบริหารราชการสวนทองถิ่น
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง คือสอบถาม
ถึง ทานรูจักโรงพยาบาลทาสองยาง หรือไม ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง ทานคิดวาการโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงใน
เรื่องใดบาง ทานทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60
เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยางหรือไม ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อ
ขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยาง
(3.7) ประชาชนชาวพมาที่ขามมาฝงไทยบริเวณอําเภอทาสองยาง ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือสอบถามถึง ที่อยู เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ภูมิลําเนา ลักษณะ บานพัก จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดรวม
โดยประมาณของครอบครัว รายจายรวมโดยประมาณของครอบครัว รายไดเพียงพอกับรายจาย
หรือไม ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ป ที่ผานมา โดยปกติแลวเมื่อทานหรือคนในครอบครัวเจ็บปวย
รักษาวิธีใด ทานเคยใชบริการโรงพยาบาลทาสองยางอะไรบาง ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยาง
ควรปรับปรุงบริการดานใดบาง ทานคิดวาสาเหตุใดที่ทําใหทานใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง
ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูใน
ปจ จุบัน คือสอบถามถึง ปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเหลานี้ มีร ะดับความรุนแรงมากนอย
เพียงใด ในดานน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ (ฝุน, ควัน) มลพิษทางเสียง การจราจร ขยะมูลฝอย
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การขาดแคลนน้ําสะอาด ปญหาอาชญากรรม ความสกปรกของแหลงทองเที่ยว อุบัติเหตุ น้ําทวม
โรคระบาด ปญหายาเสพติด และสอบถามถึง สภาพ/ลักษณะของระบบสาธารณูปโภคภายใน
ชุมชน ในดาน ถนน การคมนาคมขนสง ไฟฟา น้ําดื่ม น้ําใช การระบายน้ํา/การปองกันน้ําทวม
การติดตอสื่อสาร การจัดการขยะมูลฝอย ลักษณะสถานพยาบาลภายในชุมชน จํานวน
สถานพยาบาลภายในชุมชน ตลาด การบริหารราชการสวนทองถิ่น
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง คือสอบถาม
ถึง ทานรูจักโรงพยาบาลทาสองยาง หรือไม ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง ทานคิดวาการโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงใน
เรื่องใดบาง ทานทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60
เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยางหรือไม ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อ
ขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของโรงพยาบาลทาสองยาง
(4) สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยใชแบบสอบถาม
ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ผูใชบริการโรงพยาบาล เจาหนาที่
โรงพยาบาล หนวยงานภายในโรงพยาบาล และหนวยงานภายนอกโรงพยาบาล แบงกลุมตัวอยาง
ดังนี้
- ประชาชนที่อยูรัศมี 1.5 กิโลเมตร
จํานวน 203 ชุด
- ผูใชบริการของโรงพยาบาลทาสองยาง
จํานวน 117 ชุด
- เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ไมไดพักในบานพักโรงพยาบาล จํานวน 95 ชุด
- เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่พักในบานพักของโรงพยาบาล จํานวน 45 ชุด
- แผนกตางๆ ของโรงพยาบาล
จํานวน 15 ชุด
- กํานัน ผูใหญบาน อําเภอทาสองยาง
จํานวน 41 ชุด
- ประชาชนที่ขามมาจากรัฐกระเหรี่ยง ประเทศพมา
จํานวน 200 ชุด
(4.1) ประชาชนที่อยูรัศมี 1.5 กิโลเมตร
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 203 คน สรุปผลดังนี้
1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 55.7 และเปนเพศชาย
รอยละ 41.8 มีอายุระหวาง 46-55 ป รองลงมาคือ 36–45 ป มากกวา 55 ป และ 16–25 ป คิดเปน
รอยละ 24.6, 21.2, 19.2 และ 16.7 ตามลําดับ มีการศึกษาอยูในระดับ ประถมศึกษา รองลงมาคือ
มัธ ยมศึ ก ษา คิ ด เป น ร อ ยละ 42.9 และ 30.5 ตามลํ า ดั บ มี ส ถานภาพ สมรส รองลงมาคื อ
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 65.5 และ 30.0 ตามลําดับ มีอาชีพคาขาย รองลงมาคือ อาชีพอื่นๆ
และเปนนักเรียน / นักศึกษา คิดเปนรอยละ 21.7, 21.2 และ 17.7 ตามลําดับ มีภูมิลําเนาอยูที่นี้
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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ตั้งแตกําเนิด รองลงมาคือ ยายมาตามหนาที่การงาน คิดเปนรอยละ 74.9 และ 11.8 ตามลําดับ มี
ลักษณะบานพัก เปนของตนเอง รองลงมาคือ เปนผูอยูอาศัย และ เชา คิดเปนรอยละ 64.5, 22.7
และ 10.3 ตามลําดับ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ประมาณ 1–5 คน รองลงมาคือ 6–10 คน คิด
เปนรอยละ 76.8 และ 21.2 ตามลําดับ มีรายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว 5,000–10,000
บาท/เดือน รองลงมาคือ ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน และ 15,001–20,000 บาท/เดือน คิดเปนรอย
ละ 50.2, 21.7 และ 8.9 ตามลําดับ มีรายจายรวมโดยประมาณของครอบครัว ต่ํากวา 5,000 บาท/
เดือน รองลงมาคือ 5,000–10,000 บาท/เดือน และ 10,001–15,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ
42.9, 42.4 และ 7.9 ตามลําดับ มีรายไดพอ/เหลือเก็บ รองลงมาคือ มีรายไดพอ/ไมเหลือเก็บ คิด
เปนรอยละ 46.8 และ 43.3 ตามลําดับ โดยพบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมี
การแปลงในเรื่องรายไดในชวง 2–3 ป ที่ผานมา รองลงมาคือ มีรายไดสูงขึ้น และ มีรายไดต่ําลง
คิดเปนรอยละ 67.0, 15.8 และ 14.3 ตามลําดับ สวนใหญ ไปรักษาเมื่อเจ็บปวยที่โรงพยาบาลของ
รัฐ รองลงมาคือ ซื้อยามารับประทานเอง และ ไปหาแพทยที่คลินิก คิดเปนรอยละ 54.3, 22.8 และ
14.2 ตามลําดับ สวนใหญใชบริการโรงพยาบาลในเรื่องของ การรักษาอาการเจ็บปวย รองลงมา
คือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 84.7 และ 6.5 ตามลําดับ โดยเห็นวาควรปรับปรุงการบริการ
ในเรื่อง เวลาการรอคิวนานเกินไป รองลงมาคือ ความทั่วถึงของการใหบริการ และ อัธยาศัยไมตรี
ของเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 80.3, 12.8 และ 10.8 ตามลําดับ เห็นวา สาเหตุที่ทําใหเขาใชบริการ
โรงพยาบาลทาสองยาง คือ เหตุผลอื่นๆ รองลงมาคือ เชื่อถือความสามารถของแพทย และ เห็น
วาเปนโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม คิดเปนรอยละ 67.5, 27.1 และ 21.2 ตามลําดับ
2) ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยู
ในปจจุบัน
สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน อยูในระดับที่ไมมีปญหา แสดงใหเห็นวา
สภาพป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ มในแต ล ะด า น โดยทั่ ว ไปส ว นใหญ ยั ง อยู ใ นระดั บ ที่ ดี ระบบ
สาธารณูปโภคภายในชุมชนอยูในสภาพ/ลักษณะดี แสดงใหเห็นวาประชาชนในชุมชนไดรับระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอยูในระดับที่ดี
3) ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง
ประชาชนผูต อบแบบสอบถามสวนใหญ รูจักโรงพยาบาลทาสองยาง คิด
เปน ร อยละ 95.6 สว นใหญ เห็น วาการดําเนิน การของโรงพยาบาลทา สองยางอาจกอใหเกิ ด
ผลกระทบในเรื่องของ น้ําเสีย รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ การจราจร มลพิษทางเสียง และ
การขาดแคลนน้ําสะอาด คิดเปนรอยละ 28.3, 15.3, 15.3, 13.0 และ 10.8 ตามลําดับ สวนใหญ
เห็นวาโรงพยาบาลทาสองยางควรปรับปรุงในเรื่องของ การระบายน้ํา และการจัดการขยะมูลฝอย
รองลงมาคือ การจัดการน้ําเสีย คิดเปนรอยละ 18.3, 18.3 และ 16.3 ตามลําดับ สวนใหญ ไม
ทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง รองลงมา
คือ ทราบจากโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 52.9 และ 33.9 ตามลําดับ สวนใหญ เห็นดวยเพราะ
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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เพิ่ มขี ด ความสามารถในการรัก ษาพยาบาล รองลงมาคือ เป น การพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน คิดเปนรอยละ 38.6 และ 24.6 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวย แตเห็นวาควรมี
มาตรการปองกันผลเสียในเรื่อง ความแออัดของชุมชนเพิ่มขึ้นจากคนงานกอสราง รองลงมาคือ
ฝุนละออง เศษวัสดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร และ เสียงดังรบกวน คิดเปนรอยละ 6.8, 6.6
และ 5.3 ตามลําดับ สวนใหญ มีขอเสนอแนะอื่นๆ ในเรื่อง ควรขยายเตียง เพิ่มจํานวนพยาบาล
แยกแผนกคนไขเปนสัดสวน รองลงมาคือ บริการชาควรบริการใหเร็วขึ้น และ บริการไมดี คิดเปน
รอยละ 35.5, 30.7 และ 9.7 ตามลําดับ
(4.2) ผูใชบริการของโรงพยาบาลทาสองยาง
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 117 คน สรุปผลดังนี้
1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีอัต ราสวนที่ใกลเคียงกันโดยเปนเพศชาย
รอยละ 50.4 และเปนเพศหญิง รอยละ 48.7 มีอายุระหวาง 16 - 25 ป รองลงมาคือ 26-35 ป และ
36-45 ป โดยคิดเปนรอยละ 39.3, 27.4 และ 16.2 ตามลําดับ มีการศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษา
รองลงมาคือ ประถมศึกษา โดยคิดเปนรอยละ 31.6 และ 30.8 ตามลําดับ มีสถานภาพ สมรส
รองลงมาคือ สถานภาพโสด โดยคิดเปนรอยละ 65.0 และ 29.1 ตามลําดับ มีอาชีพเกษตรกรรม
รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่นๆ โดยคิดเปนรอยละ 37.6, 17.1 และ 16.2
ตามลําดับ มีภูมิลําเนาอยูที่นี้ตั้งแตกําเนิด รองลงมาคือ ยายมาตามครอบครัว และยายมาตาม
หนาที่การงาน โดยคิดเปนรอยละ 68.1, 15.1 และ 13.4 ตามลําดับ มีลักษณะบานพัก เปนของ
ตนเอง รองลงมาคือ เปนผูอยูอาศัย โดยคิดเปน รอยละ 69.2 และ 22.2 ตามลําดับ มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว ประมาณ 1–5 คน รองลงมาคือ 6–10 คน โดยคิดเปนรอยละ 70.9 และ 26.5
ตามลําดับ มีร ายไดร วมโดยประมาณของครอบครัว ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน รองลงมาคื อ
5,000-10,000บาท/เดื อ น โดยคิ ด เป น ร อ ยละ 47.9 และ 32.5 ตามลํ า ดั บ มี ร ายจ า ยรวม
โดยประมาณของครอบครัว ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 5,000–10,000 บาท/เดือน
โดยคิดเปนรอยละ 58.1 และ 24.8 ตามลําดับ สวนใหญ มีรายไดพอ/ไมเหลือเก็บ รองลงมาคือ มี
รายไดพอ/เหลือเก็บ โดยคิดเปนรอยละ 50.4 และ 35.0 ตามลําดับ สวนใหญ ไมมีการแปลงใน
เรื่องรายไดในชวง 2–3 ป ที่ผานมา รองลงมาคือ มีรายไดสูงขึ้น และ มีรายไดต่ําลง โดยคิดเปน
รอยละ 52.1, 24.8 และ 17.1 ตามลําดับ สวนใหญ ไปรักษาเมื่อเจ็บปวยที่โรงพยาบาลของรัฐ
รองลงมาคือ ไปสถานีอนามัย โดยคิดเปนรอยละ 50.2 และ 27.4 ตามลําดับ สวนใหญ ใชบริการ
โรงพยาบาลในเรื่องของ การรักษาอาการเจ็บปวย รองลงมาคือ คลอดบุตร และฝากครรภ โดยคิด
เปนรอยละ 62.9, 15.0 และ 12.0 ตามลําดับ สวนใหญ เห็น วาควรปรับปรุงการบริการในเรื่อง
เวลาการรอคิวนานเกิน ไป รองลงมาคือ ความทั่วถึงของการใหบริการ และ อัธยาศัยไมตรีของ
เจาหนาที่ โดยคิดเปนรอยละ 60.2, 23.1 และ 13.9 ตามลําดับ สวนใหญ เห็นวา สาเหตุที่ทําให
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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เขาใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง คือ เชื่อถือความสามารถของแพทย รองลงมาคือ ใหบริการที่
ใกลชิด เปนกันเอง และ เปนโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม โดยคิดเปนรอยละ 35.3, 21.7
และ 20.1 ตามลําดับ เห็นวา การดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยางอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ในดาน มลพิษทางอากาศ รองลงมาคือ มลพิษ ทางเสียง โดยคิดเปน รอยละ 34.5 และ 31.9
ตามลําดับ สวนใหญ เห็ น วาโรงพยาบาลทาสองยางควรปรับปรุง ในเรื่องของ การระบายน้ํ า
รองลงมาคือ ถนน/การจราจร และการจัดการขยะมูลฝอย โดยคิดเปนรอยละ 25.3, 22.5 และ
20.6 ตามลําดับ สวนใหญเห็นวา การปรับปรุงในเรื่องอื่นๆ ไดแก ปรับปรุงการขยายที่พัก โดยคิด
เปนรอยละ 44.6
2) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ทราบขาวเกี่ยวกับการกอสราง
อาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียงโดยทราบจากโรงพยาบาล รองลงมาคือ
ไมทราบ โดยคิดเปนรอยละ 50.4 และ 21.2 ตามลําดับ สวนใหญ เห็นดวยเพราะ เปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน รองลงมาคือ เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล โดยคิดเปน
รอยละ 19.9 และ 19.6 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวย แตเห็นวาควรมีมาตรการปองกัน
ผลเสียในเรื่อง เสียงดัง รบกวน รองลงมาคือ ฝุนละออง เศษวัสดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร
โดยคิดเปนรอยละ 19.3 และ 16.1 ตามลําดับ สวนใหญ มีขอเสนอแนะอื่นๆ ในเรื่อง การกอสราง
โรงพยาบาลเพิ่มเปนสิ่งที่ดี โดยคิดเปนรอยละ 60.0
(4.3) เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ไมไดพักในบานพักโรงพยาบาล จํานวน 95 ชุด
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 95 คน สรุปผลดังนี้
1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญทํางานในแผนกจายกลาง และเวชปฏิบั ติ
ครอบครัว รองลงมาคือ แผนกผูปวยนอก และแผนกบริหาร โดยคิดเปนรอยละ 12.3, 12.3, 8.7
และ 7.5 ตามลําดับ สวนใหญ มาทํางานเวลา 8.30 น. รองลงมาคือ เวลา 8.00 น. โดยคิดเปนรอย
ละ 47.3 และ 35.7 ตามลําดับ สวนใหญ เลิกงานเวลา 16.30 น. โดยคิดเปนรอยละ 90.8 สวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 58.2 และเปนเพศชาย รอยละ 41.8 สวนใหญ มีอายุระหวาง 26-35 ป
รองลงมาคือ 16-25 ป และ 36-45 ป โดยคิดเปนรอยละ 36.7, 32.7 และ 25.5 ตามลําดับ สวนใหญ
มีการศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษา รองลงมาคือ ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี โดยคิดเปน
รอยละ 55.1, 19.4 และ 16.3 ตามลําดับ สวนใหญ มีลักษณะบานพัก เปนของตนเอง รองลงมาคือ
เชา และ เปนผูอาศัย โดยคิดเปนรอยละ 45.9, 29.6 และ 22.4 ตามลําดับ สวนใหญ มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว ประมาณ 1–5 คน รองลงมาคือ 6–10 คน โดยคิดเปนรอยละ 80.6 และ 18.4
ตามลําดับ สวนใหญ มีรายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว 5,000-10,000 บาท/เดือน รองลงมา
คือ 10,001 – 15,000 บาท/เดือน และ ต่ํากวา 5,000 โดยคิดเปนรอยละ 46.9, 16.3 และ 14.3
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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ตามลําดับ สวนใหญ มีรายจายรวมโดยประมาณของครอบครัว 5,000 – 10,000 บาท/เดือน
รองลงมาคือ ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน โดยคิดเปนรอยละ 49.0 และ 23.5 ตามลําดับ สวนใหญ มี
รายไดพอ/ไมเหลือเก็บ โดยคิดเปน รอยละ 70.4 สวนใหญ มีร ายไดสูง ขึ้น รองลงมาคือ มีไ ม
เปลี่ยนแปลง โดยคิดเปนรอยละ 56.1 และ 30.6 ตามลําดับ สวนใหญ เดินทางมาปฏิบัติงานโดย
รถจักรยานยนต รองลงมาคือ รถจักรยาน โดยคิดเปนรอยละ 64.8 และ 24.6 ตามลําดับ
2) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็น วา การดําเนิน การของโรงพยาบาลทา
สองยางอาจกอใหเกิดผลกระทบในดาน มลพิษทางอากาศ รองลงมาคือ มลพิษทางเสียง และ ขยะ
มูลฝอย โดยคิดเปนรอยละ 28.6, 21.4 และ 17.4 ตามลําดับ สวนใหญ เห็นวาโรงพยาบาลทาสอง
ยางควรปรับปรุงในเรื่องของ ถนน / การจราจร รองลงมาคือ การระบายน้ํา และ การจัดการน้ําเสีย
โดยคิดเปนรอยละ 22.1, 18.5 และ 17.9 ตามลําดับ สวนใหญเห็นวา การปรับปรุงในเรื่องอื่นๆ
ควรปรับปรุงในเรื่อง การขยายพื้นที่ แมคาหาบเร และ เสียง กลิ่น โดยคิดเปนรอยละ 33.3, 22.2,
22.2 ตามลําดับ สวนใหญ ทราบจากโรงพยาบาล โดยคิดเปนรอยละ 75.9 สวนใหญ เห็นดวย
เพราะ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน รองลงมาคือ เพิ่มขีดความสามารถในการ
รักษาพยาบาล และประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยคิดเปนรอยละ 15.8, 14.1 และ 14.1 สําหรับ
ผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวย แตเห็นวาควรมีมาตรการปองกันผลเสียในเรื่อง ฝุนละออง เศษ
วัส ดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน และ ความแออัดของชุมชน
เพิ่มขึ้น จากคนงานกอสราง โดยคิดเปน รอยละ 12.8, 11.0 และ 7.5 ตามลําดับ สวนใหญ มี
ขอเสนอแนะอื่นๆ ในเรื่อง ควรขยายพื้นที่ของโรงพยาบาล โดยคิดเปนรอยละ 45.6
(4.4) เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่พักในบานพักของโรงพยาบาล จํานวน 45 ชุด
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 45 คน สรุปผลดังนี้
1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ ทํ า งานในแผนกเวชปฏิ บั ติ ค รอบครั ว
รองลงมาคือ แผนกผูปวยใน คิดเปนรอยละ 17.9 และ 11.2 ตามลําดับ สวนใหญ มาทํางานเวลา
8.30 น. โดยคิดเปนรอยละ 93.3 สวนใหญ เลิกงานเวลา 16.30 น. โดยคิดเปนรอยละ 97.8 สวน
ใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 66.7 และเปนเพศชาย รอยละ 33.3 สวนใหญ มีอายุระหวาง 26-35 ป
รองลงมาคือ 16-25 ป และ 36 - 45 ป โดยคิดเปนรอยละ 71.1, 17.8, และ 8.9 ตามลําดับ สวน
ใหญ มีการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรี รองลงมาคือ ปวส./อนุปริญญา และสูงกวาปริญญาตรี
โดยคิดเปน รอยละ 84.5, 6.7 และ 4.4 ตามลํา ดับ สว นใหญ มีร ายไดร วมโดยประมาณของ
ครอบครัวมากกวา 25000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 10,001–15,000 บาท/เดือน 5,000–10,000
โดยคิดเปนรอยละ 31.1, 20.0 และ 17.8 ตามลําดับ สวนใหญ มีรายจายรวมโดยประมาณของ
ครอบครัว 10,001–15,000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 5,000–10,000 บาท/เดือน โดยคิดเปนรอยละ
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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33.3 และ 26.7 ตามลําดับ สวนใหญ มีรายไดพอ/เหลือเก็บ รองลงมาคือ พอ/ไมเหลือเก็บ โดยคิด
เปนรอยละ 48.9 และ 40.0 ตามลําดับ สวนใหญ มีรายไดสูงขึ้น รองลงมาคือ มีไมเปลี่ยนแปลง
โดยคิดเปนรอยละ 57.8 และ 26.7 ตามลําดับ สวนใหญ อาศัยอยูในหองพักเดียวกันจํานวน 2 คน
โดยคิดเปนรอยละ 48.9 ตามลําดับ สวนใหญ เดินทางมาปฏิบัติงานโดย เดินเทา รองลงมาคือ
รถจักรยาน และ รถจักรยานยนต โดยคิดเปนรอยละ 32.3, 27.7 และ 21.5 ตามลําดับ สวนใหญ
เห็นวา กําจัดขยะในหองพักโดย ทิ้งลงถังรวบรวมของโรงพยาบาล โดยคิดเปนรอยละ 86.6 สวน
ใหญ เห็นวามีปริมาณถังขยะเพียงพอตอการรองรับขยะ รองลงมาคือ ไมเพียงพอ โดยคิดเปนรอย
ละ 66.7 และ 28.9 ตามลําดับ สวนใหญ ไมแยกขยะกอนนําไปทิ้ง รองลงมาคือ แยกขยะ โดยคิด
เปนรอยละ 66.7 และ 33.3 ตามลําดับ สวนใหญ กําจัดน้ําเสียสิ่งปฏิกูลในหองพักโดยการทิ้งลงบอ
เกรอะ และไมท ราบ รองลงมาคือ ปลอยซึมลงดิน โดยคิดเปน รอยละ 3.09, 30.9 และ 21.4
ตามลําดับ สวนใหญดื่มน้ําที่บรรจุขวด/ถัง โดยคิดเปนรอยละ 93.9 สวนใหญ เห็นวามีระบบไฟฟา
แสงสวางเพียงพอในอาคารพัก โดยคิดเปนรอยละ 75.5 สวนใหญเห็นวาน้ําไมเคยทวมอาคารที่
พัก/หองพัก โดยคิดเปนรอยละ 44 สวนใหญเห็นวา ในอาคารพักมีอุปกรณดับเพลิง รองลงมาคือ
เห็นวาไมมีอุปกรณดับเพลิง โดยคิดเปนรอยละ 66.7 และ 26.7 ตามลําดับ สวนใหญ เห็นวาไมมี
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมในอาคารพัก โดยคิดเปนรอยละ 73.3 สวนใหญเห็นวา มีปญหาน้ํา
ใชใ นอาคารพัก /หองพัก รองลงมาคือ ไม มีปญ หาน้ํ าใช โดยคิด เปน รอยละ 60.0 และ 37.8
ตามลําดับ สวนใหญเห็นวา ไมมีการรบกวนจากกลิ่นอันไมพึงประสงคบริเวณหองพัก โดยคิดเปน
รอยละ 77.8 สวนใหญเห็นวา ไมมีการรบกวนจากเสียงบริเวณห องพัก โดยคิดเปนรอยละ 80.0
สวนใหญ เห็นวามีแมลง/สัตวพาหะนําโรคบริเวณอาคารพัก/หองพัก รองลงมาคือ ไมมี โดยคิด
เปนรอยละ 60.0 และ 35.6 สวนใหญ เห็นวา ไมมีระบบปองกันพาหะนําโรคบริเวณอาคารพัก /
หองพัก รองลงมาคือ เห็นวามีระบบปองกัน โดยคิดเปนรอยละ 71.1 และ 24.4 ตามลําดับ
2) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็น วา การดําเนิน การของโรงพยาบาลทา
สองยางอาจกอใหเกิดผลกระทบในดาน มลพิษทางอากาศ และ มลพิษทางเสียง รองลงมาคือ
การจราจร ขยะมูล ฝอย และน้ํ าเสี ย โดยคิ ดเป น ร อ ยละ 19.2, 19.2,13.8, 13.8 และ 12.3
ตามลําดับ สวนใหญ เห็นวาโรงพยาบาลทาสองยางควรปรับปรุงในเรื่องของ น้ําใช รองลงมาคือ
ถนน/การจราจร และ การจัดการน้ําเสีย โดยคิดเปนรอยละ 22.1, 18.5 และ 15.9 ตามลําดับ สวน
ใหญ ทราบจากโรงพยาบาล โดยคิ ด เป น ร อ ยละ 74.0 ส ว นใหญ เห็ น ด ว ยเพราะ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการรักษาพยาบาล รองลงมาคือ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
คิดเปนรอยละ 18.1 และ 13.7 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวย แตเห็นวาควรมีมาตรการ
ปองกัน ผลเสียในเรื่อง ฝุนละออง เศษวัส ดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร รองลงมาคือ จราจร
ติดขัดเพิ่มขึ้น จากการกอสราง เสียงดังรบกวน และ ความแออัดของชุมชนเพิ่มขึ้นจากคนงาน
กอสราง โดยคิดเปนรอยละ 17.5, 11.3, 9.4 และ 9.4 ตามลําดับ
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(4.5) แผนกตางๆ ของโรงพยาบาล จํานวน 15 ชุด
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 15 คน สรุปผลดังนี้
1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในแผนกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
รองลงมาคือ แผนกทันตกรรม และแผนก กลุมการพยาบาล โดยคิดเปนรอยละ 26.7, 20.0 และ
13.3 ตามลําดับ สวนใหญมีจํานวนบุคลากรในแผนก จํานวน 22 คน 2 คน และ 10 คน โดยคิด
เปนรอยละ 20.0, 20.0 และ 20.0 ตามลําดับ
2) ตอนที่ 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
แผนกทีผ่ ูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอุปกรณปองกันตัวเองขณะปฏิบัติงาน
ไดแก ถุงมือ และ ผาปดปาก รองลงมาคือ เสื้อกันเปอน โดยคิดเปนรอยละ 22.7, 22.7 และ 18.2
ตามลําดับ สวนใหญใชอุปกรณปองกันตัวเองขณะปฏิบัติงานทุกครั้งที่ปฏิบัติ โดยคิดเปนรอยละ
66.7 การปฏิบัติงานของแผนกสวนใหญ อยูในสภาวะที่มีความปลอดภัยปานกลางในความปลอดภัย
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยคิดเปนรอยละ 46.7
3) ตอนที่ 3 สิ่งแวดลอมในการทํางานของแผนกตางๆ
แผนกสวนใหญเห็นวา ปริมาณน้ําดื่ม ปริมาณน้ําใช แสงสวาง ความสะอาด
อุณ หภูมิ การปฐมพยาบาลหาเกิดอุ บัติเ หตุ ระบบการรั กษาความปลอดภั ย สวัส ดิ ภาพและ
สวัสดิการ การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน เปน ปญหาสิ่ง แวดลอมในการทํางานที่ มีความ
รุนแรงนอย สําหรับ คุณภาพน้ําดื่ม และ คุณภาพน้ําใช เปน ปญหาที่มีความรุ น แรงปานกลาง
สวนการระบายอากาศ และพื้นที่ในการปฏิบัติงาน เปนปญหาที่มีความรุนแรงมาก แผนกสวนใหญ
มีระบบการสํารองน้ําใช โดยคิดเปนรอยละ 80.0 แผนกสวนใหญ เห็นวามีปญหาเรื่องกลิ่น โดยคิด
เปนรอยละ 73.3 แผนกสวนใหญเห็นวามีแมลงและพาหะนําโรค รอยละ 60.0 และ 40.0 แผนก
สวนใหญเห็นวามีระบบปองกัน แมลงและพาหะนําโรค รอยละ 53.8 แผนกสวนใหญ เห็นวามี
ปญหาไฟฟาดับในรอบ 1 ปที่ผานมา โดยคิดเปนรอยละ 86.7 แผนกสวนใหญ เห็นวาสาเหตุของ
ปญ หาไฟฟ าดั บที่ เกิด ขึ้น บอ ย เกิ ดจากเหตุ ขัด ขอ งของการไฟฟา สว นภู มิภาค รองลงมาคื อ
เหตุขัดของของระบบไฟฟาภายในโรงพยาบาล โดยคิดเปนรอยละ 66.7 และ 33.3 ตามลําดับ
แผนกสวนใหญ เห็นวาผลกระทบหากเกิดไฟฟาดับ สงผลกระทบตออุปกรณ / เครื่องมือ รองลงมา
สงผลกระทบตอการทํางาน โดยคิดเปนรอยละ 47.6 และ 38.1 ตามลําดับ แผนกสวนใหญ มีระบบ
ไฟฟาสํารองในหนวยงาน โดยคิดเปนรอยละ 80.0 แผนกสวนใหญ มีจุดบริการน้ําดื่มภายใน
หนวยงาน โดยคิดเปนรอยละ 80.0 ทุกแผนกมีอุปกรณดับเพลิงภายในหนวยงาน โดยคิดเปนรอย
ละ 100.0 แผนกสวนใหญ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมในหนวยงาน โดยคิดเปนรอยละ 73.3
แผนกสวนใหญ เห็นวามีการฝกอบรมใหความรูของหนวยงาน โดยคิดเปนรอยละ 85.7
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(4.6) กํานัน ผูใหญบาน อําเภอทาสองยาง จํานวน 41 ชุด
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 41 คน สรุปผลดังนี้
1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อาศัยอยูในตําบลแมตาน รองลงมา
คือ แมหละ และแมสอง โดยคิดเปนรอยละ 36.6, 22.0 และ 12.2 ตามลําดับ สวนใหญประชาชน
ในพื้นที่ของผูตอบแบบสอบถามใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง โดยคิดเปนรอยละ 82.9 สวน
ใหญ เห็นวาควรปรับปรุงในดานการเสียเวลารอคิวนาน รองลงมาคือ ความทั่วถึงของการ
ใหบริการ และ อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่ โดยคิดเปนรอยละ 47.37, 24.56 และ 21.05
ตามลําดับ สวนใหญ ใชบริการโรงพยาบาลเนื่องจากเชื่อถือความสามารถของแพทย รองลงมาคือ
ใหบริการที่ใกลชิดเปนกันเอง และมีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย โดยคิดเปนรอยละ 21.31,
18.03 และ 16.39 ตามลําดับ
2) ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่ทานดูแลอยูในปจจุบัน
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
อยูในระดับที่มีความรุนแรงนอย สวนใหญ เห็นวา ระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชนอยูในสภาพ/
ลักษณะพอใช
3) ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง
ประชาชนผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เห็ น ว า การดํ า เนิ น การของ
โรงพยาบาลทา สองยางอาจก อให เกิด ผลกระทบในเรื่ องของ มลพิษ ทางอากาศ (ฝุน , ควัน )
รองลงมาคือ การขาดแคลนน้ําสะอาด ขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง และการจราจร คิดเปนรอยละ
22.22, 17.78, 15.56, 11.11 และ 11.11 ตามลําดับ สวนใหญ เห็นวาโรงพยาบาลทาสองยางควร
ปรับปรุงในเรื่องของ การจัดการน้ําเสีย รองลงมาคือ น้ําใช ถนน/การจราจรและการจัดการขยะมูล
ฝอย คิดเปนรอยละ 25.53, 21.28, 12.76 และ 12.76 ตามลําดับ สวนใหญ ทราบจากโรงพยาบาล
เกี่ยวกับการกอสรางอาคาร เพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง รองลงมาคือทราบ
จากเจาหนาที่ราชการ คิดเปนรอยละ 52.78 และ 25.00 ตามลําดับ สวนใหญ เห็นดวยเพราะ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล รองลงมาคือ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิของประชาชน คิด
เปนรอยละ 21.21 และ 20.20 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวย แตเห็นวาควรมีมาตราการ
ปองกันผลเสียในเรื่อง ฝุนละออง เศษวัสดุ จากการรื้อถอนกอสรางอาคาร รองลงมาคือ เสียงดัง
รบกวน และความแออัดของชุมชนเพื่มขึ้นจากการกอสราง คิดเปนรอยละ 14.15, 13.13 และ
10.10 ตามลําดับ
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(4.7) ประชาชนชาวพมาที่ขามมาฝงไทย อําเภอทาสองยาง จํานวน 200 ชุด
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 200 คน สรุปผลดังนี้
1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามมาจากตางพื้นที่กัน โดยสวนใหญอาศัยอยูหมูบานแม
ละอา รองลงมาบานจอเกทะ และบานกะแต คิดเปนรอยละ 7.5 , 6.5 และ 5.5 ตามลําดับ สวน
ใหญเปนเพศชายรอยละ 51.0 เปนเพศหญิงรอยละ 49.0 สวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป
รองลงมา 16-25ป และ 36-45 ป กับ 46-55 ป ในจํานวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 24.5 และ 23
ตามลําดับ สวนใหญไมไดเรียนหนังสือ รองลงมาเปนระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 90 และ
7.5 ตามลําดับ สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว รองลงมาเปนโสด และหยา คิดเปนรอยละ 76.0 ,
20.0 และ 4 .0 ตามลําดับ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออื่นๆ คือ รับจางทั่วไป
หรือไมมีงานทํา และคาขาย คิดเปนรอยละ 69.0 , 22.0 และ 7.0 ตามลําดับ สวนใหญมีลักษณะ
บานพัก เปนของตนเอง รองลงมาคือ เปน ผูอยูอาศัย คิดเปนรอยละ 58.5 และ 41.0 ตามลําดับ
สวนใหญ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหวาง 1-5 คน รองลงมาเปน 6-10 คน คิดเปนรอยละ 60
และ 38 ตามลําดับ สวนใหญ มีรายไดประมาณ ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 500010,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 72 และ 28 ตามลําดับ สวนใหญ มีรายจายโดยประมาณ ต่ํา
กวา 5,000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 5,000-10,000บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 74.5 และ 25.5
ตามลําดับ สวนใหญ มีรายไดพอ/ไมเหลือเก็บ รองลงมาคือ พอ/เหลือเก็บ และไมพอตองกูยืม คิด
เปนรอยละ 67 , 21 และ 12 ตามลําดับ สวนใหญ ลักษณะรายไดชวง 2-3 ปที่ผานมา ไม
เปลี่ยนแปลง รองลงมาคือต่ําลง และ สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 90.5 , 7 และ 2.5 ตามลําดับ สวนใหญ
แลวเมื่อทานหรือคนในครอบครัวเจ็บปวยรักษาโดย ไปโรงพยาบาลของรัฐ รองลงมา ซื้อยามา
รับประทานเอง และ ไปสถานีอนามัย คิดเปนรอยละ 46.26 , 41.81 และ 10.34 ตามลําดับ สวน
ใหญเคยใชบริการโรงพยาบาลทาสองยางเพื่อ รักษาอาการเจ็บปวย รองลงมาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และ คลอดบุตร คิดเปนรอยละ 88.67 , 6.60 และ 1.88 ตามลําดับ สวนใหญคิดวาโรงพยาบาลทา
สองยางควรปรับปรุงบริการดานใดเสียเวลารอคิวนานเกินไป รองลงมาคารักษาพยาบาลแพง และ
อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 71.69 , 23.01 และ 3.7 ตามลําดับ สวนใหญเลือกใช
บริการโรงพยาบาลทาสองยางคือ เชื่อถือความสามารถของแพทยและเปนโรงพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคม รองลงมาคือใหบริการใกลชิดเปนกันเอง คิดเปนรอยละ 36.27 , 36.27 และ 16.86
ตามลําดับ
2) ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัย
อยูในปจจุบัน
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา ปญหาสิ่งแวดลอมภายใน
ชุมชมมีความรุนแรงนอยถึงปานกลางสวนใหญ เห็นวา ระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชนจะตองมี
การปรับปรุง
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3) ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักโรงพยาบาลทาสองยางคิดเปนรอยละ
95.0 ไมรูจักรอยละ 3.0 และไมระบุรอยละ 2.0 สวนใหญคิดวาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลทาสองยางมี มลพิษทางอากาศ รองลงมาคือขยะมูลฝอย และ มลพิษ
ทางเสียง คิดเปนรอยละ 44.75, 27.24 และ 16.74 ตามลําดับ สวนใหญคิดวาโรงพยาบาลทาสอง
ยาง ควรปรับปรุงในเรื่อง การระบายน้ํา รองลงมาคือการจัดการน้ําเสีย และไฟฟา คิดเปนรอยละ
51.46, 20.08 และ 11.68 ตามลําดับ สวนใหญทราบขาวการขยายเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง
ของโรงพยาบาลทาสองยางจากทางโรงพยาบาล รองลงมา ไมทราบ และ จากเจาหนาที่ คิดเปน
รอยละ 55.47 , 21.01 และ 16.81 ตามลําตับ สวนใหญ เห็นดวยเพราะเพิ่มขีดความสามารถใน
การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล รองลงมา เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน คิดเปนรอย
ละ 18.77 และ 17.57 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวย แตเห็นวาควรมีมาตรการปองกัน
ผลเสีย ในเรื่อง ฝุนละออง เศษวัสดุ จากการรื้อถอน กอสรางอาคาร รองลงมาเสียงดังรบกวน และ
เปนแหลงแพรเชื้อโรค คิดเปนรอยละ 25.68, 18.62

ภาพที่ 3.4.5.1 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใชแบบสอบถาม
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3.4.5.2 การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
จัดการประชุมในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30-17.00 น. ณ หองประชุมสักทอง
โรงพยาบาลทาสองยาง ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนการชี้แจงรายละเอียด
โครงการและเสนอขอบเขตการศึกษาของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึง่ ในที่ประชุมมี
ความเห็นดวยกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง และมี
ความเห็นเพิ่มเติมที่โครงการตองดําเนินการ ดังนี้
- ตองมีการทําแผนผังของโรงพยาบาลใหเปนรูปภาพวา มีลักษณะอยางไรบาง มีพื้นที่
วางตรงไหน จะเอาอาคารตั้งตรงไหน พรอมอธิบายการดําเนินการใหชัดเจน เพื่องาย
ตอการประเมิน
- อยากใหมีหนวยงานเขารวมการประชุมในครั้งตอไปมากกวานี้
- ไมอยากใหเปนอาคารสูงเพราะเปนหวงเรื่องแผนดินไหว
- อาคารผูปวยเดิมไมควรทุบ ควรเก็บเปนที่แยกผูปวยติดเชื้อรุนแรง
- เพิ่มจุดพักผอนของญาติ และผูปวยใน
- ใหเจาหนาที่พูดจาใหไพเราะตอผูมาใชบริการ ไมอยากใหใชอารมณ
- ความปลอดภัยในทรัพยสิน จากการขยายอาคาร ทําใหระยะระหวางตัวอาคารกับรั่ว
ใกลกันเกินไป กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับที่ลับตาคน

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน

บรรยากาศภายในหองประชุม

ภาพที่ 3.4.5.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 1
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บรรยากาศภายในหองประชุม
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คณะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนเขารวมรับฟงตั้งประเด็นคําถาม
ภาพที่ 3.4.5.2 (ตอ) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 1

3.4.5.3 การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
จัดประชุมในวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมเทศบาลตําบลแมตาน ตําบล
แมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนการเสนอรายละเอียดผลการศึกษาการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งผูเขารวมประชุมมีความเห็นดวยกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวน
เตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง และไมมีความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมที่โครงการจะตองนําไป
ปฏิบัติเพิ่มเติม
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ปายขอเชิญเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น

ภาพแสดงนิทรรศการ

ภาพบรรยากาศในหองประชุม
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ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน

นายอําเภอทาสองยาง กลาวเปดการประชุม

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ภาพที่ 3.4.5.3 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 2
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ประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น

ประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น

ประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น

ประชาชนยกมือแสดงความเห็นดวย

ภาพที่ 3.4.5.3 (ตอ) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 2
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

บทที่ 4
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการ ไมวากิจกรรมใดทั้งขนาดใหญ หรือขนาด
เล็ก จะเปนการศึกษาถึงผลกระทบระหวางการกอสรางและเมื่อเปดดําเนินกิจการ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม หรือคุณคาตางๆ ที่มีตอมนุ ษย ทั้ง ทางบวกและทางลบ โดยมีหลักการ
ประเมิน ดังนี้
- ประเมินผลกระทบในลักษณะของการเปรียบเทียบระหวางการมีและไมมีโครงการ
- ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นระหวางการกอสรางโครงการ
- ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นระหวางและหลังดําเนินโครงการ และแสดงใหเปนความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
โครงการโรงพยาบาลท า สองยาง (ส ว นขยาย) มี ค วามประสงค ข ยายจํ า นวนเตี ย ง
รักษาพยาบาลจากเดิม 30 เตียง เปน 60 เตียง โดยจะทําการกอสรางอาคารผูปวยใน 3 ชั้น อาคาร
จายกลาง 2 ชั้น อาคารพักพยาบาล 24 หอง อาคารพักแพทย 10 หอง และอาคารพักเจาหนาที่ 32
หอง และจะมีการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นดวย การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการฯ จะวิเคราะหผลกระทบทั้ง 3 ชวงเวลา คือ ระยะเวลากอน
ดําเนินโครงการฯ ระหวางดําเนินการกอสราง และหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ หรือเปดดําเนินกิจการ
การวิเคราะหผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสดงผล
กระทบปลีกยอยเพื่อที่จะสามารถชี้ใหเห็นผลกระทบอยางชัดเจนจากแผนดําเนิน โครงการฯ หรือ
กิจกรรมของโครงการฯ ซึ่งแตละสวนยอมมีผลกระทบที่ไมเหมือนกันและมีความสําคัญแตกตางกัน
จําเปนตองใชมาตรการลดผลกระทบที่แตกตางกันไป วิธีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีหลาย
วิธีการ หลักการของการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง แวดลอมในปจจุบันจะเปนการศึกษาวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบของโครงการหรือกิจการที่อาจจะเกิดขึ้น อันสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรที่มีอยูใ นบริเวณนั้นและบริเวณรอบๆ โครงการโดยแสดงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบ ในระยะสั้ น และระยะยาวซึ่ง การวิ เ คราะหจ ะอยูบ นพื้น ฐานของการคาดการณ ถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามหลักวิชาการ และเสนอมาตรการการแกไขผลกระทบอยางชัดเจน
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4.1 วิธีการประเมิน
การประเมิน องคประกอบหลักที่จ ะตองประกอบการพิจ ารณาในการวิเคราะหผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมภายในโครงการฯ อันไดแก
- ประเมินตัวแปรสิ่งแวดลอมที่ถูกกระทบโดยพิจารณาวามีตัวแปรใดหรืออะไรบางที่
ถูกกระทบกระเทือน
- ประเมินองคประกอบของโครงการ ที่เปนตนเหตุของผลกระทบตอตัวแปร
- พิจารณาดวยพื้นที่ซึ่งอาจถูกผลกระทบและสภาพโดยรวมของผลกระทบ
- ประเมินสภาพแวดลอมในปจจุบันกอนมีโครงการ
- ประเมินสภาพแวดลอมระหวางดําเนินโครงการ
- ประเมินสภาพแวดลอมเมื่อเปดดําเนินการ
- ประเมินการใชมาตรการเขาแกปญหา
ประเมินโดยใชขบวนการ Matrix Analysis และ Networking Analysis ใชบอกระดับความ
รุนแรงของผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม และผลกระทบที่แทจริงของ
โครงการ แสดงในรูปตารางและแผนภูมิโ ดยมีการศึกษากําหนดคาสัมประสิท ธิ์น้ําหนักคะแนน
ความสําคัญของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการกําหนดคาระดับคะแนนของผลกระทบในเชิง
บวกและเชิงลบ แลวทําการประมวลผลทางคณิตศาสตร และทางสถิติเปรียบเทียบผลจากมาตรการ
ลดผลกระทบเฝาระวังและอื่นๆ เปรียบเทียบการประเมินและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้ง 3 ระยะ
กับการกําหนดมาตรการ ศึกษาการเฝาระวัง ลดผลกระทบ และรักษาคุณ ภาพสิ่ง แวดลอมเพื่ อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการสิ่งแวดลอม
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โรงพยาบาลป
โรงพยาบาลท
ยะเวชช
าสองยาง
บ อวิ(สน(ส
วนขยาย)
วนขยาย)
รายละเอียดโครงการ
ระบบการจราจร
ระบบไฟฟ า
ปริมาณและแหลงน้ําใช
น้ําเสียและการจั ดการน้ําเสีย
ของเสียและการจัดการของเสีย
การระบายน้ํ าและการป องกันน้ําท วม
อาชีวอนามัยและความปลอดภั ย
การป องกันอัคคีภั ย
พื้ นที่สีเขี ยว

กายภาพ

ชีวภาพ

ที่ตั้ งและภู มิ ประเทศ
ทรั พยากรดิน
ภู มิ อากาศและคุณภาพอากาศ

ทรั พยากรนิ เวศน บนบก
ทรั พยากรนิ เวศน ในน้ํา

น้ําผิวดินและน้ําใต ดิน
ธรณี วิ ทยาและแผ นดินไหว

น้ําใช
ขยะมู ลฝอยและสิ่งปฏิ กูล
การกําจัดน้ําเสี ย
การระบายน้ําและปองกั นน้ําทวม
พลังงานและไฟฟ า
การคมนาคมขนสง
การปองกั นอัคคี ภั ย
การใชประโยชน ที่ดิ น

ภาพที่ 4.1.1 แสดง Networking Analysis ของโครงการฯ
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4.2 ความหมายและนิยามที่ใชสําหรับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.2.1 คาสัมประสิทธิ์น้ําหนักคะแนนความสําคัญของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากโครงการ (นน.)
1 = มีความสําคัญโดยออมสงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมเพียงเล็กนอย
2 = มีความสําคัญโดยเปนตัวสนับสนุน สงเสริมการดําเนินไปของระบบสิ่งแวดลอม หรือระบบ
การทํางานของโครงการ
3 = มีความสําคัญโดยเปนองคประกอบหลักของระบบสิ่งแวดลอม ระบบสังคม หรือระบบการ
ทํางานของนิเวศนรายรอบ
4 = มีความสําคัญโดยเปนองคประกอบหลักของระบบสิ่งแวดลอม และมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ที่ไมสามารถละเลยหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได
5 = มีความสําคัญตอการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ
4.2.2 ระดับคะแนนของผลกระทบ (+ , -)
+ = หมายถึงมีผลกระทบทางบวก / ดีขึ้น
- = หมายถึงมีผลกระทบทางลบ / เลวลง
0 = ไมมีผลกระทบ / ไมมีการเปลี่ยนแปลง
1 = มีผลกระทบนอยยอมรับได หรือทําใหประสิทธิภาพดีขึ้น
2 = มีผลกระทบปานกลางที่ตองแกไขปรับปรุง หรือสงเสริมตัวโครงการใหเปนที่ยอมรับและไม
มีผลกระทบตอภายนอก
3 = มีผลกระทบมากอยางรุนแรง ตองแกไขปรับปรุงอยางเรงดวน หรือสงเสริมใหสังคมรวมดีขึ้น
4.2.3 ความหมายของสัญลักษณ
A = กอนการกอสราง
B = ระหวางการกอสราง
C = หลังการกอสราง / ระหวางเปดดําเนินการ
B’ = ระดับการลดผลกระทบระหวางการกอสรางเมื่อมีมาตรการ
C’ = ระดับการลดผลกระทบหลังเปดดําเนินการเมื่อมีมาตรการ
* = ผลคูณความสําคัญกับผลกระทบ
** = ผลคูณสัมประสิทธิ์ความสําคัญกับระดับการลดผลกระทบของมาตรการ
*** = คาผลกระทบจริงเมื่อผานมาตรการการแกไข : X ** + X *  = X *** 
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4.3 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการฯ
4.3.1 ดานทรัพยากรทางกายภาพ
4.3.1.1 ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
(1) ชวงกอนกอสราง
ลักษณะพื้นที่โดยสวนใหญของอําเภอทาสองยาง จะเปนพื้นที่ภูเขา พื้นที่ราบสวน
ใหญจะเปนบริเวณที่ติดกับแมน้ําเมย เทศบาลตําบลแมตานซึ่งเปนพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลทาสอง
ยาง มีลักษณะเปนพื้นที่ราบเชิงเขา ลาดเอียงลงจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 105 ไปสูแมน้ําเมย
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ของโรงพยาบาลทาสองยางไมแตกตางจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่
โดยรอบดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
ตําแหนงพื้นที่กอสรางอาคารแสดงดังภาพที่ 2.2.1 โดยจะมีการกอสราง อาคาร 1
อาคารผูปวยใน 3 ชั้น อาคาร 2 อาคารจายกลาง 2 ชั้น อาคาร 3 อาคารพักพยาบาล 24 หอง เปน
อาคาร 3 ชั้น อาคาร 4 อาคารพักแพทย 10 หอง เปนอาคาร 2 ชั้น และ อาคาร 5 อาคารพัก
เจาหนาที่ 32 หอง เปนอาคาร 3 ชั้น
ในการดําเนินการกอสรางอาคารสวนขยายจะกอสรางภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล
ที่มีอยูเดิม ทั้ง หมด โดยจะมีการปรับระดับพื้น ที่ดิน เดิมเพียงเล็กนอยเทานั้น สําหรับสภาพภูมิ
ประเทศของบริเวณที่กอสรางอาคารสวนขยายไมแตกตางจากบริเวณพื้นที่เดิมรอบขาง โดยใน
ระหวางการกอสรางจะกําหนดใหผูรับเหมากอสราง จัดทําผาใบสําหรับคลุมอาคารที่ทําการกอสราง
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนที่เกิดจากการกอสราง ซึ่งสามารถลดมุมมองที่ไมเหมาะสมที่ อาจ
เกิดขึ้นกับสภาพภูมิประเทศได ดังนั้นในการกอสรางอาคารจะไมกอใหเกิดผลกระทบกับสภาพภูมิ
ประเทศ (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานกอสราง และชุมชนรายรอบ ดังนั้น
โครงการฯ จะตองกํากับใหบริษัทผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขั้นต่ํา เพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นจากเดิม (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
1) จัดทํารั้วสูงไมนอยกวา 2 เมตร รอบพื้นที่กอสราง เพื่อบดบังภูมิทัศนที่ไ ม
เหมาะสมในพื้นที่กอสราง
2) ติดตั้งกําแพงผาใบซึ่งใหสูงเพิ่มอีกประมาณ 2 เมตร เพื่อบดบังภูมิทัศนที่ไมดี
จากการกอสราง ลดการฟงกระจายของฝุนละออง และเปนแนวกําบังเสียง
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(3) ชวงเปดดําเนินการ
กิจกรรมในชวงเปดดําเนินการเปนกิจกรรมเพื่อการรักษาพยาบาล และการเขาพัก
ของผูปวย ดัง นั้นจึงไมมีผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งโครงการฯ
(ระดับผลกระทบเทากับ 0)
4.3.1.2 ธรณีวิทยาและแผนดินไหว
(1) ชวงกอนกอสราง / ชวงระหวางการกอสราง / ชวงเปดดําเนินการ
ธรณีสัณฐานและตนกําเนิดดิน บริเวณ หมู 1 และ หมู 2 ตําบลแมตานซึ่งเปนที่ตั้ง
ของโรงพยาบาลทาสองยาง มีลักษณะเปนลานตะพักลําน้ํา หรือผิวพื้นคอนขางใหม วัตถุตนกําเนิด
ดินบริเวณนี้เปนพวกตะกอนลําน้ําคอนขางใหม ที่ลําน้ําพัดพามาทับถมไวเปนเวลานานพอสมควร
เนื้อดิน เปน พวกดินเหนียว บริเวณที่ต่ําในฤดูฝ นอาจมีน้ําแชขังทํานาขาว สวนใหญมีความอุดม
สมบูรณคอนขางต่ํา รอยเลื่อนที่พาดผานอําเภอทาสองยางคือรอยเลื่อยเมย-อุทัยธานี โดยจากสถิติ
การเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย พบวา ไมเคยเกิดแผนดินไหวรุนแรงในตําบลแมตาน แตอยางไร
ก็ตาม จากแผนที่บริเวณเสี่ยงกับแผนดินไหวของประเทศไทยพบวาจังหวัดตากอยูในเขต 2ข คือ
เสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวความรุนแรง VII – VIII เมอรคัลลี สิ่งกอสรางที่ออกแบบดีเสียหาย
เล็กนอย (มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายระดับปานกลาง)
ความสูง ของอาคารของโรงพยาบาลทาสองยางในปจจุบันมีความสูงมากที่สุด 12
เมตร และอาคารสวนขยายมีความสูงมากที่สดุ 16 เมตร ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ และกิจกรรมในการ
รักษาพยาบาลและการพักอาศัยของโครงการฯ จึงไมมีผลกระทบตอดานธรณีวิทยาและแผนดินไหว
(ระดับผลกระทบเทากับ 0)
4.3.1.3 ดินและการชะลางพังทลาย
(1) ชวงกอนกอสราง
พื้นที่ 70% ของจังหวัด ครอบคลุมในพื้นที่สวนใหญ คือ อําเภอทาสองยาง และ
บางสวนในอําเภออุมผาง แมสอด แมระมาด พบพระ บานตาก ชนิดของดินเปนดินภูเขา และจาก
ขอมู ลการทดสอบชั้น ดิน ของโครงการเพื่อ การออกแบบเขื่ อนปอ งกั น ตลิ่ง ริมน้ํ าเมย ซึ่ ง มี ที่ตั้ ง
โครงการอยูที่ หมู 2 ตําบลแมตาน หางจากโรงพยาบาลประมาณ 1 กิโลเมตร ไดมีการขุดเจาะดิน
จํานวน 3 หลุมเจาะ ซึ่งโดยสวนใหญพบทรายแปง และดินเหนียว (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
ชวงกอสรางจะมีการขุดดินเพื่อกอสรางฐานราก ระบบบําบัดน้ําเสีย บอหนวงน้ํา
และทอระบายน้ํา โดยดินที่ขุดจะนํามาปรับถมบริเวณภายในพื้นที่โครงการ โดยไมมีการนําดินออก
นอกพื้นที่โครงการ และจากสภาพปจจุบันพื้นที่โครงการมีแนวรั่วคอนกรีตรอบโครงการแลว จึงเปน
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แนวปองกันชะลางและพังทลายดินออกนอกโครงการ สําหรับรถรถขนสงวัสดุกอสรางที่เขามาใน
พื้นที่โครงการ จะจัดใหมีพนั กงานคอยทําความสะอาดเศษดิน และวัสดุที่ตกหลน และที่ติดลอรถ
เพื่อปองกันการชะลางของตะกอนดินออกสูภายนอกโครงการ จึงคาดวาจะสงผลกระทบนอย (ระดับ
ผลกระทบเทากับ -1)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานกอสราง และชุมชนรายรอบ ดังนั้น
โครงการฯ จะตองกํากับใหบริษัทผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขั้นต่ํา เพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นจากเดิม (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
1) จัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอรถบรรทุกดิน กอนออกจากพื้นที่โครงการ
และทําความสะอาดเศษดิน และเศษวัสดุกอสรางที่ตกหลนบริเวณถนนและทอ
ระบายน้ํา
2) จัดใหมีการค้ํายันและกําแพงปองกันดิน เพื่อปองกันการพังทลายของดินในชวง
กอสรางฐานราก โดยใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
(3) ชวงเปดดําเนินการ
ถนนภายในโครงการมีลักษณะเปนคอนกรีต และพื้น ที่วางจะมีการปลูกหญา จึง
ปองกันการปะทะของฝนกันหนาดิน และลดการชะลาง พังทลายของดิน ทําใหไมมีผลกระทบ และ
โครงการเปนกิจกรรมรักษาพยาบาล และการอยูอาศัย มีการจัดการดานน้ําเสียและขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล มิไดมีการปลอยใหเจิ่งนองหรือกองบนพื้นดิน (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
4.3.1.4 สภาพภูมิอากาศ
(1) ชวงกอนกอสราง
อําเภอทาสองยางอยูในเขตรองมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากทะเลอันดามันพัดผานทํา
ใหภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน ทําใหมีฝนตกชุกตลอดทั้งป โดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 เดือน
โดยเฉพาะในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ฝนจะตกชุกเปนพิเศษ แบงออกเปน 3 ฤดู คือ ฤดู
รอน ฤดูฝน และฤดูหนาว กิจกรรมของโรงพยาบาลมิไดมีกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบอันอาจทําให
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
การก อสร างอาคาร ไมไ ด กอใหเกิดความรอนหรื อก าซใดๆ อั นอาจทํ าให สภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(3) ชวงเปดดําเนินการ
โครงการฯ เปนกิจกรรมรักษาพยาบาล และการอยูอาศัย มิไดมีกิจกรรมที่กอใหเกิด
ความรอนสูง และกาซใดๆ ที่อาจมีผ ลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับผลกระทบ
เทากับ 0)
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4.3.1.5 คุณภาพอากาศ
(1) ชวงกอนกอสราง
ทําการตรวจวัดปริมาณฝุนและตะกั่วทั้ง ในและนอกอาคาร ในวันที่ 2-7 ธันวาคม
2551 จากการตรวจวัดปริมาณฝุนในอาคาร คือ อาคารผูปวยใน อาคารจายกลาง โรงครัว และ
สํานักงานอําเภอทาสองยาง ในพารามิเตอร ฝุนรวม (TSP) ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10)
ฝุนขนาดเล็กวา 2.5 ไมครอน (PM-2.5) พบวา ยังมีปริมาณไมสูงเมื่อเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหง ชาติที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และยั ง ไมเกิ น มาตรฐานเมื่อเทีย บกับคา มาตรฐานปริม าณฝุ น ที่
กอใหเกิดเหตุรําคาญตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดลอม และการตรวจวัดปริมาณฝุนนอกอาคาร พบวา บริเวณสนามหญาหนาโรงพยาบาล
และสํานักงานอําเภอทาสองยาง ในพารามิเตอร ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) และตะกั่ว
อยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐานเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และกิจกรรมของ
โรงพยาบาลเดิมมิไดกอใหเกิดผลกระทบใหเกิดฝุนละอองแตอยางใด (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
แหลงกําเนิดมลพิษ ทางอากาศในชวงกอสรางจะเกิดจากฝุน ละอองจากการ การ
ขนสง และมลสารที่เกิดจากการเผาไหมจากเครื่องยนตที่ใชในการกอสราง เชน กาซคารบอนมอน
นอกไซด ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน มีรายละเอียดดังนี้
1) ฝุนละออง: ในการขนสงวัสดุกอสราง จะใชทางหลวงหมายเลข 105 ซึ่งจะขน
สงผานทางอําเภอแมสอดสูอําเภอทาสองยาง จากนั้น เลี้ยวซายตามเสนทางถนนปญญาสามัคคี สู
โรงพยาบาลทาสองยาง โดยถนนเปนแอสฟสซ และ ค.ส.ล. สามารถลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
ได และในการขนวัสดุกอสรางจะมีเฉพาะชวงกอสรางตัวอาคารเปนสวนใหญ โดยจะมีการขนสง
ประมาณ 10-15 เที่ยว ในขั้นตอนการปรับระดับพื้นดินและกอสรางอาคารจากขอมูลของ US, EPA
(1977) ระบุวา งานกอสรางที่ทําบนดิน ซึ่ง มีระดับของกิจกรรมปานกลาง มีองคประกอบของดิน
ประเภท Silt ประมาณรอยละ 50 โดยเฉลี่ยจะทําใหมีฝุนละอองปลอยเขาสูอากาศประมาณ 1.2 ตัน/
พื้นที่กอสราง 1 เอเคอร/เดือน เมื่อคิดเวลาทํางานกอสราง 8 ชั่วโมง/วัน ดังนั้นอาคาร 6 อาคาร ของ
โครงการซึ่งสรางในพื้นที่ประมาณ 1,230+620+300+390.6+563 = 3,104 ตร.ม. หรือ 0.776
เอเคอร จะกอใหเกิดฝุนละอองในระหวางการกอสรางอาคารประมาณ 0.9312 ตัน/เดือน ซึ่งพบวา
เปนปริมาณไมมากนักและใชระยะเวลาสั้นๆ ประกอบกับโครงการมีมาตรการลดฝุนโดยฉีดพรมน้ํา
เปนประจํา บริเวณทางรถขนสงวัสดุวิ่ง และพื้นที่ที่เปนแหลงกําเนิดฝุนดิน พรอมทั้งจัดเจาหนาที่เพื่อ
คอยทําความสะอาดดินที่รวงหลนบริเวณพื้นและที่ติดลอรถยนต ดังนั้นคาดวาจะเกิดผลกระทบนอย
(ระดับผลกระทบเทากับ -1)
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2) มลสารจากการเผาไหม : ประเภทของมลสารที่เ กิดจากการเผาไหมของ
เครื่อ งยนตห ลั กๆ แล ว ได แ ก ก าซคาร บอนมอนนอกไซด ไฮโดรคารบ อน และออกไซดข อง
ไนโตรเจน เปนตน แตคาดวาจะเกิดขึ้นในระดับต่ําเนื่องจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานการก อสราง
นั้นจะเปนชวงสั้นๆ และชนิดอุปกรณกอสรางที่เปนเครื่องยนตดีเซลมีจํานวนไมมากนัก เชน รถผสม
ปูน เครื่องลําเรียงปูนขึ้นสูชั้นบน เปนตน สวนมลสารที่อาจเกิดจากรถขนสงวัสดุคาดวามีปริมาณไม
มากนักเชนเดียวกัน เนื่องจากมีจํานวนเที่ยวเพียง 10-15 เที่ยว/วัน ดังนั้นคาดวาเกิดผลกระทบใน
ระดับต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานกอสราง และชุมชนรายรอบ ดังนั้น
โครงการฯ จะตองกํากับใหบริษัทผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขัน้ ต่ํา เพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นจากเดิม (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
1) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางที่ทําการเปดหนาดิน บริเวณถนนทางเขาพื้นที่
โครงการฯ ถนนภายในโครงการฯ บริเวณกองวัสดุ เพื่อลดการฟุงกระจายของ
ฝุนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง (เชา-บาย) จะสามารถลดปริมาณฝุนที่ฟุงกระจายได
ถึงรอยละ 50 (U.S.EPA)
2) กอสรางรั้วสูงไมนอยกวา 2 เมตร โดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการฯ เพื่อเปน
แนวกําบังการฟุงกระจายของฝุนละอองไปสรางความรําคาญตอประชาชน
3) การดําเนินการกับวัสดุกอสราง
- การกองวัสดุที่มีฝุน ตองปดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ที่ปดลอมทั้งดานบน
และดานขางอีก 3 ดาน หรือฉีดพรมดวยน้ําเพื่อใหผิวเปยกอยูเสมอ
- ผงซีเมนตหรือเคมีภัณฑที่ใชในการกอสรางตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิด
โดยผงซีเมนตที่มีปริมาณมากกวา 20 ถุง ตองคลุมดวยผาคลุมหรือเก็บใน
พื้นที่ปดลอม
- การยายวัสดุที่มีฝุน ตองฉีดพรมดวยน้ําทันทีกอนการขนยาย
- การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุน โดยใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนต
ตองฉีดน้ําหรือสารเคมีบนผิวอยางตอเนื่อง เวนแตไดมีการติดตั้งอุปกรณที่
แยกฝุนหรือกรองฝุนไวแลว
- การผลิตคอนกรีต การไสไม การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดมลภาวะตองจัดทํา
ในพื้นที่ที่ไดคลุมดวยผาคลุมหรือในหองที่มีหลังคาและผนังปดดานขางอีก
3 ดาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) การดําเนินการเศษวัสดุเหลือใช
- เศษวัสดุจะตองปกคลุมดวยผาคลุมหรือปดมิดชิดทั้งดานบนและดานขางอีก
3 ดาน
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- ตองจัดใหมีปลองชั่วคราวหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่ปดมิดชิดสําหรับทิ้ง
เศษวัสดุตางๆ จากที่สูง
- ปลายปลองที่ใชทิ้งเศษวัสดุตองสูงจากพื้นหรือภาชนะรองรับไมเกิน 1 เมตร
5) การขนสงวัสดุกอสราง รื้อถอน
- ใชผาหรือพลาสติกคลุมดิน หรือทราย หรืออุปกรณกอสรางในระหวางการ
ขนสง เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
- เมื่ อ มี เ ศษวั ส ดุ วั ส ดุ ก อ สร า ง ตกหล น จะต อ งเร ง เก็ บ กวาดให ส ะดวก
เรียบรอยโดยรวดเร็วเพื่อไมใ หกีดขวางการจราจรและทําใหพื้น ผิวถนน
สกปรก
- จัดใหมีบอลางลอรถกอนออกนอกโครงการฯ
- บํารุงรักษาเครื่องยนตตางๆ เพื่อลดปริมาณควัน เสียที่ปลอยออกมาจาก
อุปกรณกอสราง
6) จํากัดความเร็วรถขนสงวัสดุกอสรางใหมีความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. เมื่อผาน
ชุมชนหนาแนน
(3) ชวงเปดดําเนินโครงการฯ
(3.1) ระยะเอียดผลกระทบ
1) มลภาวะจากแหลง มลภาวะที่เกิดจากการดําเนิน การ คาดวาจะเกิดขึ้นใน 2
ลักษณะ ไดแก
1.1) มลภาวะจากแหลงกําเนิดที่อยูกับที:่ กิจกรรมที่คาดวาจะกอใหเกิดมลภาวะทาง
อากาศในลักษณนี้ที่สําคัญ ไดแก การระบายความรอนจากเครื่องปรับอากาศออกสูบรรยากาศ
ภายนอกโดยรอบอาคาร
1.2) มลภาวะจากแหลงกําเนิดที่ไมอยูกับที่: กิจกรรมที่เกี่ยวของและคาดวาจะเกิด
มลภาวะในลักษณะนี้ที่สําคัญ ไดแก การเผาไหมเชื้อเพลิงของเครื่องยนตในยานพาหนะชนิดตางๆ
ของผูเขาพักอาศัย เมื่อเกิดการเผาไหมแบบไมสมบูรณจะกอใหเกิดมลสารปนเปอนในบรรยากาศ
2) การประเมินผลกระทบ
2.1) มลพิษชนิดตางๆ
โรงพยาบาลมีที่จอดรถยนต 61 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต 87 คัน ใน
การคํานวณหาปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด จะกําหนดใหรถยนตเปนเครื่องยนตเบนซิน (เพราะ
สรางกาซคารบอนมอนอกไซดมากกวาเครื่องยนตดีเซล) และกําหนดใหร ถจักรยานยนต 2 คัน
เทากับรถยนต 1 คัน (อางอิงหนังสือวิศวกรรมการทางของนิจจันทร พันธุศรี) ดังนั้นในการคํานวณ
จะใชรถยนตเครื่องเบนซิน 61+(87/2) = 105 คัน และจะใชสัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลอยมลพิษของ
รถยนตประเภทรถเบนซินเล็ก ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ไดประมาณคาสัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลอย
มลสารแต ล ะชนิ ด ของรถยนตป ระเภทต า งๆ ตามความเร็ ว รถ ตั้ ง แต 5-50 กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง
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รายละเอียดดังตารางที่ 4.3.1.1 ในการคํานวณจะใช Box Model –v’ Hanne, Brigge and Hosher,
Handbook on Atmospheric Diffusion, US DOE (1962) โดยกําหนดในสภาวะการเลวรายที่สุด มี
รายละเอียดการคํานวณดังนี้
กําหนดให
- รถยนตในโครงการเปนรถเบนซินทั้งหมด 105 คัน
- ความเร็วรถเฉลี่ยที่วิ่งในโครงการประมาณ 20
กม./ชม.
สมการที่ใชคํานวณ
C
=
Q/dWM
C
=
ความเขมขนของมลพิษที่เกิดขึ้น (มก./ลบ.ม.)
Q
=
ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น (มก./วินาที)
=
สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลอยมลพิษ x ระยะทางเฉลี่ยภาย
ในโครงการ x ปริมาณที่จอดรถ
การคํานวณ
- - ระยะทางเฉลี่ยของถนนภายในโครงการ 100 เมตร
- - จํานวนรถยนตกําหนดวิ่ง 20 กม./ชม. 94
คัน/ชม.
- d = ความกวางของพื้นที่บริเวณที่ตั้งฉากกับทิศทางลม = 60 เมตร
(เลือกใชสวนแคบที่สุดของพื้นที่เพื่อเปนกรณีเลวรายที่สุด)
- W = ความเร็วลมใชขอมูลเฉลี่ยรายป 1.9 นอต หรือ 3.5 กิโลเมตร/
ชั่วโมง หรือ 1 เมตร/วินาที (อางอิง ขอมูลลุมน้ําปงตอนลางของ
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 ลําปาง กรมทรัพยากรน้ํา)
- M = Mixing Height ความสูงที่อากาศลอยตัว จะใชความสูงของ
ตนไมที่ปลูกไวบริเวณลานจอดรถยนต ประมาณ 6 เมตร
- คํานวณหาปริมาณฝุนละออง (Particulate Matter)
Q
=
0.1x0.1x105
=
1.05
กรัม/ชม.
=
1,050
มก./ชม.
C
=
1,050 / (60x1x6x3,600)
=
0.0008
มก./ลบ.ม.
ความเขมขนของฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตมี
คาเทากับ 0.0008 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาคอนขางต่ํา และไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
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- คํานวณหาปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
Q
=
84.33x0.1x105
=
885.465
กรัม/ชม.
=
885,465
มก./ชม.
C
=
885,465 / (60x1x6x3,600)
=
0.68
มก./ลบ.ม.
ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้น
จากทอไอเสียรถยนตมีคาเทากับ 0.68 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาคอนขางต่ํา และไมเกินเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 32.4 มก./ลบ.ม.
- คํานวณหาปริมาณกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx)
Q
=
2.22x0.1x105
=
23.31
กรัม/ชม.
=
23,310
มก./ชม.
C
=
23,310 / (60x1x6x3,600)
=
0.018
มก./ลบ.ม.
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) ที่เกิดขึ้น
จากทอไอเสียรถยนตมีคาเทากับ 0.018 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาคอนขางต่ํา และไมเกินเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.32 มก./ลบ.ม.
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ตารางที่ 4.3.1.1 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลอยมลพิษสําหรับรถยนตชนิดตางๆ (กรัม/กิโลเมตร)
ความเร็ว
สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลอยมลพิษ
ชนิดรถยนต
(กม./ชม.)
NOx
HC
CO
TSP
รถเบนซิน
5
2.98
64.67
287.21
0.1
10
2.57
27.95
163.81
0.1
15
2.33
19.11
111.80
0.1
20
2.22
15.17
84.88
0.1
30
11.46
2.20
60/92
0.1
40
9.66
2.43
49.30
0.1
50
8.49
2.63
41.40
0.1
รถดีเซลเล็ก
5
2.55
1.90
5.14
0.26
10
2.25
1.62
4.02
0.26
15
2.00
1.40
3.19
0.26
20
1.81
1.21
2.58
0.26
30
1.54
0.94
1.78
0.26
40
1.38
0.75
1.32
0.26
50
1.31
0.62
1.05
0.26
รถดีเซลใหญ
5
39.27
10.43
26.69
2.71
10
34.53
8.90
23.19
2.71
15
39.78
7.67
18.43
2.71
20
27.82
6.66
14.91
2.71
30
23.68
5.15
10.29
2.71
40
21.29
4.12
7.61
2.71
50
20.22
3.41
6.05
2.71
ที่มา : Pollution Control Department, Final Report, Air and Noise Emission Database for Thailand

2.2) การลดความรอนจากเครื่องปรับอากาศ
A. ขนาดของเครื่องปรับอากาศ
A.1 อาคารสวนเดิม
- ขนาดของเครื่องปรับอากาศที่ใชใ นสวนเดิม จํานวน 43 ตัว รวม
727,000 BTU (ตารางที่ 2.11.1)
- ขนาดเครื่องปรับอากาศ = 727,000/12,000 = 60.58 ตัน (1 ตัน =
12,000 BTU/ตัน)
A.2 อาคารสวนขยายที่อยูในเขตโรงพยาบาล
- พื้น ที่ อาคารผูปว ยใน มีพื้น ที่ 3,688 ตร.ม. มีสวนปรั บอากาศ
ประมาณ รอยละ 30 = 3,688x0.3 = 1,106.4 ตร.ม.
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- พื้นที่อาคารจายกลางและพัสดุ มีพื้นที่ 1,718 ตร.ม. มีพื้นที่ปรับ
อากาศประมาณ รอยละ 30 = 1,718x0.3 = 515.4 ตร.ม.
- รวมทั้ง 2 อาคารมีพื้นที่ปรับอากาศประมาณ = 1,106.4+515.4 =
1,621.8 ตร.ม.
- อัตราการปรับอากาศ (โดยประมาณ) = 20 ตร.ม./ตัน (1 ตัน =
12,000 BTU/ชม.)
- ขนาดของเครื่องปรับอากาศสวนขยายประมาณ = 2,359.4/20 =
81.09 ตร.ม.
A.3 ขนาดเครื่องปรับอากาศรวม
- ขนาดเครื่องปรับอากาศสวนเดิมและสวนขยาย 60.58+81.09 =
141.67 ตัน
- ตองปลูกตนไมเพื่อระบายความรอยละจากเครื่องปรับอากาศรอยละ
50 = 141.67/2 = 70.835 ตัน
B. ความสามารถในการลดรังสีความรอนของตนไม
- ตนไม 1 ตน (ขนาดเสนรอบวง 40 ซม. สูง 4 ม. ทรงพุมหนา 4
ตร.ม.) สามารถคายน้ํา = เครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือ 12,000
BTU
- โรงพยาบาลมีตนไมยืนตนที่มีเสนรอบวงสูงระดับอก 40 ซม. ขึ้นไป
จํานวน 90 ตน แตเปนตนมะละกอ 22 ตน ดังนั้นจึงเหลือไมยืนตน
68 ตน (ตารางที่ 3.2.1) สามารถคายน้ําเพื่อลดความรอนได 68 ตัน
- สามารถคายน้ําเพื่อชวยลดความรอนจากเครื่องปรับอากาศได รอย
ละ 48
- นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สีเขียวที่เปนสนามหญา และไมประดับ และไม
ผลประเภทอื่นๆ เชน มะละกอ จึงสามารถชวยคายน้ําเพื่อลดความ
รอนจากเครื่องปรับอากาศไดอีกสวนหนึ่ง
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ
ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ปลูกตนไมยืนตน เพื่อลดฟุงกระจายของฝุน ไอความรอน และมลพิษทาง
อากาศอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
2) รดน้ําและลางทําความสะอาดเสนทางการจราจรและพื้นที่จอดรถ เพื่อปองกัน
การฟุงกระจายของฝุน
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3) ดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารใหมีประสิทธิภาพดีเสมอ
4) ติดปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวบริเวณลานจอดรถยนต โดยใหดับเครื่องยนต
ทันทีเมื่อจอดรถแลว
5) ใหเจาหนาที่โรงพยาบาลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปนประจํา โดยทํา
ความสะอาดแผนกรองและถาดสําหรับรองรับน้ําที่อยูภายในเครื่องปรับอากาศ
เปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและยังเปนการ
ปองกันการสะสมของเชื้อโรค
6) เลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และตองมีมีสาร CFCs
เปนสวนประกอบในเครื่องปรับอากาศดวย
7) รณรงค ประชาสัมพันธ ใหเจาหนาที่ปรับอุณหภูมิภายในหองใหพอเหมาะ (2526 องศาเซลเซียส)
4.3.1.6 ระดับเสียง
(1) ชวงกอนกอสราง
จากการตรวจระดับความดังของเสียงภายในอาคาร ชวงวันที่ 2-6 ธันวาคม 2551
จํานวน 4 จุด ไดแก อาคารผูปวยใน อาคารจายกลางและโรงอาหาร อาคารของที่วาการอําเภอทา
สองยาง ในพารามิเตอรระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24 ชั่วโมง)) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
พบวา ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน ระดับเสียงดังทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และระดับเสียงนอกอาคารในชวงวันที่ 2-6 ธันวาคม 2551 จํานวน 2 จุด ใน
พารามิเตอรระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24 ชั่วโมง)) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไดแก
สนามหญาหนา อาคารผูปวยนอก และหนา ที่วาการอําเภอทา สองยาง พบวา ยัง อยูใ นเกณฑ
มาตรฐาน ระดับเสียงดังทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.
2540) เชนเดียวกัน (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
ในการกอสรางทุกประเภทยอมเกิดเสียงดังรบกวนอยูเสมออยางหลีกเลี่ยงไมได แต
เสียงที่เกิดขึ้น จะแปรเปลี่ยนไปตามกิจ กรรมการกอสรางและจะเกิดในชวงระยะเวลาสั้นๆ โดยที่
แหลงกําเนิดเสียงสวนใหญจะเกิดจากการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ จาก
หนังสือ Environmental Impact Assessment แตงโดย Larry W.Canter, University of Oklahoma
พบวาระบบความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในชวงกอสราง สามารถเรียงลําดับจากนอยไปหามาก
ไดดังตารางที่ 4.3.1.2
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ตารางที่ 4.3.1.2 ระดับความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมกอสราง
ลําดับ
กิจกรรม
ระดับความเขมของเสียง, dB(A)
1 งานทําฐานราก (Foundations)
81
2 งานติดตั้งระบบและขึ้นโครงการ (Erection)
81
3 งานเตรียมพื้นที่ (Ground Clearing)
83
4 งานเก็บความเรียบรอยและตกแตง (Finishing)
88
5 งานขุดเจาะ (Excavation)
88
หมายเหตุ : ระดับเสียงที่ระยะหางจากจุดกําเนิดเสียง 1.50 เมตร
ที่มา : Environmental Impact Assessment, Larry W.Canter, University of Oklahoma

พิจารณาพื้น ที่ภายนอกโรงพยาบาลที่ใกลอาคารกอสรางที่สุด (อาคารผูปวยใน 3
ชั้น) ดานทิศใต เปนพื้นที่ฌาปนสถานแมตาน (ภาพที่ 2.2.1) ดังนั้นเสียงดังจากการกอสรางกอสราง
จึงไมสงผลกระทบ
พิจ ารณาอาคารภายในพื้น ที่โรงพยาบาล ที่อยูใ กลกับอาคารที่จ ะกอสราง ไดแก
อาคารผูปวยใน อาคารผูปวยนอก อาคารซักฟอก อาคารจายกลางและโรงอาหาร อาคารพัสดุและ
คลังยา โดยมีระยะหางประมาณ 1 เมตร โดยแบงลักษณะความรุนแรงของผลกระทบดังนี้
- อาคารที่ไดรับผลกระทบสูงสุดคือ อาคารผูปวยใน เนื่องจากสวนของระเบียง
ดานหลังหองผูปวยติดกับอาคารผูปวยใน 3 ชั้น ที่จะกอสราง
- อาคารที่ไดรับผลกระทบรองลงมาคือ อาคารผูปวยนอก อาคารจายกลางและ
โรงอาหาร อาคารพัสดุและคลังยา เนื่องจากบริเวณสวนที่ติดกับอาคารผูปวยใน
3 ชั้น ที่จะกอสราง เปนผนังทึบ
- อาคารที่ไ ดรับผลกระทบนอยที่สุดคือ อาคารซักฟอก ถึง แมวาสวนที่ติดกับ
อาคารผูปวยใน 3 ชั้น ที่จ ะกอสราง เปน ผนัง ค.ส.ล. กึ่ง ตาขาย แตบริเวณ
ดังกลาวเปนที่ตั้งของเครื่องซักผา และเครื่องอบผา ซึ่งเปนกิจกรรมที่กอใหเกิด
เสียงดังอยูแลว
อยางไรก็ตามจะสงผลกระทบนอย เนื่องจากโครงการเลือกใชเสาเข็มเจาะ ทําใหผล
กระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนมีนอย
การประเมินระดับเสียงที่จะกอใหเกิดผลกระทบในขั้นตอนการกอสรางตอพื้นที่ไวตอ
เสียงรบกวน (Sensitive Area) ซึ่งอาคารที่อาจไดรับผลกระทบสูงสุดคือ อาคารผูปวยใน ซึ่งอยูหาง
จากอาคารกอสรางประมาณ 1 เมตร โดยพิจารณาระดับเสียงที่เกิดจากการเก็บความเรียบรอยและ
ตกแตง (Finishing) เนื่องจากมีระดับเสียงดังที่สุด ซึ่งหาไดจากสูตร
Lp2 =
Lp1 – 20 log r2/r1
เมื่อ Lp2 =
ระดับเสียงที่ตองการทราบที่ระยะ r2
Lp1 =
ระดับเสียงที่ระยะ r1
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r2
r1
ดังนั้น Lp2

=
=
=
=

4-17

ระยะทางที่ตองการทราบจากแหลงกําเนิด
1.5 เมตร
88 – 20 log (1/1.5)
91.52 dB(A)

ซึ่ง ระดั บเสียง Lp2 ที่จ ะไปถึง คนที่อยู ใ นอาคารตา งๆ จะต่ํา กว าที่ป ระเมิ น ไว
เนื่องจากโครงสรางของอาคารตางๆ ซึ่งเปน ค.ส.ล. จะชวยลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นไดมาก และทํา
หนาที่เปน กําแพงกันเสียง (Noise Barrier) ซึ่ งจาก Reducing Traffic Noise, a guide for
homeowners, designer’s and building by State Pollution Control Commission, Roads and
Traffic Authority and Department of Housing Australia, Australia 1991 ระบุวา ผนัง/กําแพง ปด
ทึบที่กอสรางดวยวัสดุตางๆ สามารถลดระดับเสียงไดระหวาง 20-40 dB(A) ทั้งนี้ในการกอสราง
อาคารจะมีมาตรการลดเสียงรบกวนเพิ่มเติม ไดแก กั้นรั้วรอบบริเวณกอสรางสูงมากกวา 2 เมตร
และทําการกอสรางเฉพาะเวลากลางวันเทานั้น
จากนั้ น ระดั บ เสี ย งที่ ป ระเมิ น ได จ ะนํ า มารวมกั บ ระดั บ เสี ย งที่ ไ ด จ ากตรวจวั ด
(Background Noise) ขณะยังไมมีการกอสราง หาไดจากสูตร
Ltotal =
10 log (10L1/10 + 10L2/10)\
เมื่อ Ltotal =
ระดับเสียงรวม
L1
=
ระดับเสียงที่วัดไดขณะยังไมเกิดกิจกรรมกอสราง
L2
=
ระดับเสียงที่ประเมินได
Ltotal =
10 log (1058.23/10 + 1091.52/10)
=
91.522 dB(A)
Ltotal =
10 log (1058.97/10 + 1061.52/10)
=
63.440 dB(A)
จากผลการคํานวณพบวา อาคารผูปวยใน ไดรับผลกระทบสูงสุด โดยบริเวณระเบียง
ดานหลังหองพักผูปวยจะมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน คือ 91.522 dB(A) แตหากเปนในหองพักผูปวย
ระดับเสียงจะลดลงเหลือ 91.522-30 = 61.522 dB(A) ซึ่งไมเกินเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นคาดวา
ผลกระทบอยูระดับปานกลาง (ระดับผลกระทบเทากับ -2)
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ตารางที่ 4.3.1.3 ตารางสรุปการประเมินผลกระทบจากเสียง
พื้นที่รับเสียง
(Receptor)

ระยะทางจาก
แหลงกําเนิด
เสียง
(m.)
1

ระดับเสียงที่
ไดรับจากการ
กอสราง1/
(dB(A))
91.52

อ า ค า รผู ป ว ย
นอก
อาคารจาย
กลางและโรง
ครัว
อาคารพัสดุและ
คลังยา

1

91.52

ระเบียงดานหลัง
หองผูปวย
ผนังทึบ

1

91.52

1

อาคารซักฟอก

1

อาคารผูปวยใน

ลักษณะของ
อาคารดานที่รับ
เสียง

ความสามารถใน
การลดเสียงของ
ลักษณะอาคาร 2/
(dB(A))
0

ระดับเสียงผูอาศัยใน
อาคารไดรับจากการ
กอสรางจริง
(dB(A))
91.52

ระดับเสียงเฉลี่ยที่ 24
ชั่วโมง
(Leq (24 hr.))3/
(dB(A))
58.23

ระดับเสียง
รวม 4/

เกณฑ
มาตรฐาน 5/

การประเมิน

(dB(A))
91.522

(dB(A))
70

ไมผาน

30

61.52

58.97

63.440

70

ผาน

ผนังทึบ

30

61.52

58.97

63.440

70

ผาน

91.52

ผนังทึบ

30

61.52

58.97

63.440

70

ผาน

91.52

ผนังโปรง มีตา
ขายสวนบนของ
ผนัง

0

91.52

58.23

91.522

70

ไมผาน (แตไมเกิดผลกระทบเพราะ
เปนพื้นที่ตั้งเครื่องซักผาและ
เครื่องอบผา ซึ่งมีเสียงดังอยูแลว)

หมายเหตุ:
1/
คํานวณจากสูตร Lp2 = Lp1 – 20 log r2/r1
2/
Reducing Traffic Noise, a guide for homeowners, designer’s and building by State Pollution Control Commission, Roads and Traffic Authority and Department of
Housing Australia, Australia 1991 ระบุวา ผนัง/กําแพง ปดทึบที่กอสรางดวยวัสดุตางๆ สามารถลดระดับเสียงไดระหวาง 20-40 dB(A)
3/
ตรวจวัดโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 นครสวรรค ชวงวันที่ 2-7 ธันวาคม 2551
4/
คํานวณจากสูตร Ltotal = 10 log (10L1/10 + 10L2/10)
5/
มาตรฐานระดับความดังของเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) กําหนด Leq (24) ไมเกิน 70 dB(A) ทุกพื้นที่
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(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โรงพยาบาล
ตองกํากับใหบริษัทผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ําดังนี้
(ระดับผลกระทบเทากับ -1)
1) กิจกรรมการกอสรางใดที่จะกอใหเกิดเสียงดังรบกวนใหดําเนินการในชวงเวลา
กลางวันและระหวางเวลา 08.00-17.00 น. เทานั้น
2) กอสร างรั้วลอมพื้น ที่กอสรางเพื่อชวยเปนกําแพงกั้น เสียงลดคาระดับเสียงที่
ประชาชนจะไดรับ
3) หลีกเลี่ยงการใชงานเครื่องจักรหรืออุปกรณที่เปนแหลงกําเนิดเสียงในระดับสูง
พรอมกัน
4) จัดทําอุปกรณปดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดังมาก เพื่อลดคาระดับเสียงที่เกิด
จากการทํางานของเครื่องจักรลง
5) ทําการเสริมแผนยางกันสะเทือนเขาไปที่ฐานของเครื่องจักรที่เปนแหลงกําเนิด
เสียงดัง เพื่อลดการสั่นพองของโครงสรางเครื่องจักรเปนการลดคาระดับเสียง
6) กรณีกอสรางใกลอาคารหรือทางสัญ จรของประชาชน ใหปดอาคารที่กําลั ง
กอสรางดวยผาใบอยางหนาโดยรอบอาคารและตลอดความสูงของอาคาร เพื่อ
ชวยลดคาระดับเสียงที่ประชาชนในบริเวณใกลเคียงจะไดรับและยังชวยปองกัน
ปญหาการฟุงกระจายของฝุนได
7) ซอมบํารุงและตรวจสภาพการทํางานของเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
โดยเฉพาะการตรวจเช็คบริเวณจุดเชื่อมตอตางๆ ใหมีความสมดุลและเหมาะสม
ในการใชงาน ทําการหยอดน้ํามันเครื่องเพื่อลดการเสียดสี เปลี่ยนอะไหลเกาที่
เสื่อมสภาพและกอใหเกิดเสียงดังออกไป
8) กําหนดชวงเวลาในการขนสงอุปกรณกอสรางหรือขนสงดิน /เศษวัสดุกอสราง
ระหวาง 09.00-16.00 น. และจํากัดความเร็วรถขนสงในชวงผานชุมชนไมเกิน
30 กม./ชม. เพื่อปองกันปญหาเสียงรบกวนการพักผอนของชุมชน
9) กําหนดใหคนงานกอสรางที่ตองทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน สวม
ใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ไดแก Ear Plug, Ear Muffs
10) จัดใหมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหลงกําเนิด
เสียงดัง เพื่อปองกัน ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดัง เปน เวลา
ติดตอกันนานเกินไป
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(3) ชวงเปดดําเนินโครงการฯ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
กิจ กรรมของโครงการฯ เพื่อการรักษาพยาบาลและพักอาศั ย มิไ ดมี กิจ กรรมที่
กอใหเกิดระดับเสียงดัง (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โรงพยาบาล
ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรตางๆ ใหอยูในสภาพดีเสมอ เพื่อ
ปองกันกันการชํารุดหรืออยูในสภาพไมสมบูรณซึ่งจะทําใหเกิดปญหาเสียงดังได
2) จัดระบบการจราจร และใหมีเจาหนาที่ใหสัญญาณการจราจรแกยานพาหนะที่
เขาออกสถานีขึ้นลง เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ลดความวุนวายและการเกิดเสียงดัง
3) จํากัดความเร็วรถขณะแลนเขา-ออก พื้นที่โครงการ ใหมีความเร็วไมเกิน 30
กม./ชม.
4) ทําปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถแลว
4.3.1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน
(1) ชวงกอนกอสราง
จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณใกลเคียงโครงการ คือ ลําหวยแม
ตาน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 พบวา จัดเปนแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 โดยลําหวยแมตานนี้
จะเปนแหลงน้ํารองรับน้ําเสียจากเทศบาลตําบลแมตานทั้งหมด จากนั้นไหลลงสูแมน้ําเมยตอไป และ
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําในลําหวยแมตาน 3 จุด คือ เหนือจุดปลอยน้ําทิ้งของโรงพยาบาล 30
เมตร บริเวณจุดปลอยน้ําทิ้งของโรงพยาบาล และบริเวณใตจุดปลอยน้ําทิ้ง 30 เมตร พบวา คุณภาพ
น้ําในทุกพารามิเตอรที่ตรวจวัดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงใหเห็นวา การปลอยน้ําทิ้งที่
ผานการบําบัดของโรงพยาบาลทาสองยางในปจจุบันจึงสงผลกระทบใหคุณภาพของลําน้ําแมตานใน
ระดับเล็กนอย (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
น้ําเสียที่เกิดจากการกอสราง มีประมาณ 7.5 ลบ.ม. ประกอบดวยน้ําสวนที่ 1 จาก
งานกอสรางประมาณ 5 ลบ.ม./วัน และน้ําสวนที่ 2 จากคนงานซึ่งเชามา-เย็นกลับ ประมาณ 2.5 ลบ.
ม./วัน ผูรับเหมาจะสรางบอตกตะกอนเพื่อรองรับน้ําจากการกอสรางกอนไหลลงสูทอระบายน้ําและ
ลงสูหวยแมตานตอไป และสรางหองสวม 3 หอง แบบบอเกรอะ-กรองไรอากาศ เพื่อรองรับน้ําเสีย
จากคนงาน จากนั้นจะไหลลงสูระบบระบายน้ําเสีย ดังนั้นผลกระทบในตอคุณภาพน้ําในลําหวยแม
ตานจะไมเพิ่มขึ้น (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
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(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เพื่อสงเสริมใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไดรับการยอมรับจาก
ชุมชน โครงการฯ ตองกําหนดใหบริษัทผูรับเหมาตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ -1) ดังนี้
1) จัดใหมีบอตกตะกอนเพื่อรวบรวมน้ําฝนที่ไหลบาหนาดินบริเวณพื้นที่กอสรางลง
สูบอตกตะกอนกอนระบายน้ําใสออกสูภายนอกโครงการฯ
2) นําน้ําในบอตะกอนกลับมาใชประโยชน เชน การฉีดพรมถนนทางเขาโครงการฯ
และพื้นที่กอสราง
3) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการ
จัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
(3) ชวงเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
โรงพยาบาลจะทําการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหสามารถรองรับน้ําเสียได
100 ลบ.ม./วัน และสามารถบําบัดน้ําเสียใหผานเกณฑมาตรฐานอาคารประเภท ก ได ดังนั้นคาดวา
จะเกิดผลกระทบในระดับนอยยอมรับได (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ
ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (ระดับผลกระทบเทากับ -1) ดังนี้
1) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการ
จัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
4.3.1.8 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําใตดิน
(1) ชวงกอนกอสราง
จากการตรวจวิเคราะหคุณ ภาพน้ํา บาดาล 2 แห ง พบว าคุณ ภาพน้ําบาดาลที่
โรงเรียนแมตานไมผานเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภคในพารามิเตอรโคลิฟอรมแบคทีเรีย
แตก็มีคาต่ําเพียง 7 MPN/100 มล. เทานั้น ซึ่งผลกระทบดังมิไดเกิดจากโรงพยาบาลทาสองยาง
ส ว นโรงผลิ ต น้ํ า ดื่ ม ของเอกชน พบว า ผ า นเกณฑ ม าตรฐานน้ํ า บาดาลเพื่ อ การบริ โ ภคในทุ ก
พารามิเตอร ดังนั้นจึงคาดวาโรงพยาบาลทาสองยางไมไดเกิดผลกระทบคุณภาพน้ําบาดาล (ระดับ
ผลกระทบเทากับ 0)
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(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
น้ําเสียที่เกิดจากการกอสราง มีประมาณ 7.5 ลบ.ม. ประกอบดวยน้ําสวนที่ 1 จาก
งานกอสรางประมาณ 5 ลบ.ม./วัน และน้ําสวนที่ 2 จากคนงานซึ่งเชามา-เย็นกลับ ประมาณ 2.5
ลบ.ม./วัน ผูรับเหมาจะสรางบอตกตะกอนเพื่อรองรับน้ําจากการกอสรางกอนไหลลงสูทอระบายน้ํา
และลงสูหวยแมตานตอไป และสรางหองสวม 3 หอง แบบบอเกรอะ-กรองไรอากาศ เพื่อรองรับน้ํา
เสียจากคนงาน จากนั้นจะไหลลงสูระบบระบายน้ําเสีย ดังนั้นไมผลกระทบในตอคุณภาพน้ําบาดาล
(ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ
ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการ
จัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
(3) ชวงเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
โรงพยาบาลจะทําการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหสามารถรองรับน้ําเสียได
100 ลบ.ม./วัน และสามารถบําบัดน้ําเสียใหผานเกณฑมาตรฐานอาคารประเภท ก ได ดังนั้นคาดวา
จะเกิดผลกระทบในระดับที่ยอมรับได (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ
ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการ
จัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
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4.3.2 ดานทรัพยากรทางชีวภาพ
4.3.2.1 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
(1) ชวงกอนกอสราง/ระหวางการกอสราง/และเปดดําเนินการ
พื้นที่ของอําเภอทาสองยาง มีพื้นที่ราบประมาณ 130 ตร.กม. และพื้นที่เขาประมาณ
1,790 ตร.กม. โรงพยาบาลทาสองยางตั้ง อยูภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่ง มีพื้น ที่ 2.75
ตร.กม. เปนเขตชุมชนหนาแนนปานกลาง ดังนั้นจึงไมมีทรัพยากรปาไมและสัตวปา จากการสํารวจ
ประชากรสัตว โดยจะพบสัตวจําพวกนกกระจอก นกกระจาบ นกเอี้ยงสาลิกา นกกระติ๊ดขี้หมู นก
แซงแซว นกเขาใหญ ซึ่ง เปน นกประจํ าถิ่น พบไดใ นชุม ชนเมื อ ง และการกอ สรา งอาคารของ
โรงพยาบาล ดําเนินการในพื้นที่ของโรงพยาบาล จึงมิไดสงผลกระทบตอทรัพยากรปาไมและสัตวปา
(ระดับผลกระทบเทากับ 0)
4.3.2.2 ทรัพยากรสัตวน้ํา แพลงกตอนพืชและสาหราย
(1) ชวงกอนกอสราง/ระหวางการกอสราง/และเปดดําเนินการ
การสํารวจสัตวและพืชน้ําในลําหวยแมตาน พบแพลงคตอนพืช 2 ชนิด พบสัตวหนา
ดิน 2 ไฟลัม 6 ครอบครัว และปลา 11 ชนิด (รายละเอียดในหัวขอ 3.2.2) โดยไมพบสัตวและพืชหา
ยากหรือใกลสูญพันธุ ดังนั้นคาดวาการกอสรางอาคารของโรงพยาบาลจะไมสงผลกระทบ (ระดับ
ผลกระทบเทากับ 0)
4.3.3 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
4.3.3.1 การใชประโยชนที่ดิน
(1) ชวงกอนกอสราง / ระหวางการกอสราง / เปดดําเนินการ
ตามขอกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดตาก (ภาพที่ 3.3.7.1) พื้นที่โรงพยาบาลทา
สองยางตั้ง อยูใ นพื้น ที่ห มายเลข 1.2 สีช มพู กําหนดใหเปน ที่ดิน ประเภทชุมชน ดัง นั้น การใช
ประโยชนที่ดินของโรงพยาบาลจึงเปนไปตามขอกําหนดของผังเมืองรวมตาก และตามขอกําหนดใน
ผังเมืองรวมชุมชนแมตาน (ภาพที่ 3.3.7.2) พื้นที่ของโรงพยาบาลในสวนรักษาพยาบาล และสวน
บานพัก อยูในพื้นที่สีน้ําเงิน ประเภทสถานที่ราชการ ดังนั้นตําแหนงที่ ตั้งของโรงพยาบาลจึงไมขัด
ตอขอกําหนดของผังเมืองรวมชุมชนแมตาน (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
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4.3.3.2 การคมนาคมขนสง
(1) ชวงกอนกอสราง
จากการตรวจนับปริมาณการจราจร และคํานวณอัตราการจราจร (V/C Ratio) ของ
4 ตําแหนงคือ ประตูทางเขาโรงพยาบาล ประตูทางออกโรงพยาบาล ถนนประสิทธิ์ศึกษา (ดานหนา
โรงพยาบาล) และถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพักของโรงพยาบาล) คา V/C Ratio เทากับ
0.0531, 0.0704, 0.0466 และ 0.0493 ลักษณะของการจราจรอยูในสภาพคลองตัวดีมาก ดังนั้น
กิจกรรมของโรงพยาบาลจึงไมเกิดผลกระทบ (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
ชวงระยะการกอสรางจะมีรถขนสงวัสดุประมาณ 15 คัน/วัน ดังนั้นจึงทําใหอัตรา
การจราจรบริเ วณประตู ท างเข าโรงพยาบาล ประตูท างออกโรงพยาบาล ถนนประสิ ท ธิ์ศึ กษา
(ดานหนาโรงพยาบาล) และถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพักของโรงพยาบาล) คา V/C Ratio
เพิ่มขึ้นเปน 0.0606, 0.0779, 0.0503 และ 0.0531 ลักษณะของการจราจรอยูในสภาพคลองตัวดี
มาก ดังนั้นกิจกรรมของโรงพยาบาลและกิจกรรมจากการรื้อถอนกอสรางจึงไมเกิดผลกระทบตอการ
คมนาคมขนสง (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการฯ อํานวยความสะดวกแกรถที่เขาและออกพื้นที่
โครงการฯ
2) ติดตั้งปายสัญญาณการจราจรเขา-ออก โรงพยาบาลใหชัดเจน
(3) ชวงเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
เมื่อเปดดําเนินการคาดการณจะมีจํานวนรถยนตเพิ่มขึ้น 30 คัน ดังนั้นจึง ทําให
อัตราการจราจรบริเวณประตูทางเขาโรงพยาบาล ประตูทางออกโรงพยาบาล ถนนประสิทธิ์ศึก ษา
(ดานหนาโรงพยาบาล) และถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพักของโรงพยาบาล) คา V/C Ratio
เพิ่มขึ้นเปน 0.0681, 0.0854, 0.0541 และ 0.0568 ลักษณะของการจราจรอยูในสภาพคลองตัวดี
มาก ดังนั้นกิจกรรมของจึงไมเกิดผลกระทบตอการคมนาคมขนสง (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ +1) ดังนี้
1) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการฯ อํานวยความสะดวกแกรถที่เขาและออกพืน้ ที่
โครงการฯ
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2) ตรวจสอบปายสัญญาณการจราจรตางๆ ของโรงพยาบาลใหชัดเจน
4.3.3.3 พลังงานและไฟฟา
(1) กอนการกอสราง
โรงพยาบาลใชก ระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมส อด ซึ่ง จะสง
กระแสไฟฟามายังอําเภอทาสองยางโดยมีการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอทาสองยางเปน
ผูดูแล อีกทั้งยังมีเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาสํารอง (Generator) ขนาด 315 kW จํานวน 2 เครื่อง ใช
ในกรณีกระแสไฟฟาดับเกิน 20 นาที อีกทั้งโรงพยาบาลยังมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Generator)
ขนาด 200 kW 1 เครื่อง และขนาด 120 kW 1 เครื่อง ซึ่งจะทํางานอัตโนมัติ เมื่ อเกิดกระแสไฟฟา
ดับ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมิไดรับผลกระทบจากปญหากระแสไฟฟาดับ (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
โรงพยาบาลกําหนดใหผูรั บเหมากอสร าง ต องติดหมอแปลงไฟฟ าสําหรับการ
กอสรางแยกจากของโรงพยาบาล เพื่อปองกันผลกระทบอันอาจเกิดขึ้น โดยจะใชกระแสไฟฟาจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมสอด ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบกับโรงพยาบาล และชุมชน (ระดับ
ผลกระทบเทากับ 0)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตอชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตองกํากับให
บริษัท ผู รับ เหมา ปฏิบัติ ต ามมาตรการปองกัน และลดผลกระทบสิ่ง แวดลอมขั้น ต่ํ า เพื่อใหการ
ดําเนินการดานไฟฟาไมสงผลกระทบ (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ทําการสํารวจจุดเชื่อมตอ การเดินสายไฟ และอุปกรณตางๆ บํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดเสมอ หากพบจุดชํารุดควรเรงทําการซอมแซม
2) การติดตั้ง อุปกรณและการจายไฟฟา ตองใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตองตามมาตรฐาน
3) รณรงคใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
(3) เมื่อเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
การเพิ่มจํานวนเตียงรักษาพยาบาลเปน 60 เตียง และกอสรางอาคารพักเพิ่มขึ้น
จะตองมีการใชกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น แตไมมากนัก ดังนั้นหมอแปลงไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารองที่มีอยูสามารถรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชกระแสไฟฟาได (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ +1) ดังนี้
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1) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตามมาตรการตางๆ อยางเครงครัด
2) ทําการสํารวจจุดเชื่อมตอ การเดินสายไฟ และอุปกรณตางๆ บํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดเสมอ หากพบจุดชํารุดควรเรงทําการซอมแซม
3) การติดตั้ง อุปกรณและการจายไฟฟา ตองใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตองตามมาตรฐาน
4) รณรงคใหคนเจาหนาที่และผูปวยใชไฟฟาอยางประหยัด
4.3.3.4 น้ําใช/น้ําดื่ม
(1) ชวงกอนการกอสราง
โรงพยาบาลทาสองยาง ใชน้ําประปาจาก 2 แหลง คือ (1) น้ําประปาจากระบบผลิต
น้ําประปาของเทศบาลตําบลแมตาน (2) น้ําประปาจากระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลสองยาง
ซึ่งสามารถสํารองน้ําได 3.29 วัน หรือ 78.89 ชั่วโมง จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาของ
เทศบาลตําบลแมตาน พบวา บางจุดไมผานเกณฑมาตรฐานในพารามิเตอรโ คลิฟอรมแบคทีเรีย
และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย แตมีปริมาณนอย (ตารางที่ 2.4.3) อยางไรก็ตามน้ําดังกลาวน้ําไปใช
เพื่อการอุปโภคเทาน้ํา (เปนน้ําใช) จึงไมสงผลกระทบตอสุขภาพ (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
น้ําใชสําหรับการกอสรางมีประมาณ 7.5 ลบ.ม./วัน โดยแบงเปนสําหรบคนงาน
กอสราง 2.5 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใชน้ําที่ผานการบําบัดแลว และงานกอสราง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใชน้ําที่
ไมผานการบําบัด เมื่อมีการกอสรางจะทําใหการสํารองน้ําของโรงพยาบาลลดลงเหลือ 230-7.5 =
222.5 ลบ.ม. สามารถสํารองน้ําได 222.5/70 = 3.18 วัน หรือ 76.29 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไมทําใหผล
กระทบเพิ่มมากขึ้น (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ตรวจสอบระบบจายน้ําประปา 1 เดือน/ครั้ง ใหอยูใ นสภาพดีอยูเสมอ ไดแก
เครื่องสูบน้ํา ทอจายน้ํา ถังเก็บน้ํา มิเตอรวัดน้ํา หากพบจุดชํารุด ผิดปกติตอง
เรงแกไข
2) ทําความสะอาดจุดจายน้ําของหนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
3) รณรงคใหผูปวย ญาติผูปวย และเจาหนาที่ของโรงพยาบาลประหยัดน้ํา
4) สงตัวอยางน้ําประปาสงตรวจ 3 เดือน/ครั้ง พารามิเตอรดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ของแข็งละลายรวม (TDS) - ความกระดางรวม (Total Hardness)
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

4-27

- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
(3) ชวงเปดดําเนินการโครงการฯ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
ปริมาณน้ําใชเพิ่มเปน 121 ลบ.ม./วัน ระบบการใชน้ําจะยังเปนเชนเดียวกับกอน
กอสราง ซึ่งในชวงนี้จะสามารถสํารองน้ําได 1.9 วัน หรือ 45.6 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอตอการใชงานของ
โรงพยาบาล ดังนั้นจึงไมทําใหผลกระทบเพิ่มขึ้นจากเดิม (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ตรวจสอบระบบจายน้ําประปา 1 เดือน/ครั้ง ใหอยูใ นสภาพดีอยูเสมอ ไดแก
เครื่องสูบน้ํา ทอจายน้ํา ถังเก็บน้ํา มิเตอรวัดน้ํา หากพบจุดชํารุด ผิดปกติตอง
เรงแกไข
2) ทําความสะอาดจุดจายน้ําของหนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
3) รณรงคใหผูปวย ญาติผูปวย และเจาหนาที่ของโรงพยาบาลประหยัดน้ํา
4) สงตัวอยางน้ําประปาสงตรวจ 3 เดือน/ครั้ง พารามิเตอรดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ของแข็งละลายรวม (TDS) - ความกระดางรวม (Total Hardness)
- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

4-28

4.3.3.5 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
(1) กอนการกอสราง
สวนโรงพยาบาล ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย และน้ําฝน จะเปนระบบแยก โดยน้ําเสีย
จะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อผานการบําบัดแลวจึงจะปลอยลงสูลําหวยแมตาน สวน
น้ําฝนจะถูกรวบรวมเขาสูทอรวบรวมน้ําฝน แลวระบายสูลําหวยแมตานโดยตรง ทอรวบรวมน้ําฝน
สวนใหญจะเปนรางเปด ความกวาง 0.4 เมตร ลึก 0.4 เมตร จะรวบรวมน้ําฝนจากอาคาร และพื้นลง
สูรางระบายน้ํา จากนั้นไหลรวบรวมสูทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.6 เมตร และไหลสู
ลําหวยแมตาน สวนบานพักระบบทอรวบรวมน้ําเสียและน้ําฝนจะเปนระบบแยก โดยน้ําเสียจะถูก
รวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อผานการบําบัดแลวจะปลอยสูพื้นที่ร กราง สวนน้ําฝนจะถูก
รวบรวมแลวระบายสูรางระบายน้ําเทศบาลตําบลแมตาน (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ระหวางการกอสราง
ในชวงระหวางการกอสราง น้ําจากงานกอสรางจะไหลลงสูบอตกตะกอนกอนไหลลงสู
ระบบรวบรวมน้ําฝนของโรงพยาบาล แตยังอาจมีเศษจากการรื้อถอนกอสรางหลุดเขาไปในรางระบาย
น้ําได จึงคาดวาจะเปดผลกระทบในระดับนอยยอมรับได (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(2.2) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ทําความสะอาดรางระบายน้ํา และทอระบายน้ําอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา
การกอสราง
(3) เมื่อเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
เมื่อมีการกอสรางอาคาร จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชนที่ ดินจาก
พื้นดินและสนามหญา เปนพื้นคอนกรีต จึงทําใหอัตราการระบายน้ําออกนอกพื้นที่โครงการมากขึ้น
จึง มีม าตรการควบคุมอั ต ราการระบายน้ําฝนออกนอกพื้ น ที่ไ ม ใ หเกิ ดจากเดิม คือ ปรับปรุง บึ ง
ประดิษฐ (Wetland) ของโรงพยาบาล ซึ่งเดิมใชรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย เปนบอหนวงน้ํา
ซึ่งมีขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1.5 เมตร สามารถเก็บกักน้ําได 417 ลบ.ม. (ที่ความลึก
น้ํา 1.5 เมตร) แลวติดตั้งทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3 เมตร จํานวน 3 จุด เพื่อระบายระบาย
น้ําออกจากบอหนวงน้ํา อัตราการระบายสูงสุด 0.18 ลบ.ม./วินาที (ไมเกิน .204 ลบ.ม./นาที) โดย
ในชวงฤดูฝนจะมีการปลอยน้ําออกจากบอจนแหง โดยใชทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.2 ซม. จํานวน
2 จุด ซึ่งเปนโครงสรางเดิมของบึงประดิษฐ เพื่อใหบอหนวงน้ําสามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่จะตกใน
พื้นที่โรงพยาบาล (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
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(3.2) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ทําความสะอาดรางระบายน้ํา และทอระบายน้ําออกความถี่ 6 เดือน/ ครั้ง
4.3.3.6 การกําจัดน้ําเสีย
(1) ชวงกอนการกอสราง
บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการฯ มิไดมีระบบน้ําเสียสวนกลาง ลักษณะพื้นที่โดยรอบ
สวนใหญเปนที่อยูอาศัย โรงเรียน รานคา จึงมีเพียงบอเกรอะ-บอซึม เทานั้น สําหรับโรงพยาบาลทา
สองยาง จะมีน้ําเสียเกิดขึ้น 56 ลบ.ม./วัน น้ําเสียทุกกิจกรรมจะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่ง
เปนบอหมักแบบไรอากาศ ตอดวยบอผึ่ง บอเติมอากาศ และบึงประดิษฐ น้ําทิ้งที่ผานบึงประดิษฐจะ
ผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
น้ําเสียในชวงกอสราง แบงเปน 2 ประเภท คือ น้ําเสียที่เกิดจากคนงาน ซึ่งมีประมาณ
2.5x0.8 = 2 ลบ.ม./วัน โดยสวนน้ําเสียที่เกิดจากหองสวมจะมีประมาณ 10% ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น
(ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2530) คือ 2x0.1 = 0.2 ลบ.ม./วัน มีคา BOD = 494 มก./ล. (บุญสง ไขเกษ,
2534) และน้ําเสียจากการซักลางของคนงาน 90% ของน้ําเสียที่เกิดขึน้ คือ 2x0.9 = 1.8 ลบ.ม./วัน
โรงพยาบาลกําหนดใหผูรับเหมากอสรางสวมแบบระบบเกรอะ-กรองไรอากาศ
จํานวน 3 หอง เพื่อบริการกับคนงานกอสราง จากนั้นจึงไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
และน้ํา เสีย ที่ เกิ ด จากการซัก ล างของคนงาน ก็ จ ะต อเชื่ อมต อท อ เข า สูร ะบบบํ าบั ด น้ํา เสีย ของ
โรงพยาบาล เชนเดียวกัน (ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ -1) ดังนี้
1) สรางความเขาใจใหพนักงานไมทิ้งเศษขยะชิ้นใหญ หรือที่ยอยสลายไมไดลงสู
ระบบบําบัดน้ําเสีย
2) ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการฯ ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
บําบัดน้ําเสียใหผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
3) จัดใหมีบอพักน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวและนําน้ําทิ้งไปใชประโยชนในโครงการฯ
ใหมากที่สุด โดยใหมีการฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม เชน การเติมคลอรีน เปนตน
4) สงน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียตรวจวิเคราะห 3 เดือน/ครั้ง
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
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- บีโอดี (BOD)
- ซีโอดี (COD)
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)
(3) ชวงเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
เมื่อจํานวนเตียงรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เปน 60 เตียง จะมีน้ําเสียเกิดขึ้น 96.8
ลบ.ม./วัน ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการปรับปรุง ระบบบําบัดน้ําเสียใหส ามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่
เพิ่มขึ้นได โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
- ปรับปรุง Manhole โดยเพิ่มตะแกรงหยาบเพื่อดักขยะชิ้นใหญ
- สรางบอเกรอะเพิ่มเติมจํานวน 1 บอ
- ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปน บอสูบ ติดตั้ง ระบบโปรยกรองขั้น 1 โดย
ติดตั้ง Cross Flow Media พรอมระบบจายน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสีย
ไประบบโปรยกรองขั้น 2 จํานวน 1 บอ
- ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปน บอสูบ ติดตั้ง ระบบโปรยกรองขั้น 2 โดย
ติดตั้ง Cross Flow Media และติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียไปถัง ตกตะกอน
จํานวน 1 บอ
- กอสรางถังตกตะกอน
- กอสรางถังเก็บตะกอนพรอมติดตั้งปมสูบตะกอน
- กอสรางอาคารพรอมติดตั้งเครื่องรีดตะกอน
ซึ่งจะทําใหระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูสามารถรองรับน้ําเสียที่จะเพิ่มขึ้นไดเพียงพอ
(ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ -1) ดังนี้
1) สรางความเขาใจใหพนักงานไมทิ้งเศษขยะชิ้นใหญ หรือที่ยอยสลายไมไดลงสู
ระบบบําบัดน้ําเสีย
2) ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการฯ ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
บําบัดน้ําเสียใหผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
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3) จัดใหมีบอพักน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวและนําน้ําทิ้งไปใชประโยชนในโครงการฯ
ใหมากที่สุด โดยใหมีการฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม เชน การเติมคลอรีน เปนตน
4) สงน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียตรวจวิเคราะห 1 เดือน/ครั้ง
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- ซีโอดี (COD)
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspened Solid)
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)
4.3.3.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) กอนกอสราง
พื้นที่ของโรงพยาบาลทาสองยางอยูในเขตรับผิดชอบของงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่งสามารถประสานงานชวงเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย และประสาน
เพื่อรวมซอมแผนหนีไฟ
อาคารของโรงพยาบาล มีอาคาร 2 ชั้น เพียง 1 อาคาร คือ อาคารผูปวยนอก สวน
อาคารอื่นๆ เปนอาคารชั้นเดียว จัดเปนสถานที่กึ่งสาธารณะ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใช
บริ ก ารได จึ ง ถื อ ได ว า เป น สถานที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม ใ นระดั บ สู ง อี ก ทั้ ง
โรงพยาบาลยังเปนศูนยรวมของสถานประกอบการตางๆ หลายประเภท
อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลมีระบบแจงสัญญาณเตือนเพลิง
ไหม เปนกริ่งกดสัญญาณเตือนภัยแบบ Manual 1 จุด (ตอกับกริ่งสัญญาณ 5 จุด ที่ OPD IPD โรง
ครัว บานพัก 2 จุด และใชเสียงตามสาย เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ประกอบดวย ชนิดเคมีแหง และ
CO2 รวมจํานวน 21 ถัง มีปายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) เปนปายพลาสติกสีแดง ตัวหนังสือสี
ขาว ติด ตั้ง ณ โถงทางเดิน ของอาคารผูป วยในและอาคารผูปว ยนอก มี ไ ฟสอ งสว างฉุ กเฉิ น
(Emergency Light) เปนแบบบรรจุแบตเตอรี่ในตัว ติดตั้งไวบริเวณบันไดหนีไฟ โถงทางเดิน มีหัว
จายน้ําดับเพลิงสําหรับดับเพลิงบริเวณหลังตึกผูปวยใน (หองพิเศษ) 1 จุด มีอุปกรณชวยดับเพลิง
เชน หมวก ไฟฉาย ถังดับเพลิงชนิด CO2 สํารองที่โรงชาง และมี แหลงน้ําสํารองกรณีเกิดเพลิงไหม
คือ มีหอเก็บน้ําขนาด 50,000 ลบ.ม. 1 ถัง และขนาด 30,000 ลบ.ม. 1 ถัง และถังเก็บน้ําสํารองตาม
จุดที่ตึกผูปวยนอก และตึกผูปวยใน ขนาด 2,000 ลิตร แหงละ 1 จุด
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สําหรับจุดรวมพล กําหนดไว จํานวน 3 จุด การประเมินความเพียงพอของจุดรวม
พลดังนี้
- จํานวนคนที่อยูในโรงพยาบาลสูงสุด 285 คน จําแนกเปน
คนไข
41
คน
ญาติและผูปวยนอก 82
คน
เจาหนาที่
162 คน
- จุดรวมพล 1 คือ สนามหญา ติดรั้วดานหนาโรงพยาบาล พื้น ที่ 512
ตร.ม. อัตราพื้นที่รองรับ = 512/285 = 1.60 ตร.ม./คน
- จุดรวมพลที่ 2 ที่วางใกลกับระบบบําบัดน้ําเสีย พื้นที่ 1,500 ตร.ม. อัตรา
พื้นที่รองรับ = 1,500/285 = 5.26 ตร.ม./คน
- จุดรวมพลที่ 3 สนามหญาดานหลังอาคารผูปวยนอกและหลังอาคารผูปวย
ใน พื้นที่ 860 ตร.ม. อัตราพื้นที่รองรับ = 860/285 = 3.20 ตร.ม./คน
กําหนดเสนทางการจราจรในโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน คือ ประตูทางเขาปจจุบัน
ใหเปนประตูทางเขา และประตูทางออกปจจุบัน ใหเปนประตูทางออก โรงพยาบาลไดกําหนดแผน
ปองกันและระงับอัคคีภัย และไดรับการประเมินจากโรงพยาบาลแมสอดวามีความพรอมรอยละ 80
(ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
ในระหวางการกอสรางอาคารผูปวยใน ค.ส.ล. 3 ชั้น และอาคารจายกลาง จะใชจุด
รวมพลที่ 1 ในการเปนพื้นที่อพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
การเกิดเหตุเพลิงไหมในชวงการกอสราง คาดวามีสาเหตุมาจาก 2 ประการหลัก ดังนี้
- ประการแรก คือ เกิดจากความขัดของของระบบไฟฟา เนื่องจากการติดตั้ง
อุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาในชวงกอสราง เปนการใชประโยชนแบบชั่วคราว
ดั้งนั้นมักทํากันอยางงายๆ ไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม จึงอาจกอใหเกิด
ความขัดของและกระแสไฟฟาลัดวงจรไดงาย ซึ่งเปนผลทําใหเ กิดเหตุ
เพลิงไหม
- ประการที่สอง คือ การสูบบุหรี่ หรือใชวัตถุไวไฟอยางไมระมัดระวัง
(ระดับผลกระทบเทากับ -2)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ -1) ดังนี้
1) ตองมีการปรับปรุงแผนการปองกัน อัคคีภัยตามการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
โรงพยาบาล
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2) การเก็บกองวัสดุจากการรื้อถอน/กอสราง ตองเปนระเบียบ ลดความเสี่ยงในการ
เกิดอัคคีภัย
3) ติดตั้งปายบอกจุดติดตั้งอุปกรณปองกันระงับอัคคีภัย และอุปกรณเตือนภัยตาง
อาทิ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher) จุดเปดสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม (Fire Alarm)
4) ติดปายบอกชื่อหอง หรือชองทางตางๆ ทุกชอง ทุกประตู รวมทั้งทางตัน
บริเวณอันตราย ปายจุดรวมพล ปายกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน ปายพื้นที่
ปลอดภัยของแผนก
5) ติดปายบอกความรุนแรงของสารไวไฟ สารเคมี สารกัมมันตรังสี วัตถุมีพษิ ฯลฯ
6) ปายกฎระเบียบ ขอบังคับที่ตองปฏิบัติ ปายจราจร ปายรณรงคใหเกิดความ
ปลอดภัย ฯลฯ
(3) เมื่อเริ่มเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
เมื่อกอสรางอาคารผูปวยใน ค.ส.ล. 3 ชั้น และอาคารจายกลาง จะใชจุดรวมพลที่ 1
ในการเปนพื้นที่อพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม การประเมินความเพียงพอของจุดรวมพลดังนี้
- จํานวนคนที่อยูในโรงพยาบาลสูงสุด 380 คน จําแนกเปน
คนไข
60
คน
ญาติและผูปวยนอก 120 คน
เจาหนาที่
200 คน
- จุดรวมพล 1 คือ สนามหญา ติดรั้วดานหนาโรงพยาบาล พื้น ที่ 512
ตร.ม. อัตราพื้นที่รองรับ = 512/380 = 1.35 ตร.ม./คน
(ระดับผลกระทบเทากับ -1)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) มีแผนการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภทที่มีติดตั้ง ตามขอกําหนดของ
อุปกรณในแตละประเภท
2) ตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา และจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใหอยูในสภาพดีเสมอ
3) จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกันอัคคีภัยอยางนอย 1 ครั้ง/ป
4) ติดแผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหมในหองพักผูปวย และแผนก
ตางๆ ของโรงพยาบาล และทางขึ้นลงบันไดที่สามารถมองเห็นไดชัด
5) มีรายละเอียดและวิธีการใชอุปกรณปองกันอัคคีภัย เชน ถังดับเพลิง สวิตซแจง
สัญญาณเตือนเพลิงไหม สําหรับจุดติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัยทุกจุด
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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6) ขอความรวมมือเจาหนาที่และประชาชนผูรับบริการของโรงพยาบาล ในการ
ปองกันและระวังการเกิดอัคคีภัย
4.3.3.8 การจัดการมูลฝอย
(1) ชวงกอนการกอสราง
บริ เ วณพื้ น ที่ เ ทศบาลตํ า บลแม ต า น ร ว มทั้ ง โรงพยาบาลท า สองยาง เป น เขต
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมตาน ดังนั้นขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นสูงสุด 30 กิโลกรัม/วัน จะใหเทศบาล
ตําบลแมตานรับไปกําจัดความถี่ 1 ครั้ง/วัน และขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นสูงสุด 26.43 กิโลกรัม/วัน รถ
ของโรงพยาบาลทาสองยางจะขนไปสงที่โรงพยาบาลแมสอด ทุกวันศุกร (ความถี่ 1 ครั้ง/สัปดาห)
ซึ่งจะมี หจก. เรืองโรจนสระบุรี มารับขยะของโรงพยาบาลแมส อดและโรงพยาบาลทาสองยางไป
กําจัด (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
ในชวงกอสราง ขยะที่เกิดจากการกอสรางสวนใหญเปนประเภท เศษหิน เศษปูน
และเศษไม และขยะบางสวนจะถูกนํากลับมาใชใหม เชน ไมแบบ และบางสวนสามารถใชในการถม
ที่ได เชน เศษปูน เศษหิน (ขยะในสวนนี้ บริษัทผูรับเหมาะจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดการ)
สวนขยะที่เกิดจากคนงาน ซึ่งมาทํางานแบบเชามา-เย็นกลับ คาดวาจะเกิดประมาณ
1.5 ลิตร/คน/วัน (คิดที่ 50% ของอัตราการเกิดขยะปกติ, กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่ พัก
อาศัย, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2542) ดังนั้นจะมีประมาณ 1.5x5/1000 = 0.075
ลบ.ม./วัน โดยผูรับเหมาจะจัดเตรียมถังขยะขนาด 100 ลิตร จํานวน 2 ถัง ซึ่งสามารถรองรับขยะที่
เกิดขึ้นได 2.67 วัน วางไวบริเวณที่กอสรางและในชวงเย็นจึงเข็นถังขยะไปไวรวมกับถังเก็บมูลฝอย
ทั่วไปของโรงพยาบาล เพื่อรอเทศบาลตําบลแมตานรับไปกําจัดความถี่ 1 ครั้ง/วัน (ระดับผลกระทบ
เทากับ 0)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) ขยะจากการรื้อถอน/กอสราง ใหแยกวัสดุที่ขายไดออกเพื่อจําหนายใหเอกชนที่
รับซื้อ
2) แยกขยะจากการรื้อถอน/กอสราง จากขยะมูลฝอยทั่วไป
(3) ชวงเปดดําเนินการโครงการฯ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
เมื่อโรงพยาบาลเพิ่มเปน 60 เตียง จะมีปริมาณขยะทั่วไปเพิ่มเปน 60 กิโลกรัม/วัน และขยะ
ติดเชื้อเพิ่มเปน 52.86 กิโลกรัม/วัน การจัดการดําเนินการเชนเดียวกับชวงกอนการกอสราง คือ ขยะ
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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ทั่วไปใหเทศบาลตําบลแมตานรับไปกําจัด และขยะติดเชื้อรถของโรงพยาบาลทาสองยางจะขนไปสง
ที่โรงพยาบาลแมสอด ทุกวันศุกร (ความถี่ 1 ครั้ง/สัปดาห) ซึ่งจะมี หจก. เรืองโรจนสระบุรี มารับขยะ
ของโรงพยาบาลแมสอดและโรงพยาบาลทาสองยางไปกําจัด (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ 0) ดังนี้
1) รณรงคใหมีการจัดการขยะอยางถูกวิธี (ใชซ้ํา ลดการใชบางประเภท มีการ
นําไปใชประโยชนอื่นอีก)
2) ดูแลจุดพักรวม และรักษาความสะอาดทุกวัน
4.3.4 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.3.4.1 สังคมเศรษฐกิจ
(1) ชวงกอนการกอสราง
โรงพยาบาลทาสองยาง ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลแมตาน มีลักษณะเปน
ชุมชนหนาแนนปานกลาง เปน แหลงที่ตั้งของชุมชนที่อยูอาศัยไมมีพื้นที่สําหรับการเกษตรกรรม
ประชากรที่เปนเกษตรกรรมจะมีพื้นที่ทําการเกษตรนอกเขตเทศบาล ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม แต
จะมีการประกอบการประเภทพาณิชยกรรมและการบริการ เชน สถานีขนสง สถานี บริการน้ํามัน
รานคาของชํา รานอาหารทั่วไป รานบริการอาหาร เครื่องดื่ม ดนตรี และรานบริการตัดเสริมสวย
นอกจากนั้นจะมีโรงฆาสัตวและตลาดสด โรงพยาบาลกอใหเกิดรายไดตอคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
(ระดับผลกระทบ +2)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
การกอสรางโครงการเปนการสรางแหลงงานใหกับแรงงาน และระบบธุรกิจกอสราง
ที่เกี่ยวของทั้งระบบ ทําใหเกิดการหมุนเวียน เปนการกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม สภาพ
สังคม คาดวาจะไมมีผลกระทบเนื่องจากแรงงานที่จัดจางจะเดินทางแบบเชามา-เย็นกลับ ไมมีการ
พักคางคืนในพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่ชุมชนใกลเคียงโรงพยาบาล ประกอบกับจะจัดใหมีหัวหนา
คนงานคอยควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอยางเขมงวด เพื่อปองกันการบกวนของคนงาน
ตอชุมชนใกลเคียง (ระดับผลกระทบเทากับ +2)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ +2) ดังนี้
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1) ดําเนินการเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตามมาตรการที่กําหนดไว
ในชวงระหวางการกอสรางอยางครบถวน
(3) ชวงเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเปนสถานพยาบาล ใหบริการดานสาธารณสุขกับ
ประชาชนที่อยูบริเวณโดยรอบ เปนสาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ใหบริการสังคม เพื่อใหคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุขของประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีอัตราการจางงานเพิ่มขึ้น (ระดับผลกระทบ +2)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ +2) ดังนี้
1) ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตามมาตรการที่กําหนดไวในชวง
เปดดําเนินการอยางครบถวน
2) จัดบริการของโรงพยาบาล ใหมีความคลองตัว รวดเร็ว พูดจาไพเราะ
3) ประชาสัมพันธดานการบริการของโรงพยาบาลตอชุมชนในรูปแบบตางๆ เพิ่ม
มากขึ้น
4.3.4.2 สาธารณสุข
(1) ชวงกอนกอสราง
ภายในอําเภอทาสองยางจะมีโ รงพยาบาลทาสองยางซึ่ง เปน โรงพยาบาลของรัฐ
เพียงแหงเดียว และจะมีสถานีอนามัยอยูในทุกตําบล โรงพยาบาลทาสองยางจะมีผูรับบริการเปน
ประชาชนรัฐกระเหรี่ยง ในประเทศพมา ขามมาใชบริการเปนจํานวนมาก และมีชนเผากระเหรี่ยง ใน
อําเภอทาสองยาง มาใชบริการ จึงนับเปนสถานที่ดานการบริการสาธารณสุขที่สําคัญมากของพื้นที่
(ระดับผลกระทบเทากับ +2)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
การก อ สร า งอาคารรั ก ษาพยาบาล อาคารบริ ก าร และบ า นพั ก อาศั ย ของ
โรงพยาบาล สามารถดําเนิน การไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
(ระดับผลกระทบเทากับ +2)
(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ +2) ดังนี้
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1) ดําเนินการเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตามมาตรการที่กําหนดไว
ในชวงระหวางการกอสรางอยางครบถวน
(3) ชวงเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
เมื่อโรงพยาบาลเพิ่มเปน 60 เตียง ทําใหศักยภาพในการรองรับผูปวยเพิ่มมากขึ้น
สงผลใหคุณภาพการบริการดานสาธารณสุขดีขึ้น (ระดับผลกระทบเทากับ +2)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ +2) ดังนี้
1) ดูแลเรือ่ งเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตามมาตรการที่กําหนดไวในชวงเปด
ดําเนินการอยางครบถวน
4.3.4.3 ประวัติศาสตร โบราณสถาน และโบราณคดี
(1) ชวงกอนการกอสราง/ชวงระหวางการกอสราง/ชวงเปดดําเนินการโครงการฯ
โบราณสถานพระธาตุเมืองเกาหวยลึก อยูหางจากโรงพยาบาลทาสองยางประมาณ
1.4 เมตร และอยูคนละฝงถนนทางหลวงหมายเลข 105 อีกทั้งกิจกรรมของโรงพยาบาล ทั้งในชวง
กอสรางและเมื่อเปดดําเนิน การ ดําเนินการภายในขอบเขตพื้น ที่ของโรงพยาบาล ดัง นั้น จึงไม มี
ผลกระทบ (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
4.3.4.4 สุนทรียภาพ
(1) ชวงกอนการกอสราง/ชวงระหวางการกอสราง/ชวงเปดดําเนินการโครงการฯ
เทศบาลและแหลงทองเที่ยวสําคัญที่จะจัดขึ้นภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่ง
เปนที่ตองของโรงพยาบาล คือการทรงน้ําพระธาตุเมืองเกาหว ยลึก ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 เมษายน
ของทุกป จึงคาดวาไมมีผลกระทบ เพราะชวงเวลาเปนวันหยุดซึ่งโรงพยาบาลจะตองมีการหยุดการ
กอสรา ง อีกทั้ ง การกอสรา งและกิ จ กรรมของโรงพยาบาลดํ าเนิน การภายในขอบเขตพื้ น ที่ของ
โรงพยาบาล ดังนั้นจึงคาดวาไมมีผลกระทบ (ระดับผลกระทบเทากับ 0)
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4.3.4.5 ความคิดเห็นของประชาชน
(1) ชวงกอนกอสราง
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน
7 กลุม คือ ประชาชนที่อยูรัศมี 1.5 กิโลเมตร จํานวน 203 ชุด ผูใชบริการของโรงพยาบาลทาสอง
ยาง จํานวน 117 ชุด เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ไมไดพักในบานพักโรงพยาบาล จํานวน 95 ชุด
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่พักในบานพักของโรงพยาบาล จํานวน 45 ชุด แผนกตางๆ ของ
โรงพยาบาล จํานวน 15 ชุด กํานัน ผูใหญบาน อําเภอทาสองยาง จํานวน 41 ชุด และประชาชนที่
ขามมาจากรัฐกระเหรี่ยง ประเทศพมา จํานวน 200 ชุด พบประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับโรงพยาบาลทา
สองยาง ดังนี้
ความคิดเห็นของประชาชนภายนอก
- การดํ าเนิน การของโรงพยาบาล อาจก อใหเ กิดผลกระทบในเรื่อง น้ําเสี ย
มลพิษทางอากาศ การจราจร
- ปจจุบันโรงพยาบาลควรประรับในเรื่อง การระบายน้ํา การจัดการขยะ และ
การจัดการน้ําเสีย
- ส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยกั บ การขยายจํ า นวนเตี ย ง เพราะ เป น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการรักษาพยาบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ตองการใหปรับปรุงการบริการใหมีความรวดเร็วขึ้น
ความคิดเห็นของแผนกตางๆ ของโรงพยาบาล
- พื้นที่ปฏิบัติงานของแผนกมีปญหาดานการระบายอากาศ และกลิ่น เนื่องจาก
พื้นที่คับแคบ
- ประสบกับปญหาไฟฟาบอยๆ โดยสวนใหญมีสาเหตุมาจากการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
และไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 ธันวาคม
2551 และครั้งที่ 2 ในวัน 15 พฤษภาคม 2552 โดยจากการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ประชาชนทั้งหมดมี
ความเห็นดวยตอการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง (ระดับผลกระทบ
เทากับ +2)
(2) ชวงระหวางการกอสราง
(2.1) รายละเอียดผลกระทบ
ประชาชนอยากใหโรงพยาบาลมีมาตรการปองกันผลเสียในเรื่อง ความแออัดของ
ชุมชนจากนงานกอสราง ฝุนละออง เศษวัสดุรื้อถอนจากการกอสราง เสียงดังรบกวน การจราจร แต
ยังมีความเห็นดวยกับการกอสรางอาคาร (ระดับผลกระทบเทากับ +2)

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

4-39

(2.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ +2) ดังนี้
1) ดําเนินการตามมาตรการเรื่องเสียง ฝุนละออง การจราจร ตามมาตรการที่
กําหนดไวในชวงระหวางการกอสรางอยางครบถวน
2) กําหนดใหผูรับเหมาเลือกใชคนงานในพื้นที่เปนอันดับแรก เพื่อปองกันการ
อพยพของแรงงานเขามาในพื้นที่มากเกินไป
(3) ชวงเปดดําเนินการ
(3.1) รายละเอียดผลกระทบ
ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวาการขยายจํานวนเตียงจะทําใหโรงพยาบาลเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ระดับผลกระทบ
เทากับ +2)
(3.2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นต่ํา (ระดับผลกระทบเทากับ +2) ดังนี้
1) ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตามมาตรการที่กําหนดไวในชวงเปด
ดําเนินการอยางครบถวน
4.4 สรุปผลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการวิเคราะหและใหมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม สรุปคาผลกระทบดัง
ตารางที่ 4.4.1 และแสดงความสัมพันธระหวางคาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนและหลังมีมาตรการดั ง
ภาพที่ 4.4.1
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ตารางที่ 4.4.1 สรุปผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ
องคประกอบทาง
น.น.
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. ที่ตั้งและสภาพภูมิ
ประเทศ
2
2. ธรณีวิทยา แผนดินไหว
3
3. ดินและการชะลาง
พังทลาย
3
4. สภาพภูมิอากาศ
1
5. คุณภาพอากาศ
4
6. ระดับเสียง
4
7. อุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ําผิวดิน
4
8. อุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ําใตดิน
3
9. ทรัพยากรปาไม/สัตวปา
2
10. ทรัพยากรสัตวน้ํา
แพลงกตอนพืช และ
สาหราย
2
11. การใชประโยชนที่ดิน
2
12. การคมนาคมขนสง
3
13. พลังงานและไฟฟา
4
14. น้ําใช/น้ําดื่ม
4
15. การระบายน้ําและการ
ปองกันน้ําทวม
2
16. การกําจัดน้ําเสีย
4
17. การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
4
18. การจัดการขยะมูลฝอย
4
19. สังคม เศรษฐกิจ
3
20. สาธารณสุข
4
21. ประวัติศาสตร
โบราณสถานและโบราณคดี 2
22. สุนทรียภาพ
2
23. ความคิดเห็นของ
ประชาชน
4
รวม

A

B

C

A*

B*

C*

B’

C’

B**

C**

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

-1
0
-1
-2

0
0
0
0

0
0
0
0

-3
0
-4
-8

0
0
0
0

0
0
-1
-1

0
0
0
0

0
0
-4
-4

0
0
0
0

3
0
8
12

0
0
0
0

-1

-1

-3

-4

-4

-12

-1

-1

-4

-4

8

16

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
-1

0
0
0
0
-1

0
0
0
0
-1

0
0
0
0
-4

0
0
0
0
-4

0
0
0
0
-4

0
0
0
0
0

0
0
1
1
0

0
0
0
0
0

0
0
3
4
0

0
0
0
0
4

0
0
3
4
4

0
-1

-1
-1

0
-1

0
-4

-2
-4

0
-4

0
-1

0
-1

0
-4

0
-4

2
8

0
8

0
0
2
2

-2
0
2
2

-1
0
2
2

0
0
6
8

-8
0
6
8

-4
0
6
8

-1
0
2
2

0
0
2
2

-4
0
6
8

0
0
6
8

12
0
12
16

4
0
12
16

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
3

2
-4

2
0

8
10

8
-15

8
-2

2
1

2
6

8
2

8
21

16
101

16
83
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21

สถานภาพของสิ่งแวดลอม

20
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2

5
0
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-2

-10
-15
-20
-25

-15
กอนมีโครงการ

ระหวางการกอสราง

เปดดําเนินการ

ชวงเวลาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
กอนมีมาตรการ

หลังมีมาตรการ
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จากตารางที่ 4.4.1 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชนนี้ ในการ
ประมาณคาพารามิเตอรของขอมูลชุดนี้ เปน การวิเคราะหและประเมิน คาเชิง คุณ ภาพตามหลัก
วิ ช าการของผู ชํ า นาญการหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญ และคณะผู ทํ า การศึ ก ษา ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด เ ป น Non
parametric ที่มีการมีกระจายตัวของขอมูลแบบไมเปน Normal Distribution วิธีการทางสถิติจึงไม
สามารถใชวิธีการทั่วๆ ไปไดในการเปรียบเทียบ
หากพิจารณาถึงชนิดของขอมูลสามารถวิเคราะหไดวาชุดขอมูลเชนนี้เปนขอมูลเชิงคุณภาพ
ซึ่งมีทั้งคาที่เปนบวกและคาที่เปนลบ และเปนขอมูลที่ใชใ นการพิจารณาที่เกิดจากการใหน้ําหนัก
คะแนน (Weighting) ดวยเกณฑการวิเคราะหทางคณิตศาสตรเปรียบเทียบผลจากมาตรการลด
ผลกระทบ เฝ า ระวั ง และอื่ น ๆ ดั ง ที่ ป ระเมิ น ได ทํ า การวิ เ คราะห ด ว ย Chi-square-test for
independent samples เปรียบเทียบการประเมินและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้ง 3 ระยะ กับการ
กําหนดมาตรการ ศึก ษาการเฝ าระวัง ลดผลกระทบและรักษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดลอม ดัง นั้ น เมื่ อ
พิจารณาจากคารวมของผลกระทบในแตละชวงเวลาของเมื่อยังไมมีมาตรการปองกันแกไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเมื่อมีมาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจะสามารถ
วิเคราะหไดดังนี้
ตารางที่ 4.4.2 คาผลกระทบโดยรวมของระยะเวลา 3 ชวง ภายใตสถานการณที่มี และไมมีมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
คาผลกระทบโดยรวม
สถานการณ
กอนดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ
เมื่อยังไมมีมาตรการปองกันแกไข
10…(A)
-15…(B)
-2…(C)
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เมื่ อ ผ า นมาตรการป อ งกั น แก ไ ข
10…(A)
2…(B’)
21…(C’)
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ : ดูสัญลักษณประกอบในหัวขอ 4.4.2

จากตารางที่ 4.4.2 จะเห็นไดวาผลกระทบรวมของโครงการฯ นั้นมีคาผลกระทบในชวง
ระหวางดําเนินโครงการ (B) และหลังเสร็จสิ้นโครงการ (C) ที่แตกตางกันระหวางสถานการณเมื่อยัง
ไมมีมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และเมื่อผานมาตรการปองกันแกไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยยังมีคากํากับเปนคา (+) และคา (-) ซึ่งแสดงทิศทางของผลกระทบเชิง
บวกและผลกระทบเชิงลบ การทดสอบทางสถิติจะตองมีการปรับคาทุกคาใหเปนจํานวนนับเพื่อให
สามารถเปรียบเทียบความแตกตางบนแกนมาตรฐานดวยกันได คาผลกระทบกอนดําเนินโครงการ
เปนคาคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงจึงไมนํามาพิจารณาความแตกตางของผลกระทบ จึงใชเพียง 3
ชวงเวลาคือ ระหวางดําเนินโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ และทําการปรับคาดวยคาที่มีคาต่ํา
ที่สุดในทิศทางลบ (15 + 1 = 16) เพื่อใหผลกระทบมีคาเปนจํานวนนับดังตารางที่ 4.4.3
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ตารางที่ 4.4.3 แสดงการปรับคาทิศทางผลกระทบกอนทําการทดสอบทางสถิติ
คาผลกระทบโดยรวม
สถานการณ
ระหวางดําเนินโครงการ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ
เมื่อยังไมมีมาตรการปองกันแกไขและ
-15 + 16 = 1
-2 + 16 = 14
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เมื่ อ ผ านมาตรการป อ งกัน แก ไ ขและ
2 + 16 = 18
21 + 16 = 37
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ : ดูสัญลักษณประกอบในหัวขอ 4.4.2
ตัวเลข 16 คือ ตัวเลขที่ใชในการปรับคาใหเปนจํานวนนับเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบ
ความแตกตางบนแกนมาตรฐานเดียวกัน

จากตารางที่ 4.4.2 และ 4.4.3 เมื่อปรับคาเรียบรอยแลวคาที่ไดจะเปนจํานวนนับซึ่ง
สามารถที่จะทําการคํานวณคาทางสถิติโดยตั้งสมมุติฐานไดดังนี้
H0 : คาผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางสถานการณเมื่อยยังไมมีมาตรการและเมื่อผาน
มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน หรือมาตรการตางๆ ไมสามารถ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมได
H1 : คาผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางสถานการณเมื่อยังไมมีมาตรการและเมื่อผาน
มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมแตกตางกัน หรือมาตรการตางๆ สามารถลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมได
ระดับความมีนัยสําคัญ
=
0.05
ตัวแปรสถิติในกรณีนี้คือ
2 _Test for Two Independent Samples
สูตรการคํานวน
2 =
ri=1kj=1 (foij – feij)2
fe ij
f = Frequency
e = Expected Value o = Observed Value
fe = จํานวนความถี่ในเชิงทฤษฎีไคสแควร
fo = จํานวนความถี่ของขอมูลในแตละชวง
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ตารางที่ 4.4.4 แสดงตัวเลขที่ผานการปรับทิศทางผลกระทบกอนประกอบการคํานวณทางสถิติ
คาผลกระทบโดยรวม
สถานการณ
ระหวางดําเนินโครงการ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ
เมื่ อ ยัง ไมมี ม าตรการป องกั นแก ไ ข
1…(B)
14…C)
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เมื่อผานมาตรการปองกันแกไขและ
18…(B’)
37…(C’)
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
รวม
19
51
หมายเหตุ : ดูสัญลักษณประกอบในหัวขอ 4.4.2

รวม
15
55
70

fe11

=

(19 x 15) / 70

= 4.07

fe12

= (19 x 55) / 70

= 14.93

fe21

=

(51 x 15) / 70

= 10.93

fe22

= (51 x 55) / 70

= 40.07

ตารางที่ 4.4.5 แสดงคาประกอบการคํานวณทางสถิติไคสแควร
คาผลกระทบโดยรวม
สถานการณ
ระหวางดําเนินโครงการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ
เมื่อยังไมมีมาตรการปองกันแกไขและลด
1(4.07)…(B)
14(14.93)…(C)
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
เมื่ อ ผ านมาตรการป อ งกั น แก ไ ขและลด
18(10.93)…(B’)
37(40.07)…(C’)
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
รวม
19
51
หมายเหตุ : ดูสัญลักษณประกอบในหัวขอ 4.4.2

รวม
15
55
70

จากสูตรสามารถแทนคาไดดังนี้
2
2

= (1-4.07)2/4.07 + (14-14.93)2/14.93 + (18-10.93)2/10.93 + (37-40.07)2/40.07
= 2.32 + 0.06 + 4.57 + 0.24
= 7.19

จากสูตร Degree of Freedom df = (k-1)(r-1)
คาจากตาราง 2 ที่ df = (2-1)(2-1) = 1 2 0.05 = 3.84
จะเห็นวา 7.19 > 3.84
แสดงใหเห็นวา 2 จากการคํานวณ > 2 0.05 จากตารางไคสแควร
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เราจึงปฏิเสธ H0 แตยอมรับ H1 แสดงวาคาผลกระทบระหวางเมื่อยังไมมีมาตรการและเมื่อ
ผานมาตรการมีความแตกตางกันหรือเมื่อมีการปฏิบัติตามมาตรการตางๆ สามารถลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่คาความเชื่อมั่น 95 เปอรเซนต
4.1.5 สรุปผลการประเมิน
โดยสรุปจะเห็นไดวาโครงการฯ ในขณะที่ไมมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในชวงกอนการกอสราง (A) จะเกิดผลกระทบเชิงลบในดาน อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน น้ําดื่ม
น้ําใช และการจัดการน้ําเสีย และในชวงระหวางการกอสราง (B) จะเกิดผลกระทบเชิงลบในดานดิน
และการชะลางพังทลาย คุณภาพอากาศ ระดับเสียง อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําใตดิน น้ําใช/น้ําดื่ม
การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม การจัดการน้ําเสีย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเมื่อ
เปดดําเนินการ (C) จะเกิดผลกระทบเชิงลบในดานอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน น้ําดื่ม /น้ําใช
การกําจัดน้ําเสีย และการปองกัน และบรรเทาสาธารณะภัย แตเมื่อมีมาตรการปองกันและแกไ ข
ผลกระทบสิ่ง แวดลอม ผลกระทบเชิง ลบจะลดลงโดยในชวงระหวางการกอสราง (B) จะเหลือ
ผลกระทบเชิงลบในดานคุณภาพอากาศ ระดับเสียง อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน การกําจัดน้ํา
เสีย และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และในเมื่อเปดดําเนินการ (C) จะเหลือผลกระทบใน
ดานอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน และการกําจัดน้ําเสีย
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บทที่ 5
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
การดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง อาจกอใหเกิดผลกระทบทั้งดานบวกและลบ ตอ
สภาพแวดลอมและชุมชน ดังนั้นจึงจําเปนตองมี มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทาง
ในการแกไขและลดความรุนแรงของผลกระทบใหหมดไป หรือนอยลงในระดับที่ยอมรับได
5.1 มาตรการปองกันและลดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม จะแบงเปน 2 ชวง คือ ระหวางการกอสราง
และเมื่อเปดดําเนินการ โดยอางอิงตามแนวทางการศึกษาดานผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินโครงการทั้ง 2 ชวง ดังแสดงไวในตารางที่ 5.1.1 และตารางที่ 5.1.2
5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
การติดตามและตรวจสอบผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนวิธีการที่สําคัญสําหรับการ
ประเมินประสิทธิภาพของแผนงานหรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดกําหนด
ไว พรอมทั้งทําใหผูรับผิดชอบการดําเนินและบริหารโครงการพัฒนาตางๆไดรับรูสถานภาพของ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมไปดวย ผลการตรวจสอบจะเปนสิ่ งชี้นําไปสูการปรับปรุงและแกไขบางสวน
หรือดัดแปลงแผนงานทั้งหมด เพื่อใหการดําเนินโครงการนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ฉะนั้น
การติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อที่จะปองกัน
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ได นอกจากนั้น แลวแผนการติดตามและตรวจสอบผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ตองพิจารณาการกําหนดตัวดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม เพื่อใหการ
ติดตามและตรวจสอบตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพของการวางแผนการจัดการดําเนินไปอยาง
ถูกตองสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในพื้นที่โครงการ ดั งนั้นดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมตอง
เปน ดัช นีที่มีความหลากหลายและเหมาะสม แตละดัช นีตองสามารถชี้ใหเห็น ประสิท ธิภาพของ
แผนการ แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางชัดเจน ดังแสดงในตารางที่ 5.2.1 และ 5.2.2
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ตารางที่ 5.1.1 แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิ
ในการดํา เนิน การก อสร างอาคารสวนขยายจะก อสร างภายใน 1) จัดทํารั้วสูงไมนอยกวา 2 เมตร รอบพื้นที่กอสราง เพื่อบดบังภูมิ
ประเทศ
พื้นที่ของโรงพยาบาลที่มีอยูเดิมทั้งหมด โดยจะมีการปรับระดับ
ทัศนที่ไมเหมาะสมในพื้นที่กอสราง
พื้นที่ดินเดิมเพียงเล็กนอยเทานั้น สําหรับสภาพภูมิประเทศของ 2) ติดตั้งกําแพงผาใบซึ่งใหสูงเพิ่มอีกประมาณ 2 เมตร เพื่อบดบังภูมิ
บริเวณที่กอสรางอาคารสวนขยายไมแตกตางจากบริเวณพื้นที่
ทัศนที่ไมดีจากการกอสราง ลดการฟงกระจายของฝุนละออง และ
เดิ ม รอบข า ง โดยในระหว า งการก อ สร า งจะกํ า หนดให
เปนแนวกําบังเสียง
ผู รั บ เหมาก อ สร า ง จั ด ทํ า ผ า ใบสํ า หรั บ คลุ ม อาคารที่ ทํ า การ
ก อ สร า ง เพื่ อ ป อ งกั น การฟุ ง กระจายของฝุ น ที่ เ กิ ด จากการ
กอสราง ซึ่ง สามารถลดมุมมองที่ไมเ หมาะสมที่อ าจเกิดขึ้นกั บ
สภาพภูมิประเทศได ดังนั้นในการกอสรางอาคารจะไมกอใหเกิด
ผลกระทบกับสภาพภูมิประเทศ
1.2 ธรณีวิทยา แผนดินไหว รอยเลื่อนที่พาดผานอําเภอทาสองยางคือรอยเลื่อยเมย-อุทัยธานี ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากสถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย พบวา ไมเคยเกิด
แผนดิน ไหวรุน แรงในตําบลแมตาน อยา งไรก็ต าม จากแผนที่
บริเวณเสี่ยงกับแผนดินไหวของประเทศไทยพบวาจังหวัดตาก
อยูในเขต 2ข คือ เสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวความรุนแรง VII –
VIII เมอรคัลลี สิ่งกอสรางที่ออกแบบดีเสียหายเล็กนอย (มีความ
เสี่ ยงในการเกิด ความเสีย หายระดั บปานกลาง) ความสู งของ
อาคารของโรงพยาบาลทาสองยางในปจจุบันมีความสูงมากที่สุด
12 เมตร ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ และกิจกรรมของโครงการฯ จึง
ไมมีผลกระทบตอดานธรณีวิทยาและแผนดินไหว
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ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
1.3. ดินและการชะลาง
พังทลาย

1.4 สภาพภูมิอากาศ
1.5 คุณภาพอากาศ

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มีการขุดดินเพื่อกอสรางฐานราก ระบบบําบัดน้ําเสีย บอหนวง
น้ํา และทอระบายน้ํา โดยดินที่ขุดจะนํามาปรับถมบริเวณภายใน
พื้นที่โครงการ โดยไมมีการนําดินออกนอกพื้นที่โครงการ และ
จากสภาพปจจุบันพื้นที่โครงการมีแนวรั่วคอนกรีตรอบโครงการ
แล ว จึ ง เป น แนวป อ งกั น ชะล า งและพั ง ทลายดิ น ออกนอก
โครงการ สํ า หรั บ รถรถขนส ง วั ส ดุ ก อ สร า งที่ เ ข า มาในพื้ น ที่
โครงการ จะจัดใหมีพนักงานคอยทําความสะอาดเศษดิน และ
วัสดุที่ตกหลน และที่ติดลอรถ เพื่อปองกันการชะลางของตะกอน
ดินออกสูภายนอกโครงการ จึงคาดวาจะสงผลกระทบนอย
การกอสรางอาคาร ไมไดกอใหเกิดความรอนหรือกาซใดๆ อันอาจ
ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
มลพิษที่อาจเกิดขึ้น ไดแก ฝุนละออง ซึ่งจากการประเมินการ
กอสรางอาคาร 6 อาคาร จะกอใหเกิดฝุนละอองในระหวางการ
กอสรางอาคารประมาณ 0.9312 ตัน/เดือน ซึ่งพบวาเปนปริมาณ
ไมมากนักและใชระยะเวลาสั้นๆ ประกอบกับโครงการมี
มาตรการลดฝุนโดยฉีดพรมน้ําเปนประจํา บริเวณทางรถขนสง
วัสดุวิ่ง และพื้นที่ที่เปนแหลงกําเนิดฝุนดิน พรอมทั้งจัดเจาหนาที่
เพื่อคอยทําความสะอาดดินที่รวงหลนบริเวณพื้นและที่ติดลอ
รถยนต ดังนั้นคาดวาจะเกิดผลกระทบนอย และเมื่อพิจารณามล
สารจากการเผาไหม ไดแก กาซคารบอนมอนนอกไซด
ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน เปนตน แตคาดวา
จะเกิดขึ้นในระดับต่ําเนื่องจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานการ
กอสรางนั้นจะเปนชวงสั้นๆ และชนิดอุปกรณกอสรางที่เปน
เครื่องยนตดีเซลมีจํานวนไมมากนัก เชน รถผสมปูน

1) จัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอรถบรรทุกดิน กอนออกจากพื้นที่
โครงการ และทํ าความสะอาดเศษดิน และเศษวัส ดุกอ สรา งที่ต ก
หลนบริเวณถนนและทอระบายน้ํา
2) จัดใหมีการค้ํายันและกําแพงปองกันดิน เพื่อปองกันการพังทลาย
ของดินในชวงกอสรางฐานราก โดยใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
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ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางที่ทําการเปดหนาดิน บริเวณถนน
ทางเขา พื้น ที่โครงการฯ ถนนภายในโครงการฯ บริเ วณกองวัส ดุ
เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง (เชา-บาย) จะ
สามารถลดปริมาณฝุนที่ฟุงกระจายไดถึงรอยละ 50 (U.S.EPA)
2) กอสรางรั้วสูงไมนอยกวา 2 เมตร โดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการฯ
เพื่ อ เป น แนวกํ า บั ง การฟุ ง กระจายของฝุ น ละอองไปสร า งความ
รําคาญตอประชาชน
3) การดําเนินการกับวัสดุกอสราง
- การกองวั สดุ ที่มี ฝุน ตอ งป ด หรื อปกคลุ มหรือ เก็ บ ในที่ที่ ป ด
ลอมทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ดาน หรือฉีดพรมดวยน้ํา
เพื่อใหผิวเปยกอยูเสมอ

พฤษภาคม 2552

มาตรการติดตามตรวจสอบ

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

5-4

ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
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รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
เครื่องลําเรียงปูนขึ้นสูชั้นบน เปนตน สวนมลสารที่อาจเกิดจาก
รถขนสงวัสดุคาดวามีปริมาณไมมากนักเชนเดียวกัน เนื่องจากมี
จํานวน เที่ยวเพียง 10-15 เที่ยว/วัน
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มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

ผงซี เ มนต ห รื อ เคมี ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งต อ งบรรจุ ใ น
ภาชนะที่ปดมิดชิด โดยผงซีเมนตที่มีปริมาณมากกวา 20 ถุง
ตองคลุมดวยผาคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปดลอม
- การยายวัสดุที่มีฝุน ตองฉีดพรมดวยน้ําทันทีกอนการขนยาย
- การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุน โดยใชเครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตตองฉีดน้ําหรือสารเคมีบนผิวอยางตอเนื่อง เวนแต
ไดมีการติดตั้งอุปกรณที่แยกฝุนหรือกรองฝุนไวแลว
- การผลิ ต คอนกรี ต การไสไม การกระทํ า ใดๆ ที่ ก อ ให เ กิ ด
มลภาวะตองจัดทําในพื้นที่ที่ไดคลุมดวยผาคลุมหรือในห องที่
มีห ลัง คาและผนัง ป ดด า นข างอี ก 3 ดา น หรื อวิ ธีก ารอื่ น ที่
เหมาะสม
4) การดําเนินการเศษวัสดุเหลือใช
- เศษวัสดุจะตองปกคลุมดวยผาคลุมหรือปดมิดชิดทั้งดานบน
และดานขางอีก 3 ดาน
- ต อ งจั ด ให มี ป ล อ งชั่ ว คราวหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ที่ เ หมาะสมที่ ป ด
มิดชิดสําหรับทิ้งเศษวัสดุตางๆ จากที่สูง
- ปลายปลองที่ใชทิ้งเศษวัสดุตองสูงจากพื้นหรือภาชนะรองรับ
ไมเกิน 1 เมตร
5) การขนสงวัสดุกอสราง รื้อถอน
- ใชผาหรือพลาสติกคลุมดิน หรือทราย หรืออุปกรณกอสรางใน
ระหวางการขนสง เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
- เมื่อมีเศษวัสดุ วัสดุกอสราง ตกหลน จะตองเรงเก็บกวาดให
สะดวกเรียบรอยโดยรวดเร็วเพื่อไมใหกีดขวางการจราจรและ
ทําใหพื้นผิวถนนสกปรก
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รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

1.6 ระดับเสียง

พิจารณาอาคารภายในพื้นที่โรงพยาบาล ที่อยูใกลกับอาคาร
ที่จะกอสราง ไดแก อาคารผูป วยใน อาคารผูปวยนอก อาคาร
ซักฟอก อาคารจายกลางและโรงอาหาร อาคารพัสดุและคลังยา
โดยมีระยะหางประมาณ 1 เมตร โดยแบงลักษณะความรุนแรง
ของผลกระทบดั งนี้ อาคารที่ได รับผลกระทบสู งสุดคือ อาคาร
ผูป วยใน อาคารที่ไ ดรั บผลกระทบรองลงมาคื อ อาคารผู ปว ย
นอก อาคารจ ายกลางและโรงอาหาร อาคารพั สดุ และคลัง ยา
อาคารที่ไดรับผลกระทบนอยที่สุดคือ อาคารซักฟอก อยางไรก็
ตามจะสงผลกระทบนอย เนื่องจากโครงการเลือกใชเสาเข็มเจาะ
ทําใหผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนมีนอย
จากผลการคํานวณพบวา อาคารผูปวยใน ไดรับผลกระทบ
สูงสุด โดยบริเวณระเบียงดานหลังหองพักผูปวยจะมีระดับเสียง
เกินมาตรฐาน คือ 91.522 dB(A) แตหากเปนในหองพักผูปวย
ระดับเสียงจะลดลงเหลือ 91.522-30 = 61.522 dB(A) ซึ่งไมเกิน
เกณฑมาตรฐาน ดังนั้นคาดวาผลกระทบอยูระดับปานกลาง
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1)
2)
3)
4)
5)

6)

จัดใหมีบอลางลอรถกอนออกนอกโครงการฯ
บํารุงรักษาเครื่องยนตตางๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่ปลอย
ออกมาจากอุปกรณกอสราง
- จํากัดความเร็วรถขนสงวัสดุกอสรางใหมีความเร็วไมเกิน 30
กม./ชม. เมื่อผานชุมชนหนาแนน
กิจกรรมการกอสรางใดที่จะกอใหเกิดเสียงดังรบกวนใหดําเนินการ
ในชวงเวลากลางวันและระหวางเวลา 08.00-17.00 น. เทานั้น
กอสรางรั้ วลอมพื้น ที่กอสรา งเพื่อชว ยเปนกํา แพงกั้นเสียงลดค า
ระดับเสียงที่ประชาชนจะไดรับ
หลีก เลี่ ยงการใชง านเครื่ องจัก รหรือ อุป กรณ ที่เ ปน แหลง กํา เนิ ด
เสียงในระดับสูงพรอมกัน
จัดทําอุปกรณปดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดังมาก เพื่อลดคาระดับ
เสียงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรลง
ทําการเสริมแผนยางกันสะเทือนเขาไปที่ฐานของเครื่องจักรที่เปน
แหลงกําเนิดเสียงดัง เพื่อลดการสั่นพองของโครงสรางเครื่องจักร
เปนการลดคาระดับเสียง
กรณีกอสรางใกลอาคาร ทางสัญจรของประชาชน ใหปดอาคารที่
กําลังกอสรางดวยผาใบอยางหนาโดยรอบอาคารและตลอดความ
สูง ของอาคาร เพื่ อ ชว ยลดค าระดั บ เสี ย งที่ ป ระชาชนในบริเ วณ
ใกลเคียงจะไดรับและยังชวยปองกันปญหาการฟุงกระจายของฝุน
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1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ําผิวดิน

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

น้ําเสียที่เกิดจากการกอสราง มีประมาณ 7.5 ลบ.ม.
ประกอบดวยน้ําสวนที่ 1 จากงานกอสรางประมาณ 5 ลบ.ม./วัน
และน้ําสวนที่ 2 จากคนงานซึ่งเชามา-เย็นกลับ ประมาณ 2.5
ลบ.ม./วัน ผูรับเหมาจะสรางบอตกตะกอนเพื่อรองรับน้ําจากการ
กอสรางกอนไหลลงสูทอระบายน้ําและลงสูหวยแมตานตอไป
และสรางหองสวม 3 หอง แบบบอเกรอะ-กรองไรอากาศ เพื่อ
รองรับน้ําเสียจากคนงาน จากนั้นจะไหลลงสูระบบระบายน้ําเสีย
ดังนั้นผลกระทบในตอคุณภาพน้ําในลําหวยแมตานจะไมเพิ่มขึ้น
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มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
7) ซอมบํารุงและตรวจสภาพการทํางานของเครื่องจักรอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจเช็คบริเวณจุดเชื่อมตอ
ตางๆ ใหมีความสมดุลและเหมาะสมในการใชงาน ทําการหยอด
น้ํามันเครื่องเพื่อลดการเสียดสี เปลี่ยนอะไหลเกาที่เสื่อมสภาพ
และกอใหเกิดเสียงดังออกไป
8) กําหนดชวงเวลาในการขนสงอุปกรณกอสรางหรือขนสงดิน/เศษ
วัสดุกอสรางระหวาง 09.00-16.00 น. และจํากัดความเร็วรถขนสง
ในชวงผานชุมชนไมเกิน 30 กม./ชม. เพื่อปองกันปญหาเสียง
รบกวนการพักผอนของชุมชน
9) กําหนดใหคนงานกอสรางที่ตองทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน
มาตรฐาน สวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ไดแก Ear Plug,
Ear Muffs
10) จัดใหมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มี
แหลงกําเนิดเสียงดัง เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการ
สัมผัสเสียงดังเปนเวลาติดตอกันนานเกินไป
1) จัดใหมีบอตกตะกอนเพื่อรวบรวมน้ําฝนที่ ไหลบาหนาดินบริเวณ
พื้นที่กอสรางลงสูบอตกตะกอนกอนระบายน้ําใสออกสูภายนอก
โครงการฯ
2) นํา น้ํา ในบ อตะกอนกลั บมาใช ป ระโยชน เช น การฉี ดพรมถนน
ทางเขาโครงการฯ และพื้นที่กอสราง
3) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
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ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
1.8 อุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ําใตดิน

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

น้ําเสียที่เกิดจากการกอสราง มีประมาณ 7.5 ลบ.ม.
1) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
ประกอบดวย น้ําสวนที่ 1 จากงานกอสราง 5 ลบ.ม./วัน และน้ํา
สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
สวนที่ 2 จากคนงานซึ่งเชามา-เย็นกลับ 2.5 ลบ.ม./วัน
ผูรับเหมาจะสรางบอตกตะกอนเพื่อรองรับน้ําจากการกอสราง
กอนไหลลงสูทอระบายน้ําและลงสูหวยแมตานตอไป และสราง
หองสวม 3 หอง แบบบอเกรอะ-กรองไรอากาศ เพื่อรองรับ
น้ําเสียจากคนงาน จากนั้นจะไหลลงสูระบบระบายน้ําเสีย ดังนั้น
ไมผลกระทบในตอคุณภาพน้ําบาดาล
2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรปาไม/สัตว
พื้นที่ของอําเภอทาสองยาง มีพื้นที่ราบประมาณ 130 ตร.กม. ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ปา
และพื้นที่เขาประมาณ 1,790 ตร.กม. โรงพยาบาลทาสองยาง
ตั้งอยูภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่งมีพื้นที่ 2.75 ตร.กม.
เปนเขตชุมชนหนาแนนปานกลาง ดังนั้นจึงไมมีทรัพยากรปาไม
และสัตวปา จากการสํารวจประชากรสัตว โดยจะพบสัตวจําพวก
นกกระจอก นกกระจาบ นกเอี้ ยงสาลิก า นกกระติ๊ด ขี้ห มู นก
แซงแซว นกเขาใหญ ซึ่งเปนนกประจําถิ่น พบไดในชุมชนเมือง
และการกอสรางอาคารของโรงพยาบาล ดําเนินการในพื้นที่ของ
โรงพยาบาล จึงมิไดสงผลกระทบตอทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2.2 ทรัพยากรสัตวน้ํา
การสํารวจสัตวและพืชน้ําในลําหวยแมตาน พบแพลงคตอนพืช ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
แพลงกตอนพืช และ
2 ชนิด พบสัตวหนาดิน 2 ไฟลัม 6 ครอบครัว และปลา 11 ชนิด
สาหราย
(รายละเอียดในหัวขอ 3.2.2) โดยไมพบสัตวและพืชหายากหรือ
ใกลสูญพันธุ ดังนั้นคาดวาการกอสรางอาคารของโรงพยาบาลจะ
ไมสงผลกระทบ
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ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
3.1 การใชประโยชนที่ดิน

3.2 การคมนาคมขนสง

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตามขอกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดตาก (ภาพที่ 3.3.7.1) พื้นที่ ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลทาสองยางตั้งอยูในพื้นที่หมายเลข 1.2 สีชมพู
กําหนดใหเปนที่ดินประเภทชุมชน ดังนั้นการใชประโยชนที่ดิน
ของโรงพยาบาลจึงเปนไปตามขอกําหนดของผังเมืองรวมตาก
และตามขอกําหนดในผังเมืองรวมชุมชนแมตาน (ภาพที่
3.3.7.2) พื้นที่ของโรงพยาบาลในสวนรักษาพยาบาล และสวน
บานพัก อยูในพื้นที่สีน้ําเงิน ประเภทสถานที่ราชการ ดังนั้น
ตําแหนงที่ตั้งของโรงพยาบาลจึงไมขัดตอขอกําหนดของผังเมือง
รวมชุมชนแมตาน
ชวงระยะการกอสรางจะมีรถขนสงวัสดุประมาณ 15 คัน/วัน
1) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการฯ อํานวยความสะดวกแกรถที่เขา
ดังนั้นจึงทําใหอัตราการจราจรบริเวณประตูทางเขาโรงพยาบาล
และออกพื้นที่โครงการฯ
ประตูทางออกโรงพยาบาล ถนนประสิทธิ์ศึกษา (ดานหนา
2) ติดตั้งปายสัญญาณการจราจรเขา-ออก โรงพยาบาลใหชัดเจน
โรงพยาบาล) และถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพักของ
โรงพยาบาล) คา V/C Ratio เพิ่มขึ้นเปน 0.0606, 0.0779,
0.0503 และ 0.0531 ลักษณะของการจราจรอยูในสภาพ
คลองตัวดีมาก ดังนั้นกิจกรรมของโรงพยาบาลและกิจกรรมจาก
การรื้อถอนกอสรางจึงไมเกิดผลกระทบตอการคมนาคมขนสง
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มาตรการติดตามตรวจสอบ

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3.3 พลังงานและไฟฟา

3.4 น้ําใช/น้ําดื่ม

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
โรงพยาบาลกําหนดใหผูรับเหมากอสราง ตองติดหมอแปลง
ไฟฟาสําหรับการกอสรางแยกจากของโรงพยาบาล เพื่อปองกัน
ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้น โดยจะใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอแมสอด ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบกับ
โรงพยาบาล และชุมชน
น้ําใชสําหรับการกอสรางมีประมาณ 7.5 ลบ.ม./วัน โดยแบงเปน
สําหรบคนงานกอสราง 2.5 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใชน้ําที่ผานการ
บําบัดแลว และงานกอสราง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใชน้ําที่ไมผาน
การบําบัด เมื่อมีการกอสรางจะทําใหการสํารองน้ําของ
โรงพยาบาลลดลงเหลือ 230-7.5 = 222.5 ลบ.ม. สามารถสํารอง
น้ําได 222.5/70 = 3.18 วัน หรือ 76.29 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไมทํา
ใหผลกระทบเพิ่มมากขึ้น

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) ทํ า การสํ า รวจจุ ด เชื่ อ มต อ การเดิ น สายไฟ และอุ ป กรณ ต า งๆ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเสมอ หากพบจุดชํารุดควร
เรงทําการซอมแซม
2) การติ ด ตั้ง อุป กรณ แ ละการจา ยไฟฟา ตอ งให เป น ไปดว ยความ
เรียบรอยและถูกตองตามมาตรฐาน
3) รณรงคใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
1) ตรวจสอบระบบจายน้ําประปา 1 เดือน/ครั้ง ใหอยูในสภาพดีอยู เก็บตัวอยางน้ําใชสงตรวจวิเคราะหความถี่
เสมอ ไดแก เครื่องสูบน้ํา ทอจายน้ํา ถังเก็บน้ํา มิเตอรวัดน้ํา หาก 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 4 จุด ไดแก
พบจุดชํารุด ผิดปกติตองเรงแกไข
- อาคารผูปวยนอก
2) ทําความสะอาดจุดจายน้ําของหนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
- อาคารผูปวยใน
3) รณรงค ใ ห ผู ป ว ย ญาติ ผู ป ว ย และเจ า หน า ที่ ข องโรงพยาบาล - อาคารโรงอาหาร
ประหยัดน้ํา
- อาคาร/บานพัก ของโรงพยาบาล
4) สงตัวอยางน้ําประปาสงตรวจ 3 เดือน/ครั้ง พารามิเตอรดังนี้
ในพารามิเตอรดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- สี (Color)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- เหล็กรวม (Fe)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- ฟลูออไรด (F)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
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ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
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รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

3.5 การระบายน้ําและการ
ปองกันน้ําทวม

3.6 การกําจัดน้ําเสีย

ในชวงระหวางการกอสราง น้ําจากงานกอสรางจะไหลลงสูบ อ
ตกตะกอนกอนไหลลงสูระบบรวบรวมน้ําฝนของโรงพยาบาล แต
ยังอาจมีเศษจากการรื้อถอนกอสรางหลุดเขาไปในรางระบายน้ํา
ได จึงคาดวาจะเปดผลกระทบในระดับนอยยอมรับได
น้ําเสียในชวงกอสราง แบงเปน 2 ประเภท คือ น้ําเสียที่เกิ ด
จากคนงาน ซึ่งมีประมาณ 2.5x0.8 = 2 ลบ.ม./วัน โดยสวนน้ําเสีย
ที่เกิดจากหองสวมจะมีประมาณ 10% ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น (ธงชัย
พรรณสวัสดิ์, 2530) คือ 2x0.1 = 0.2 ลบ.ม./วัน มีคา BOD = 494
มก./ล. (บุ ญส ง ไขเกษ, 2534) และน้ํ าเสี ยจากการซั กลางของ
คนงาน 90% ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น คือ 2x0.9 = 1.8 ลบ.ม./วัน
โรงพยาบาลกํ าหนดใหผู รับ เหมาก อ สร างส วมแบบระบบ
เกรอะ-กรองไรอ ากาศ จํานวน 3 หอ ง เพื่ อบริก ารกับ คนงาน
กอสราง จากนั้นจึงไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
และน้ําเสียที่เกิดจากการซักลางของคนงาน ก็จะตอเชื่อมตอทอ
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล เชนเดียวกัน (ระดับ
ผลกระทบเทากับ -1)
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1) ทําความสะอาดรางระบายน้ํา และทอระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ
ตลอดระยะเวลาการกอสราง

1) สรางความเขาใจใหพนักงานไมทิ้งเศษขยะชิ้นใหญ หรือที่ยอย
เก็บตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งตรวจวิเคราะห
สลายไมไดลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 2 จุด ไดแก
2) ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการฯ ใหทํางานไดอยางมี
- น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดฯ
ประสิทธิภาพ บําบัดน้ําเสียใหผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมาย
- น้าํ ทิ้งหลังผานการบําบัด
กําหนด
ในพารามิเตอรดังนี้
3) จัดใหมีบอพักน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวและนําน้ําทิ้งไปใชประโยชน - ความเปนกรด-ดาง
ในโครงการฯ ใหมากที่สุด โดยใหมีการฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม เชน
- บีโอ
การเติมคลอรีน เปนตน
- ซีโอดี
4) สงน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียตรวจวิเคราะห 3 เดือน/ครั้ง
- ปริมาณสารแขวนลอย
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณตะกอนหนัก
- บีโอดี (BOD)
- ของแข็งละลายทั้งหมด
- ซีโอดี (COD)
- ซัลไฟต
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
- น้ํามันไขมัน
- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3.7 การปองกันและบรรเทา
ในระหวางการกอสรางอาคารผูปวยใน ค.ส.ล. 3 ชั้น และ
สาธารณภัย
อาคารจายกลาง จะใชจุดรวมพลที่ 1 ในการเปนพื้นที่อพยพคน
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
การเกิดเหตุเพลิงไหมในชวงการกอสราง คาดวามีสาเหตุมา
จาก 2 ประการหลัก ดังนี้
- ประการแรก คือ เกิดจากความขัดข องของระบบไฟฟ า
เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาในชวงกอสราง
เปนการใชประโยชนแบบชั่วคราว ดั้งนั้นมักทํากันอยาง
งายๆ ไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม จึงอาจกอใหเกิดความ
ขัดของและกระแสไฟฟาลัดวงจรไดงาย ซึ่งเปนผลทําให
เกิดเหตุเพลิงไหม
- ประการที่สอง คือ การสูบบุหรี่ หรือใชวัตถุไวไฟอยางไม
ระมัดระวัง

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

1)
2)
3)

4)

5)
6)

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)
ตองมีการปรับปรุงแผนการปองกันอัคคีภัยตามการเปลี่ยนแปลง - ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภท
สภาพของโรงพยาบาล
ตามขอกําหนดของอุปกรณนั้นๆ
การเก็บกองวัสดุจากการรื้อถอน/กอสราง ตองเปนระเบียบ ลดความ - จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกัน
เสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
อัคคีภัย 1 ครั้ง/ป
ติดตั้งปายบอกจุดติดตั้งอุปกรณปองกันระงับอัคคีภัย และอุปกรณ
เตือนภัยตาง อาทิ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher)
จุดเปดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm)
ติดปายบอกชื่อหอง หรือชองทางตางๆ ทุกชอง ทุกประตู รวมทั้ง
ทางตัน บริเวณอันตราย ปายจุดรวมพล ปายกองบัญชาการแผน
ฉุกเฉิน ปายพื้นที่ปลอดภัยของแผนก
ติดปายบอกความรุนแรงของสารไวไฟ สารเคมี สารกัมมันตรังสี
วัตถุมีพิษ ฯลฯ
ปายกฎระเบียบ ขอบังคับที่ตองปฏิบัติ ปายจราจร ปายรณรงคให
เกิดความปลอดภัย ฯลฯ

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3.8 การจัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ในช ว งกอ สร า ง ขยะที่ เกิ ด จากการก อ สร า งส ว นใหญ เ ป น
ประเภท เศษหิน เศษปูน และเศษไม และขยะบางสวนจะถูกนํา
กลับมาใชใหม เชน ไมแบบ และบางสวนสามารถใชในการถมที่
ได เชน เศษปูน เศษหิน (ขยะในสวนนี้ บริษัทผูรับเหมาะจะเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดการ)
สวนขยะที่เกิดจากคนงาน ซึ่งมาทํางานแบบเชามา-เย็นกลับ
คาดวาจะเกิดประมาณ 1.5 ลิตร/คน/วัน (คิดที่ 50% ของอัตรา
การเกิดขยะปกติ, กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
, สํา นัก งานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล อม, 2542) ดั งนั้ นจะมี
ประมาณ 1.5x5/1000 = 0.075 ลบ.ม./วัน โดยผู รับเหมาจะ
จัดเตรี ยมถัง ขยะขนาด 100 ลิต ร จํา นวน 2 ถัง ซึ่ งสามารถ
รองรั บขยะที่เกิด ขึ้นได 2.67 วัน วางไวบริเ วณที่ก อสรา งและ
ในชวงเย็นจึงเข็นถัง ขยะไปไวรวมกับถัง เก็บมู ลฝอยทั่วไปของ
โรงพยาบาล เพื่อรอเทศบาลตําบลแมตานรับไปกําจัดความถี่ 1
ครั้ง/วัน (ระดับผลกระทบเทากับ 0)

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) ขยะจากการรื้อถอน/กอสราง ใหแยกวัสดุที่ขายไดออกเพื่อ
จําหนายใหเอกชนที่รับซื้อ
2) แยกขยะจากการรื้อถอน/กอสราง จากขยะมูลฝอยทั่วไป

พฤษภาคม 2552

มาตรการติดตามตรวจสอบ

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.1 สังคม เศรษฐกิจ

4.2 สาธารณสุข

4.3. ประวัติศาสตร
โบราณสถาน และ
โบราณคดี

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

การกอสรางโครงการเปนการสรางแหลงงานใหกับแรงงาน และ
ระบบธุรกิจกอสรางที่เกี่ยวของทั้งระบบ ทําใหเกิดการหมุนเวียน
เปนการกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม สภาพสังคม
คาดวาจะไมมีผลกระทบเนื่องจากแรงงานที่จัดจางจะเดินทาง
แบบเชามา-เย็นกลับ ไมมีการพักคางคืนในพื้นที่โครงการ หรือ
พื้นที่ชุมชนใกลเคียงโรงพยาบาล ประกอบกับจะจัดใหมีหัวหนา
คนงานคอยควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอยางเขมงวด
เพื่อปองกันการบกวนของคนงานตอชุมชนใกลเคียง
การกอสรางอาคารรักษาพยาบาล อาคารบริการ และบานพัก
อาศัย ของโรงพยาบาล สามารถดําเนินการไดโดยไมสงผล
กระทบตอการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

1) ดําเนินการเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย
ตามมาตรการที่กําหนดไวในชวงระหวางการกอสรางอยาง
ครบถวน

1) ดําเนินการเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย
ตามมาตรการที่กําหนดไวในชวงระหวางการกอสรางอยาง
ครบถวน
โบราณสถานพระธาตุเมืองเกาหวยลึก อยูหางจากโรงพยาบาล ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทาสองยางประมาณ 1.4 เมตร และอยูคนละฝงถนนทางหลวง
หมายเลข 105 อี ก ทั้ ง กิ จ กรรมของโรงพยาบาล ทั้ ง ในช ว ง
กอสรางและเมื่อเปดดําเนินการ ดําเนินการภายในขอบเขตพื้นที่
ของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

มาตรการติดตามตรวจสอบ

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.1.1 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
4.4 สุนทรียภาพ

4.5. ความคิดเห็นของ
ประชาชน

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

เทศบาลและแหลงทองเที่ยวสําคัญที่จะจัดขึ้นภายในเขตเทศบาล ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตําบลแมตาน ซึ่งเปนที่ตองของโรงพยาบาล คือการทรงน้ําพระ
ธาตุเมืองเกาหวยลึก ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 เมษายน ของทุกป จึง
คาดว า ไม มี ผ ลกระทบ เพราะช ว งเวลา เป น วั น หยุ ด ซึ่ ง
โรงพยาบาลจะตองมี การหยุ ดการกอสรา ง อีกทั้ งการก อสรา ง
และกิจกรรมของโรงพยาบาลดําเนินการภายในขอบเขตพื้น ที่
ของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงคาดวาไมมีผลกระทบ
ประชาชนอยากใหโรงพยาบาลมีมาตรการปองกันผลเสียในเรื่อง 1) ดําเนินการตามมาตรการเรื่องเสียง ฝุนละออง การจราจร ตาม
ความแออัดของชุมชนจากนงานกอสราง ฝุนละออง เศษวัสดุรื้อ
มาตรการที่กําหนดไวในชวงระหวางการกอสรางอยางครบถวน
ถอนจากการก อ สร า ง เสี ย งดั ง รบกวน การจราจร แต ยั ง มี 2) กําหนดใหผูรับเหมาเลือกใชคนงานในพื้นที่เปนอันดับแรก เพื่อ
ความเห็นดวยกับการกอสรางอาคาร
ปองกันการอพยพของแรงงานเขามาในพื้นที่มากเกินไป

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

มาตรการติดตามตรวจสอบ

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.1.2 แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.1. ที่ตั้งและสภาพภูมิ
กิ จ กรรม ในช ว งเป ด ดํ า เนิ นกา รเป น กิ จ กรรม เพื่ อ กา ร ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประเทศ
รั ก ษาพยาบาล และการเข า พั ก ของผู ป ว ย ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี
ผลกระทบต อการปรับ เปลี่ ยนลักษณะภูมิป ระเทศบริ เวณที่ตั้ ง
โครงการฯ
1.2 ธรณีวิทยา แผนดินไหว รอยเลื่อนที่พาดผานอําเภอทาสองยางคือรอยเลื่อยเมย-อุทัยธานี ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากสถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย พบวา ไมเคยเกิด
แผนดิน ไหวรุน แรงในตําบลแมตาน อยา งไรก็ต าม จากแผนที่
บริเวณเสี่ยงกับแผนดินไหวของประเทศไทยพบวาจังหวัดตาก
อยูในเขต 2ข คือ เสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวความรุนแรง VII –
VIII เมอรคัลลี สิ่งกอสรางที่ออกแบบดีเสียหายเล็กนอย (มีความ
เสี่ ยงในการเกิด ความเสีย หายระดั บปานกลาง) ความสู งของ
อาคารของโรงพยาบาลทาสองยางในปจจุบันมีความสูงมากที่ สุด
12 เมตร ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ และกิจกรรมของโครงการฯ จึง
ไมมีผลกระทบตอดานธรณีวิทยาและแผนดินไหว
1.3 ดินและการชะลาง
ถนนภายในโครงการมีลักษณะเปนคอนกรีต พื้นที่วางจะมีการ ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
พังทลาย
ปลูกหญา จึงปองกันการปะทะของฝนกันหนาดินและลดการชะ
ลาง พังทลายของดิน และโครงการเปนกิจกรรมรักษาพยาบาล
และการอยูอาศัย มีการจัดการดานน้ําเสียและขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล มิไดมีการปลอยใหเจิ่งนองหรือกองบนพื้นดิน
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ตารางที่ 5.1.2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
1.4 สภาพภูมิอากาศ

1.5 คุณภาพอากาศ

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
โครงการฯ เปนกิจกรรมรักษาพยาบาล และการอยูอาศัย มิไดมี
กิจกรรมที่กอใหเกิดความรอนสูงและกาซใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1) มลพิษชนิดตาง ที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อประเมินปริมาณแลว
พบวา
- ความเขมขนของฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากทอไอเสียรถยนตมี
คาเทากับ 0.0008 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาคอนขางต่ํา และไม
เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
- ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดขึ้น
จากทอไอเสียรถยนตมีคาเทากับ 0.68 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคา
คอนขางต่ํา และไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 32.4 มก./ลบ.ม.
- ความเขมขนของกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) ที่เกิดขึ้น
จากทอไอเสียรถยนตมีคาเทากับ 0.018 มก./ลบ.ม. ซึ่งมี
คาคอนขางต่ํา และไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.32 มก./ลบ.ม.
(2) การลดความรอนจากเครื่องปรับอากาศ
- โรงพยาบาลมี ตนไม ยืนตนที่ มีเสนรอบวงสูงระดั บอก 40
ซม. ขึ้นไป จํา นวน 90 ตน แตเป นตนมะละกอ 22 ต น
ดังนั้นจึงเหลือไมยืนตน 68 ตน (ตารางที่ 3.2.1) สามารถ
คายน้ําเพื่อลดความรอนได 68 ตัน
- ส า ม า ร ถ ค า ย น้ํ า เ พื่ อ ช ว ย ล ด ค ว า ม ร อ น จ า ก
เครื่องปรับอากาศได รอยละ 48
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1) ปลูกตนไมยืนตน เพื่อลดฟุงกระจายของฝุน ไอความรอน และ
มลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
2) รดน้ําและลางทําความสะอาดเสนทางการจราจรและพื้นที่จอดรถ
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน
3) ดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารใหมีประสิทธิภาพดีเสมอ
4) ติดปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวบริเวณลานจอดรถยนต โดยใหดับ
เครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถแลว
5) ใหเจาหนาที่โรงพยาบาลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปน
ประจํา โดยทําความสะอาดแผนกรองและถาดสําหรับรองรับน้ําที่อยู
ภายในเครื่องปรับอากาศเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและยังเปนการปองกันการสะสมของเชื้อ
โรค
6) เลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และตองมีมี
สาร CFCs เปนสวนประกอบในเครื่องปรับอากาศดวย
7) รณรงค ประชาสัมพันธ ใหเจาหนาที่ปรับอุณหภูมิภายในหองให
พอเหมาะ (25-26 องศาเซลเซียส)
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ตารางที่ 5.1.2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม

1.6 ระดับเสียง

1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ําผิวดิน

1.8. อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําใตดิน

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

- นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สีเขียวที่เปนสนามหญา และไมประดับ
และไมผลประเภทอื่นๆ เชน มะละกอ จึงสามารถชวยคายน้ํา
เพื่อลดความรอนจากเครื่องปรับอากาศไดอีกสวนหนึ่ง
กิจกรรมของโครงการฯ เพื่อการรักษาพยาบาลและพักอาศัย
1) ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรตางๆ ใหอยูในสภาพดี
มิไดมีกิจกรรมที่กอใหเกิดระดับเสียงดัง
เสมอ เพื่อปองกันกันการชํารุดหรืออยูในสภาพไมสมบูรณซึ่งจะทํา
ใหเกิดปญหาเสียงดังได
2) จัดระบบการจราจร และใหมีเจาหนาที่ใหสัญญาณการจราจรแก
ยานพาหนะที่เขาออกสถานีขึ้นลง เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ลดความ
วุนวายและการเกิดเสียงดัง
3) จํากัดความเร็วรถขณะแลนเขา -ออก พื้นที่โครงการ ใหมีความเร็ว
ไมเกิน 30 กม./ชม.
4) ทําปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถแลว
โรงพยาบาลจะทําการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหสามารถ 1) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
รองรับน้ําเสียได 100 ลบ.ม./วัน และสามารถบําบัดน้ําเสียให
สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
ผานเกณฑมาตรฐานอาคารประเภท ก ได ดังนั้นคาดวาจะเกิด
ผลกระทบในระดับนอยยอมรับได
โรงพยาบาลจะทําการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหสามารถ 1) ดําเนินการควบคูกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
รองรับน้ําเสียได 100 ลบ.ม./วัน และสามารถบําบัดน้ําเสียให
สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ
ผานเกณฑมาตรฐานอาคารประเภท ก ได ดังนั้นคาดวาจะเกิด
ผลกระทบในระดับที่ยอมรับได
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ตารางที่ 5.1.2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรปาไม/สัตว
พื้นที่ของอําเภอทาสองยาง มีพื้นที่ราบประมาณ 130 ตร.กม. ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ปา
และพื้นที่เขาประมาณ 1,790 ตร.กม. โรงพยาบาลทาสองยาง
ตั้งอยูภายในเขตเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่งมี พื้นที่ 2.75 ตร.กม.
เปนเขตชุมชนหนาแนนปานกลาง ดังนั้นจึงไมมีทรัพยากรปาไม
และสัตวปา จากการสํารวจประชากรสัตว โดยจะพบสัตวจําพวก
นกกระจอก นกกระจาบ นกเอี้ ยงสาลิก า นกกระติ๊ด ขี้ห มู นก
แซงแซว นกเขาใหญ ซึ่งเปนนกประจําถิ่น พบไดในชุมชนเมือง
และการกอสรางอาคารของโรงพยาบาล ดําเนินการในพื้นที่ของ
โรงพยาบาล จึงมิไดสงผลกระทบตอทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2.2 ทรัพยากรสัตวน้ํา
การสํารวจสัตวและพืชน้ําในลําหวยแมตาน พบแพลงคตอนพืช ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
แพลงกตอนพืช และ
2 ชนิด พบสัตวหนาดิน 2 ไฟลัม 6 ครอบครัว และปลา 11 ชนิด
สาหราย
(รายละเอียดในหัวขอ 3.2.2) โดยไมพบสัตวและพืชหายากหรือ
ใกลสูญพันธุ ดังนั้นคาดวาการกอสรางอาคารของโรงพยาบาลจะ
ไมสงผลกระทบ
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มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
3. คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย
3.1 การใชประโยชนที่ดิน
ตามขอกําหนดในผังเมืองรวมจังหวัดตาก (ภาพที่ 3.3.7.1) พื้นที่ ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลทาสองยางตั้งอยูในพื้นที่หมายเลข 1.2 สีชมพู
กําหนดใหเปนที่ดินประเภทชุมชน ดังนั้นการใชประโยชนที่ดิน
ของโรงพยาบาลจึงเปนไปตามขอกําหนดของผังเมืองรวมตาก
และตามขอกําหนดในผังเมืองรวมชุมชนแมตาน (ภาพที่
3.3.7.2) พื้นที่ของโรงพยาบาลในสวนรักษาพยาบาล และสวน
บานพัก อยูในพื้นที่สีน้ําเงิน ประเภทสถานที่ราชการ ดังนั้น
ตําแหนงที่ตั้งของโรงพยาบาลจึงไมขัดตอขอกําหนดของผังเมือง
รวมชุมชนแมตาน
3.2 การคมนาคมขนสง
เมื่อเปดดําเนินการคาดการณจะมีจํานวนรถยนตเพิ่มขึ้น 30 คัน 1) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการฯ อํานวยความสะดวกแกรถที่เขา
ดังนั้นจึงทําใหอัตราการจราจรบริเวณประตูทางเขาโรงพยาบาล
และออกพื้นที่โครงการฯ
ประตู ท างออกโรงพยาบาล ถนนประสิ ท ธิ์ ศึ ก ษา (ด า นหน า 2) ตรวจสอบปายสัญญาณการจราจรตางๆ ของโรงพยาบาลให
โรงพยาบาล) และถนนปญญาสามัค คี (ดานหน าบา นพัก ของ
ชัดเจน
โรงพยาบาล) ค า V/C Ratio เพิ่ม ขึ้น เป น 0.0681, 0.0854,
0.0541 และ 0.0568 ลั ก ษณะของการจราจรอยู ใ นสภาพ
คลองตั วดีมาก ดัง นั้นกิจ กรรมของจึง ไมเกิ ดผลกระทบตอการ
คมนาคมขนสง
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ตารางที่ 5.1.2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3.3 พลังงานและไฟฟา

3.4 น้ําใช/น้ําดื่ม

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
การเพิ่มจํานวนเตียงรักษาพยาบาลเปน 60 เตียง และกอสราง
อาคารพักเพิ่มขึ้น จะตองมีการใชกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นแตไมมาก
นัก ดังนั้นหมอแปลงไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองที่มีอยู
สามารถรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชกระแสไฟฟาได

ปริมาณน้ําใชเพิ่มเปน 121 ลบ.ม./วัน ระบบการใชน้ําจะยังเปน
เชนเดียวกับกอนกอสราง ซึ่งในชวงนี้จะสามารถสํารองน้ําได 1.9
วัน หรือ 45.6 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอตอการใชงานของโรงพยาบาล
ดังนั้นจึงไมทําใหผลกระทบเพิ่มขึ้นจากเดิม

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องกําเนิดไฟฟา สํารอง ตามมาตรการตางๆ
อยางเครงครัด
2) ทํ า การสํ า รวจจุ ด เชื่ อ มต อ การเดิ น สายไฟ และอุ ป กรณ ต า งๆ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเสมอ หากพบจุดชํารุดควร
เรงทําการซอมแซม
3) การติ ด ตั้ง อุป กรณ แ ละการจา ยไฟฟา ตอ งให เป น ไปดว ยความ
เรียบรอยและถูกตองตามมาตรฐาน
4) รณรงคใหคนเจาหนาที่และผูปวยใชไฟฟาอยางประหยัด
1) ตรวจสอบระบบจ ายน้ํา ประปา1 เดือน/ครั้ง ใหอยู ในสภาพดีอ ยู เก็บตัวอยางน้ําใชสงตรวจวิเคราะหความถี่
เสมอ ไดแก เครื่องสูบน้ํา ทอจายน้ํา ถังเก็บน้ํา มิเตอรวัดน้ํา หาก 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 4 จุด ไดแก
พบจุดชํารุด ผิดปกติตองเรงแกไข
- อาคารผูปวยนอก
2) ทําความสะอาดจุดจายน้ําของหนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
- อาคารผูปวยใน
3) รณรงค ใ ห ผู ป ว ย ญาติ ผู ป ว ย และเจ า หน า ที่ ข องโรงพยาบาล - อาคารโรงอาหาร
- อาคาร/บานพัก ของโรงพยาบาล
ประหยัดน้ํา
4) สงตัวอยางน้ําประปาสงตรวจ 3 เดือน/ครั้ง พารามิเตอรดังนี้
ในพารามิเตอรดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- สี (Color)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- เหล็กรวม (Fe)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- แมงกานีส (Mn)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- คลอไรด (Cl)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- ฟลูออไรด (F)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
- โครเมียม (Cr)
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มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

3.5 การระบายน้ําและการ
ปองกันน้ําทวม

เมื่อมีการกอสรางอาคาร จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินจากพื้นดินและสนามหญา เปนพื้นคอนกรีต จึงทํา
ใหอัตราการระบายน้ําออกนอกพื้นที่โครงการมากขึ้น จึงมี
มาตรการควบคุมอัตราการระบายน้ําฝนออกนอกพื้นที่ไมใหเกิด
จากเดิม คือ ปรับปรุงบึงประดิษฐ (Wetland) ของโรงพยาบาล ซึ่ง
เดิมใชรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย เปนบอหนวงน้ํา ซึ่งมี
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1.5 เมตร สามารถเก็บกัก
น้ําได 417 ลบ.ม. (ที่ความลึกน้ํา 1.5 เมตร) แลวติดตั้งทอ ค.ส.ล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3 เมตร จํานวน 3 จุด เพื่อระบายระบาย
น้ําออกจากบอหนวงน้ํา อัตราการระบายสูงสุด 0.18 ลบ.ม./วินาที
(ไมเกิน .204 ลบ.ม./นาที) โดยในชวงฤดูฝนจะมีการปลอยน้ําออก
จากบอจนแหง โดยใชทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.2 ซม. จํานวน
2 จุด ซึ่งเปนโครงสรางเดิมของบึงประดิษฐ เพื่อใหบอหนวงน้ํา
สามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่จะตกในพื้นที่โรงพยาบาล
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1) ทําความสะอาดรางระบายน้ํา และทอระบายน้ําออกความถี่ 6
เดือน/ ครั้ง
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3.6 การกําจัดน้ําเสีย

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
เมื่อจํานวนเตียงรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเปน 60 เตียง จะมีน้ําเสีย
เกิดขึ้น 96.8 ลบ.ม./วัน ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสียใหสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นได โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
- ปรับปรุง Manhole โดยเพิ่มตะแกรงหยาบเพื่อดักขยะชิ้น
ใหญ
- สรางบอเกรอะเพิ่มเติมจํานวน 1 บอ
- ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรย
กรองขั้น 1 โดยติดตั้ง Cross Flow Media พรอมระบบ
จายน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียไประบบโปรยกรองขั้น
2 จํานวน 1 บอ
- ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรย
กรองขั้ น 2 โดยติ ดตั้ ง Cross Flow Media และติ ดตั้ ง
เครื่องสูบน้ําเสียไปถังตกตะกอน จํานวน 1 บอ
- กอสรางถังตกตะกอน
- กอสรางถังเก็บตะกอนพรอมติดตั้งปมสูบตะกอน
- กอสรางอาคารพรอมติดตั้งเครื่องรีดตะกอน
ซึ่งจะทําใหระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูสามารถรองรับน้ําเสียที่จะ
เพิ่มขึ้นไดเพียงพอ
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มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) สรางความเขาใจใหพนักงานไมทิ้งเศษขยะชิ้นใหญ หรือที่ยอย
เก็บตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งตรวจวิเคราะห
สลายไมไดลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 2 จุด ไดแก
2) ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการฯ ใหทํางานไดอยางมี
- น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดฯ
ประสิทธิภาพ บําบัดน้ําเสียใหผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมาย
- น้าํ ทิ้งหลังผานการบําบัด
กําหนด
ในพารามิเตอรดังนี้
3) จัดใหมีบอพักน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวและนําน้ําทิ้งไปใชประโยชน - ความเปนกรด-ดาง
ในโครงการฯ ใหมากที่สุด โดยใหมีการฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม เชน
- บีโอ
การเติมคลอรีน เปนตน
- ซีโอดี
4) สงน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียตรวจวิเคราะห 1 เดือน/ครั้ง
- ปริมาณสารแขวนลอย
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณตะกอนหนัก
- บีโอดี (BOD)
- ของแข็งละลายทั้งหมด
- ซัลไฟต
- ซีโอดี (COD)
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
- น้ํามันไขมัน
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.1.2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
3.7. การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3.8 การจัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
เมื่อกอสรางอาคารผูปวยใน ค.ส.ล. 3 ชั้น และอาคารจายกลาง จะ
ใชจุดรวมพลที่ 1 ในการเปนพื้นที่อพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม การประเมินความเพียงพอของจุดรวมพลดังนี้
- จํานวนคนที่อยูในโรงพยาบาลสูงสุด 380 คน จําแนก
เปน
คนไข
60
คน
ญาติและผูปวยนอก 120
คน
เจาหนาที่
200
คน
- จุดรวมพล 1 คือ สนามหญา ติดรั้วดานหนา
โรงพยาบาล พื้นที่ 512 ตร.ม. อัตราพื้นที่รองรับ =
512/380 = 1.35 ตร.ม./คน

เมื่อโรงพยาบาลเพิ่มเปน 60 เตียง จะมีปริมาณขยะทั่วไปเพิ่ม
เปน 60 กิโลกรัม/วัน และขยะติดเชื้อเพิ่มเปน 52.86 กิโลกรัม/
วัน การจัดการดําเนินการเชนเดียวกับชวงกอนการกอสราง คือ
ขยะทั่วไปใหเทศบาลตําบลแมตานรับไปกําจัด และขยะติดเชื้อ
รถของโรงพยาบาลทาสองยางจะขนไปสงที่โรงพยาบาลแมสอด
ทุกวันศุกร (ความถี่ 1 ครั้ง/สัปดาห) ซึ่งจะมี หจก. เรืองโรจน
สระบุรี มารับขยะของโรงพยาบาลแมสอดและโรงพยาบาลทา
สองยางไปกําจัด

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1) มีแผนการตรวจสอบอุ ปกรณ ดับเพลิงทุก ประเภทที่ มีติดตั้ งตาม - ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภท
ขอกําหนดของอุปกรณในแตละประเภท
ตามขอกําหนดของอุปกรณนั้นๆ
2) ตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา และจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใหอยูใน - จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกัน
สภาพดีเสมอ
อัคคีภัย 1 ครั้ง/ป
3) จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกันอัคคีภัยอยางนอย 1 ครั้ง/ป
4) ติด แผนผั งและขั้น ตอนการปฏิ บัติ เ มื่อ เกิ ดเพลิง ไหมใ นหอ งพั ก
ผูปวย และแผนกตางๆ ของโรงพยาบาล และทางขึ้นลงบันไดที่
สามารถมองเห็นไดชัด
5) มี ร ายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารใช อุ ป กรณ ป อ งกั น อั ค คี ภั ย เช น ถั ง
ดับ เพลิ ง สวิ ต ซแ จ ง สั ญญาณเตือ นเพลิง ไหม สํ า หรั บจุ ด ติ ด ตั้ ง
อุปกรณปองกันอัคคีภัยทุกจุด
6) ขอความร ว มมื อ เจ า หน า ที่ แ ละประชาชนผู รั บ บริ ก ารของ
โรงพยาบาล ในการปองกันและระวังการเกิดอัคคีภัย
1) รณรงคใหมีการจัดการขยะอยางถูกวิธี (ใชซ้ํา ลดการใชบาง
ประเภท มีการนําไปใชประโยชนอื่นอีก)
2) ดูแลจุดพักรวม และรักษาความสะอาดทุกวัน

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

5-24

ตารางที่ 5.1.2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.1 สังคม เศรษฐกิจ

4.2 สาธารณสุข

4.3. ประวัติศาสตร
โบราณสถาน และ
โบราณคดี

4.4 สุนทรียภาพ

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

เนื่องจากกิ จกรรมของโครงการเปน สถานพยาบาล ใหบ ริการ
ด า นสาธารณสุ ข กั บ ประชาชนที่ อ ยู บ ริ เ วณโดยรอบ เป น
สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ใหบริการสังคม เพื่อใหคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุขของประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีอัตราการจาง
งานเพิ่มขึ้น

1) ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตาม
มาตรการที่กําหนดไวในชวงเปดดําเนินการอยางครบถวน
2) จัดบริการของโรงพยาบาล ใหมีความคลองตัว รวดเร็ว พูดจา
ไพเราะ
3) ประชาสัมพันธดานการบริการของโรงพยาบาลตอชุมชนใน
รูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้น
เมื่อโรงพยาบาลเพิ่มเปน 60 เตียง ทําใหศักยภาพในการรองรับ 1) ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกัน
ผูปวยเพิ่มมากขึ้น สงผลใหคุณภาพการบริการดานสาธารณสุขดี
และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตาม
ขึ้น
มาตรการที่กําหนดไวในชวงเปดดําเนินการอยางครบถวน
โบราณสถานพระธาตุเมืองเกาหวยลึก อยูหางจากโรงพยาบาล ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทาสองยางประมาณ 1.4 เมตร และอยูคนละฝงถนนทางหลวง
หมายเลข 105 อี ก ทั้ ง กิ จ กรรมของโรงพยาบาล ทั้ ง ในช ว ง
กอสรางและเมื่อเปดดําเนินการ ดําเนินการภายในขอบเขตพื้นที่
ของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ
เทศบาลและแหลงทองเที่ยวสําคัญที่จะจัดขึ้นภายในเขตเทศบาล ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตําบลแมตาน ซึ่งเปนที่ตองของโรงพยาบาล คือการทรงน้ําพระ
ธาตุเมืองเกาหวยลึก ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 เมษายน ของทุกป จึง
คาดว า ไม มี ผ ลกระทบ เพราะช ว งเวลา เป น วั น หยุ ด ซึ่ ง
โรงพยาบาลจะตองมี การหยุ ดการกอสรา ง อีกทั้ งการก อสรา ง
และกิจกรรมของโรงพยาบาลดําเนินการภายในขอบเขตพื้น ที่
ของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงคาดวาไมมีผลกระทบ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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มาตรการติดตามตรวจสอบ

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.1.2 (ตอ) แสดงผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
4.5 ความคิดเห็นของ
ประชาชน

รายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวาการขยายจํานวนเตียงจะทํา 1) ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟา น้ําใช/น้ําดื่ม การจัดการน้ําเสีย การปองกัน
ใหโรงพยาบาลเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล และ
และบรรเทา สาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตาม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
มาตรการที่กาํ หนดไวในชวงเปดดําเนินการอยางครบถวน

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

มาตรการติดตามตรวจสอบ

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงระหวางการกอสราง
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. คุณภาพน้ําใช

2. คุณภาพน้ําเสีย

3. การปองกันอัคคีภัย

พื้นที่ดําเนินการ
เก็บตัวอยางน้ําใชตรวจวิเคราะหกับ
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
ราชการ จํานวนอยางนอย 4 จุด ดังนี้
- อาคารผูปวยนอก
- อาคารผูปวยใน
- อาคารโรงอาหาร
- อาคาร/บานพัก ของโรงพยาบาล

ดัชนีตรวจวัด
พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะห ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
เก็บตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งตรวจวิเคราะห ประสานหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจากราชการตรวจคุณภาพน้ําเสียและน้ําทิ้ง ใน
กับหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
พารามิเตอรตอไปนี้
ราชการ จํานวนอยางนอย 2 จุด ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
- ซีโอดี (COD)
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
- น้ําทิ้งเมื่อผานการบําบัด
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)
- มีแผนการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภทที่มีติดตั้งตามขอกําหนดของอุปกรณ
ในแตละประเภท

- จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกันอัคคีภัยอยางนอย 1 ครั้ง/ป

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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ความถี่
3 เดือน/ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
โรงพยาบาลทาสองยาง

3 เดือน/ครั้ง

โรงพยาบาลทาสองยาง

ตาม
ขอกําหนด
ของอุปกรณ

โรงพยาบาลทาสองยาง

1 ครั้ง/ป

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5.2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ชวงเปดดําเนินการ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
1. คุณภาพน้ําใช

2. คุณภาพน้ําเสีย

3. การปองกันอัคคีภัย

พื้นที่ดําเนินการ
เก็บตัวอยางน้ําใชตรวจวิเคราะหกับ
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
ราชการ จํานวนอยางนอย 4 จุด ดังนี้
- อาคารผูปวยนอก
- อาคารผูปวยใน
- อาคารโรงอาหาร
- อาคาร/บานพัก ของโรงพยาบาล

ดัชนีตรวจวัด
พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะห ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- สี (Color)
- ของแข็งละลายรวม (TDS)
- ความกระดางรวม (Total Hardness)
- เหล็กรวม (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- คลอไรด (Cl)
- ฟลูออไรด (F)
- โครเมียม (Cr)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)
- ไนเตรต (NO3)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
เก็บตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งตรวจวิเคราะห ประสานหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจากราชการตรวจคุณภาพน้ําเสียและน้ําทิ้ง ใน
กับหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
พารามิเตอรตอไปนี้
ราชการ จํานวนอยางนอย 2 จุด ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
- ซีโอดี (COD)
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
- น้ําทิ้งเมื่อผานการบําบัด
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- ซัลไฟต (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
- น้ํามันไขมัน (Oil & Grease)
- มีแผนการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภทที่มีติดตั้งตามขอกําหนดของอุปกรณ
ในแตละประเภท

- จัดฝกอบรมและซอมแผนปองกันอัคคีภัยอยางนอย 1 ครั้ง/ป

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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ความถี่
3 เดือน/ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
โรงพยาบาลทาสองยาง

3 เดือน/ครั้ง

โรงพยาบาลทาสองยาง

ตาม
ขอกําหนด
ของอุปกรณ

โรงพยาบาลทาสองยาง

1 ครั้ง/ป
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ภาคผนวก ง.
ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
(ปรับปรุง)

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) (ฉบับสมบูรณ)
ภาคผนวก ง

ง-1
....

การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงพยาบาลทาสองยาง
1. การคาดการณปริมาณและลักษณะของน้ําเสีย
ในการคาดการณปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ จะคํานวณปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
ในอัต รารอยละ 80 ของปริมาณน้ําใชเฉลี่ยตอวัน (อางอิง แนวทางการจัดทํา EIA โครงการ
โรงพยาบาลและสถานบริการ, กองวิเคราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอม สผ., 2543) มีร ายละเอีย ด
ปริมาณน้ําเสียดังนี้
- โครงการสวนเดิม
=
70 x 0.8
=
56
ลบ.ม./วัน
- โครงการสวนขยาย
=
51 x 0.8
=
40.8 ลบ.ม./วัน
รวมปริมาณน้ําเสียทั้งหมดเมื่อพัฒนาโครงการแลวเสร็จ เทากับ 56+40.8 = 96.8 ลบ.ม./วัน
2. การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย มีรายละเอียดดังนี้
(1) ปรับปรุง Manhole สุดทาย โดยเพิ่มตะแกรงหยาบ
ทําหนาที่ ดักขยะชิ้นใหญ เชน เศษผา ไม กอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อปองกันการ
อุดตันของทอ และปองกันไมใหบอเกรอะเต็มเร็วเกินไป
(2) สรางบอเกรอะเพิ่มเติมจํานวน 1 บอ
ทําหนาที่ ยอยสลายอุจ จาระหรือสารอิน ทรียที่ยอยสลายงาย หลัง การยอยแลวก็จ ะ
กลายเปนกาซกับน้ําและกากตะกอน (Septage) ในปริมาณที่นอยจึงทําใหบอไมเต็มไดงาย บอ
เกรอะมีลักษณะเปนบอปด ซึ่งน้ําซึมไมไดและไมมีการเติมอากาศ ดังนั้นสภาวะในบอจึงเปนแบบไร
อากาศ (Anaerobic)
(3) ปรับปรุงบอกรองไรอากาศบอที่ 1 และ โดยการติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 1 และ 2 พรอม
ระบบจายน้ํา
ทําหนาที่ ยอยสลายสารอินทรียที่ยอยสลายงาย เปนการบําบัดแบบใชออกซิเจนชนิด
Attached-growth System คือ จะมีตัวกลางใหจุลินทรียเกาะ จะมีตัวกลางและระบบโปรยน้ําอยู
ดานบนถังอยูดานบนถัง น้ําจะไหลลงดานลางผานตัวกลาง แบคทีเรียจะเกาะเปนเมือกอยูรอบๆ
ตัวกลาง เรียกเมือกนี้วา ฟลมชีวภาพ (Bio film หรือ Microbial film) บริเวณผิวตัวกลางจะมีเมือก
เหลานั้น เนื่องจากตัวกลางวางซอนทับกัน โดยมีการระบายอากาศผานได ออกซิเจนในอากาศก็จะ
แพรซึมเขาไปในชั้น น้ํากับฟลมชีวภาพในที่สุด แบคทีเรียจะใชออกซิเจนในการยอยสลายสาน
อินทรีย สวน End Product ที่เกิดจากการยอยสลาย เชน NH3 ฯลฯ ก็จะแพรซึมออกมาสูชั้นน้ําเสีย
เมื่อแบคทีเรียแพรจํานวนมากขึ้น ฟลมชีวภาพก็จะหนาขึ้นจนดานในที่ออกซิเจนเขาไมถึง เกิด
สภาพไรออกซิเจน เมื่อเมือกนี้หนามากแรงยึดเกาะจะต่ําลง ในที่สุดก็จะถูกน้ําชะหลุดออกไปกับน้ํา
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ภาคผนวก ง

ง-2
....

เสีย เรียกกวา Sloughing บริเวณที่เมือกหลุดออกไปก็จะเกิดเมือกใหมขึ้นวนเวียนกันอยูตลอดเวลา
น้ําที่ไหลผานถังโปรยกรองจึงมีของแข็งอยูจํานวนหนึ่งที่จะตองผานเขาสูถังตกตะกอนกอนระบายน้ํา
ใสทิ้ง
(3) กอสรางถังตกตะกอน จํานวน 1 ถัง
ทําหนาที่ ตกตะกอนของแข็ง จากน้ําที่ ผา นระบบโปรยกรอง โดยทั่วไปจะเป น
ตะกอนจุลิน ทรียที่เกิดจากระบบโปรยกรอง เพื่อใหไดน้ําใสไหลลงสูระบบเติมคลอรีน ตอไป สวน
ตะกอนก็จะนําไปสูกระบวนการบําบัดในขั้นตอนตอไป
(4) กอสรางถังเก็บตะกอนพรอมติดตั้งปมสูบตะกอน
ทําหนาที่ รวบรวมตะกอนจากถังตกตะกอน เพื่อเขาสูเครื่องรีดตะกอน ตอไป
(5) กอสรางอาคารพรอมติดตั้งเครื่องรีดตะกอน
ทําหนาที่ รีดตะกอน ใหมีความชื้นลดลง จะไดแผนตะกอน นําไปกําจัดโดยวิธีการ
ฝงกลบตอไป
3. การคํานวณออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
1) ขอมูลเบื้องตน
- ประเภทกิจการ
- สถานที่ตั้ง
- อัตราการเกิดน้ําเสียเฉลี่ย (Qavg)

โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
เลขที่ 357 หมู 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150
:
100
ลบ.ม./วัน
:
4.17
ลบ.ม./ชม.
:
6.25
ลบ.ม./ชม.

- อัตราการเกิดน้ําเสียสูงสุด (Qmax)
- คุณสมบัติน้ําเสีย
ความเปนกรด-ดาง (pH)
บีโอดี (BOD)
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid)
ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solid)
ปริมาณสารละลายไดทั้งหมด (TDS)
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
โคลิฟอรมแบคทีเรีย
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
- คุณสมบัติน้ําทิ้ง
ความเปนกรด-ดาง (pH)
บีโอดี (BOD)
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid)
ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solid)
ปริมาณสารละลายไดทั้งหมด (TDS)

:
:
:
:
:
:
:

7.4
150
50
3
20
15
5,000,000
3,000,000

:
:
:
:
:

5-9
< 20
< 30
< 0.5
< 500
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มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
MPN/100 ml
MPN/100 ml
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
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ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
โคลิฟอรมแบคทีเรีย
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

:
:

ง-3
....
< 35
< 5,000
< 2,000

มก./ล.
MPN/100 ml
MPN/100 ml

2) แนวคิดหลักในการออกแบบ
2.1) ปรับปรุงบอแบงน้ํา โดยเพิ่มตะแกรงหยาบเพื่อดักขยะชิ้นใหญ
2.2) สรางบอเกรอะเพิ่มเติมจํานวน 1 บอ
2.3) ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 1 โดยติดตั้ง Cross Flow
Media พรอมระบบจายน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียไประบบโปรยกรองขั้น 2 จํานวน 1 บอ
2.4) ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 2 โดยติดตั้ง Cross Flow
Media พรอมระบบจายน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียไปถังตกตะกอน จํานวน 1 บอ
2.5) กอสรางถังตกตะกอน
2.6) กอสรางถังเก็บตะกอนพรอมติดตั้งปมสูบตะกอน
2.7) กอสรางอาคารพรอมติดตั้งเครื่องรีดตะกอน
3) การปรับปรุงบอแบงน้ํา โดยเพิ่มตะแกรงหยาบเพื่อดักขยะชิ้นใหญ
- ใชบอแบงน้ําที่มีอยูเดิม
- ตะแกรงใชเหล็ก Gulvanize ขนาด 1"x1/4"x1.05 @ 0.024 ม.
4) สรางบอเกรอะเพิ่มเติมจํานวน 1 บอ
- น้ําเสียเขาบอเกรอะ
- คาบีโอดีเขาระบบ (BODinf)
- คาบีโอดีออกระบบ (BODeff)
- ระยะเวลากักเก็บ
- ปริมาตรบอเกรอะ
- เลือกใชบอเกรอะ

กวาง
ยาว
พื้นที่
ลึก
ปริมาตรเก็บกัก

5) ปรับปรุงถังกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 1
- ขนาดถังกรองไรอากาศรวม
กวาง
ยาว
ลึก
พื้นที่
ปริมาตร
- ขนาดสวนเกรอะของถังกรองไรอากาศ
กวาง
ยาว

:
:
:
:
:
:
:
:
:

100.00
150
120
14
58
4
8
32
1.85
59.2

:
:
:
:
:
:
:

3.7
3.7
2
13.69
27.38
0.9
0.9
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ลบ.ม./วัน
มก./ล.
มก./ล.
ชม.
ลบ.ม.
เมตร
เมตร
ตร.ม.
เมตร
ลบ.ม.

เมตร
เมตร
เมตร
ตร.ม.
ลบ.ม.
เมตร
เมตร
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ภาคผนวก ง

ง-4
....

ลึก
พื้นที่
ปริมาตร

:
:
:
:
:
:

2
1.8
1.62
100
120
40

เมตร
ตร.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม./วัน
มก./ล.
มก./ล.

So
S
r
Q
E
F
QSo/VF
V
กวาง
ยาว

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0.12
0.04
1
100
0.67
1.65
1.27
5.70
3.5
3.5

กก./ลบ.ม.
กก./ลบ.ม.

- อัตราการเกิดน้ําเสีย (Q)
- คาบีโอดีเขาระบบ (BODinf)
- คาบีโอดีออกระบบ (BODeff)

- สมการออกแบบใช NRC (empirical)

- คาการออกแบบมีดังนี้

- แทนคาของตัวแปรในสมการ NRC

- ลักษณะ Bio filter
(เวนชวงวางตรงสวนเกรอะ)
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ลบ.ม.

ลบ.ม.
เมตร
เมตร
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พื้นที่
สูง
ปริมาตร
- ตรวจสอบคา Hydraulic Loading

:
:
:
:

- ตรวจสอบ BOD Loading

:

- ตรวจสอบความลึก

:

- ตรวจสอบเปอรเซ็นการกําจัดบีโอดี

:

- ตรวจสอบอัตราการยอนกลับ

:

- ปมสูบน้ํา

Q
Head

6) ปรับปรุงถังกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 2
- ขนาดถังกรองไรอากาศรวม
กวาง
ยาว
ลึก
พื้นที่
ปริมาตร
- ขนาดสวนเกรอะของถังกรองไรอากาศ
กวาง
ยาว
ลึก
พื้นที่
ปริมาตร
- อัตราการเกิดน้ําเสีย (Q)
- คาบีโอดีเขาระบบ (BODinf)
- คาบีโอดีออกระบบ (BODeff)
- แทนคาของตัวแปรในสมการ NRC
So
S
r
Q
E
F
QSo/VF
V

:
:

ง-5
....
10.45
ตร.ม.
1.7
เมตร
17.77
ลบ.ม.
19.14
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
(ผานเกณฑที่กําหนด)
0.90
กก./(ลบ.ม..วัน)
(ผานเกณฑที่กําหนด)
1.7
เมตร
(ผานเกณฑที่กําหนด)
66.67
%
(ผานเกณฑที่กําหนด)
1
(ผานเกณฑที่กําหนด)
0.07
ลบ.ม./นาที
3.7
เมตร
(เลือกใชที่ Head > 6 เมตร)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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3.7
3.7
2
13.69
27.38
0.9
0.9
2
1.8
1.62
100
40
15
0.04
0.015
1
100
0.63
1.65
1.83
1.32
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เมตร
เมตร
เมตร
ตร.ม.
ลบ.ม.
เมตร
เมตร
เมตร
ตร.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม./วัน
มก./ล.
มก./ล.
กก./ลบ.ม.
กก./ลบ.ม.
ลบ.ม./วัน

ลบ.ม.
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ภาคผนวก ง

- ลักษณะ Bio filter
(เวนชวงวางตรงสวนเกรอะ)

- ตรวจสอบคา Hydraulic Loading

:
:
:
:
:
:

- ตรวจสอบ BOD Loading

:

- ตรวจสอบความลึก

:

- ตรวจสอบเปอรเซ็นการกําจัดบีโอดี

:

- ตรวจสอบอัตราการยอนกลับ

:

- ปมสูบน้ํา

กวาง
ยาว
พื้นที่
สูง
ปริมาตร

Q
Head

7) กอสรางถังตกตะกอน
- ปริมาณน้ําเขาระบบ
- ปริมาณน้ําหมุนเวียน
- ปริมาณน้ําเขาถังตกตะกอน
- เลือก Surface Overflow Rate (SOR)
- เลือกใชถังตกตะกอน

เสนผาศูนยกลาง
พื้นที่

- ตรวจสอบ SOR

- เลือกใชความลึก
- ปริมาตรถัง
- ตรวจสอบระยะเวลากักเก็บ

- ความยาวของเวียร (รอบถังตกตะกอน)

สวนบน
สวนลาง

:
:

ง-6
....
3.5
เมตร
3.5
เมตร
10.45
ตร.ม.
1.7
เมตร
17.77
ลบ.ม.
19.14
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
(ผานเกณฑที่กําหนด)
0.31
กก./(ลบ.ม..วัน)
(ผานเกณฑที่กําหนด)
1.7
เมตร
(ผานเกณฑที่กําหนด)
62.50
%
(ผานเกณฑที่กําหนด)
1
(ผานเกณฑที่กําหนด)
0.07
ลบ.ม./นาที
3.7
เมตร
(เลือกใชที่ Head > 6 เมตร)

:
:
:
:
:
:
:
:
>
:
ระหวาง

:
:

1.00
3.30
20.20
2.42

ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
ตร.ม.
เมตร
ตร.ม.
ตร.ม. (ผาน)
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
(ผาน)
เมตร
เมตร
ลบ.ม.
ชม.

อยู
ระหวาง
:

2-4
11.00

ชม. (ผาน)
เมตร

:
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100
100
200
8.33
21
9.52
3.5
9.62
9.52
20.79
16.2-24.4
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) (ฉบับสมบูรณ)
ภาคผนวก ง

- ตรวจสอบ Weir Loading Rate

(8) ถังพักตะกอน
- อัตราการการเกิดน้ําทิ้ง
- เลือกใชถังพักตะกอนขนาด

- ความคุมการทํางานดวย
(9) เครื่องรีดตะกอน (Filter Press)

....

:
นอย
กวา
:
:
:

- ระบบน้ําเขา
ทอเสนผาศูนยกลาง
Feed Well เสนผาศูนยกลาง
สูง
- ระบบน้ําออก
ความยาว Weir
ที่ความยาว 1 เมตร ใช
ดังนั้นใช v-notch
อัตราไหลลนออกในแตละ V-notch
เลือกใช
- รางรับน้ําลน
กวาง
ลึก
- ทอเสนผาศูนยกลาง
เลือกใชทอระบายออก 1 จุด ขนาด

- ใชปมสูบตะกอน

ง-7

กวาง
ยาว
ลึก
อัตรา
จํานวน

18.19

ลบ.ม./(ม. วัน)

140-270

ลบ.ม./(ม. วัน)

0.15
1
0.7

:
:
:
:
:

11.00
10
110
0.000011
0.05

:
:
:
:

0.30
0.20
0.001
0.15

:
:
:
:
:
:
:
:

100
1.5
1.5
1.5
1
3
ลูกลอย และ Timer

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มกราคม 2553

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
v-notch
v-notch
ลบ.ม./วินาที
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ลบ.ม./วัน
เมตร
เมตร
เมตร
ลบ.ม./นาที
ชุด

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) (ฉบับสมบูรณ)
ภาคผนวก ง

ง-8
....

ระบบโปรยกรองขั้ น1
(Trickling Filter 1 st)

บ อกระจายน้ํ า/ ตะแกรงหยาบ
(Distribution Tank / Coarse Screen)

บ อเกรอะ
(Septic Tank)

บ อสู บ
(Sum Pump)

ระบบโปรยกรองขั้ น2
(Trickling Filter 2 nd)
เครื่ องรี ดตะกอน
(Filter Press)
ลําห วยแม ตาน

บ อสู บ
(Sum Pump)

บ อเก็ บตะกอน
(Sludge Tank)
(Under Ground)

บ อตกตะกอน
(Clarify Tank)
(On Ground)

ทางเลือกที่ 7
ภาพที่ 1 แนวทางการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
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บ อรวมน้ํ า
(Collection Tank)
บ อผึ่ ง
(Facultative Pond)

บ อคลอรี น
(Chlorination Tank)

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) (ฉบับสมบูรณ)
ภาคผนวก ง

ง-9
....

30.00
2.00

2.00

24.00

2.00

2.00

IIO-P

บอผึ่ง

PVC 6"

20.00

2.00

2.00

ระบบโปรยกรองขั้ น 1
PVC 6"

ห องเครื่องรี ดตะกอน

PVC 6"

แนวเขตโรงพยาบาล

CL-06

บ อเกรอะ

Manhole

ระบายน้ํา
ถั งพั กตะกอน

บอกระจายน้ํา
ระบบโปรยกรองขั้ น 2

ถังตกตะกอน

แนวเขตโรงพยาบาล

หน วยบําบัดน้ํา เสียเดิ ม (ไม ม ี การปรั บปรุ ง)
หน วยบําบัดน้ําเสียเดิม ที่ มีการปรั บปรุงเพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพ
หน วยบําบัดน้ํา เสียสรางใหม

ภาพที่ 2 แผนผังการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
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ภาคผนวก ง

ง-10
....
0.10

ทอน้ําเข าDia 6"
A

0.70

ทอน้ําออกDia 6"
A
ไปบ อเกรอะ

น้ําเสียจากโรงพยาบาล
0.10
0.10

0.70

0.10

แปลนการติ ดตั้ งตะแกรงในManhole สุ ดท าย
0.1

0.35
ขึ้นกั บระดั บดิ น
1.05
ท อน้ําเขาDia 6"

0.675

ตะแกรงเหล็ ก Gulvanize ขนาด
1" x 14" x 1.05 @ 0.025

0.6
78?

0.10
0.70

ภาพที่ 3 การติดตั้งตะแกรงหยาบใน Manhole สุดทาย

0.70

ตะแกรงหยาบด านข าง

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

ภาพตั ดA-A

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

มกราคม 2553

ตะแกรงหยาบด านหน า

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) (ฉบับสมบูรณ)
ภาคผนวก ง

ง-11
....
จาก Manhole สุดท าย

B

0.15

0.05
0.40
0.05

0.05
0.40
0.05

0.05
0.40
0.05

3.00

0.05
0.40
0.05
0.15
ท อน้ํ าออกDia 6"

B

ไประบบโปรยกรองขั้ น1

0.15

0.15

8.00

0.15

ทอน้ํ าเข าDia 6"

ท อน้ําออกDia 6"

ขึ้นกับระดับดิ น

2.00

ไปบ อเกรอะ

0.70
0.40

0.45

0.40
0.70

จากบ อแบ งน้ํ า

0.15
0.40
0.05
0.30
0.05

0.15
0.30
0.05
0.40
0.05

แปลนบอเกรอะ (กอสรางใหม)

0.45

1.85

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

8.00

ภาพตัด B-B
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0.15

ภาพที่ 4 สรางบอเกรอะเพิ่ม (สรางใหม)

0.15

0.15

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) (ฉบับสมบูรณ)
ภาคผนวก ง

ง-12
....
1.40

0.90

1.40

0.15
0.15
0.20

C
0.90

0.15

1.40

C

0.20
0.15
0.15

ทอ PVC Dia 2" เจาะรูท ุกระยะ 0.25 ม.

0.20
0.15

0.15
0.20

3.70

แปลนระบบโปรยกรองขั้น 1
(ปรับปรุงจากบ อกรองไรอากาศ 1)
1.40

0.90

1.40

0.60

1.55

1.70

ภาพที่ 5 การปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปนระบบโปรยกรอง
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0.15

0.15

1.55

0.15

0.15

0.50

Bio-filter กว าง 3.7 ยาว 3.7

แปลนระบบจายน้ํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย) (ฉบับสมบูรณ)
ภาคผนวก ง

....
0.10
0.30
0.15

0.15
0.30
0.10

2.70

ง-13

0.15

1.00

C

1.50

ท อน้ําเขา Dia 6"

0.15

แปลนบอเก็บตะกอน

0.15

0.10
0.30
0.15

0.15
0.30
0.10

2.70

1.50

0.15

แปลนถังตกตะกอน

1.00
0.10
0.10
0.10

0.70

ท อน้ําเขา Dia 6"

0.40

0.70
1.50
0.15
3.30

ภาพตัด D-D

64?

0.10

0.30

ภาพที่ 6 ถังตกตะกอน (สรางใหม)

ภาพตัด D-D
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ภาคผนวก จ.
การปองกันและระงับอัคคีภัย
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก จ

จ-1
....

การปองกันและระงับอัคคีภัย
โรงพยาบาลทาสองยาง จังหวัดตาก
1. แผนการเตรียมพรอมรับอัคคีภัย
1.1 อาคารสถานที่
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด หรือมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับขอกําหนดของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งตองสํารวจและดําเนินการทุกๆ 6 เดือน
โดยมุงเนนพื้นที่ดังตอไปนี้
(1) อาคารบริการผูปวย ไดแก อาคารผูปวยนอก อาคารสวนตอเติมอาคารผูปวยนอก และอาคาร
ผูปวยใน
(2) อาคารสํานักงานซึ่งเปนสถานที่เก็บเอกสารสําคัญ ไดแก อาคารพัสดุและคลังยา
(3) อาคารประกอบการเชิงอุตสาหกรรม ไดแก อาคารจายกลางและโรงครัว อาคารซักฟอก อาคารเก็บ
ศพ อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง อาคารเก็บเครื่องสูบน้ํา อาคารเก็บถังกาซทางการแพทย ซึ่งเปนงานที่ตอง
ใชพลังงานกระแสฟา ความรอน เชื้อเพลิงจากาซ เชื้อเพลิงจากน้ํามัน
(4) อาคารที่พักอาศัยของเจาหนาที่ ไดแก บานพักขาราชการระดับ 1-2 บานพักขาราชการระดับ 3-4
หลังที่ 1 บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 2 บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 1 บานพักขาราชการระดับ
5-6 หลังที่ 2 บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 1 บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 2 แฟลตพยาบาลขนาด
3 ชั้น
(5) บริเวณพื้นที่อันตรายที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษโดยการสํารวจ ดําเนินการทุกๆ 1 เดือน ไดแก
- บริเวณที่เก็บถังกาซทางการแพทย
- บริเวณที่ตั้งหมอนึ่งแรงดันไอน้ําที่อาคารหนวยจายกลาง
- บริเวณที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับปนไฟฟาสํารองในโรงพยาบาล
1.2 อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย
(1) แหลงน้ําเพื่อการดับเพลิง มีดังนี้
- มีหอเก็บน้ําขนาด 50,000 ลบ.ม. 1 ถัง และขนาด 30,000 ลบ.ม. 1 ถัง
- มีถังเก็บน้ําสํารองตามจุดที่ตึกผูปวยนอก และตึกผูปวยใน ขนาด 2,000 ลิตร แหงละ 1
จุด
(2) กําหนดเสนทางการอพยพ หรือทางออกฉุกเฉิน
- ทางออกหลักจากโรงพยาบาล คือ ประตูทางออก ดานหนาโรงพยาบาล
- เสนทางการอพยพระหวางอาคาร จะจัดทําผังเสนทางการอพยพ ติดตามจุดตางๆ ดัง
ภาพที่ 1
(3) กําหนดกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน คือ หองสงเสริมสุขภาพ ซึ่งอยูที่อาคารสวนตอเติมอาคารผูปวย
นอก
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก จ

(4) กําหนดจุดรวมพลพรอมติดตั้งปาย ใหสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน จํานวน 3 จุด คือ
- จุดรวมพลที่ 1 สนามหญา ติดรั้วดานหนาโรงพยาบาล
- จุดรวมพลที่ 2 ที่วางใกลกับระบบบําบัดน้ําเสีย
- จุดรวมพลที่ 3 สนามหญาดานหลังอาคารผูปวยนอกและหลังอาคารผูปวยใน
(5) กําหนดเสนทางการจราจรในโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
- ประตูทางเขาปจจุบัน ใหเปนประตูทางเขา
- ประตูทางออกปจจุบัน ใหเปนประตูทางออก
(6) กําหนดสถานที่เก็บอุปกรณดับเพลิง
(6.1) ระบบแจงสัญญาณเตือนเพลิงไหม
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม เปนกริ่งกดสัญญาณเตือนภัยแบบ Manual 1 จุด (ตอกับกริ่ง
สัญญาณ 5 จุด ที่ OPD IPD โรงครัว บานพัก 2 จุด และใชเสียงตามสาย
(6.2) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ประกอบดวย ชนิดเคมีแหง และ CO2 รวมจํานวน 21 ถัง
(6.2.1) แบบ CO2 จํานวน 18 ถัง ตําแหนงติดตั้งคือ
- หองชันสูตร 1 ถัง
- หองฉุกเฉิน 1 ถัง
- หองรอคลอด
1 ถัง
- หองผาตัด
1 ถัง
- กลุมงานเวชฯ
1 ถัง
- งานบริหารฯ 1 ถัง
- งานรังสี
1 ถัง
- หองตรวจ
1 ถัง
- งานประกัน 1 ถัง
- ตึกผูปวยใน 3 ถัง
- คลังเวชภัณฑ,
1 ถัง
- คลังออกซิเจน
1 ถัง
- หนวยจายกลาง
1 ถัง
- หนวยซักฟอก
1 ถัง
- โรงครัว
1 ถัง
- โรงไฟฟา
1 ถัง
(6.2.2) แบบเคมีแหง จํานวน 3 ถัง ตําแหนงติดตั้งคือ
- คลังออกซิเจน
1 ถัง
- โรงชาง
1 ถัง
- คลังเวชภัณฑ
1 ถัง
(6.3) บันไดหนีไฟ สวนโรงพยาบาลจะมีอาคาร 2 ชั้น คืออาคารผูปวยนอก ซึ่งชั้น 2 เปนสวน
สํานักงานและหองประชุม มีบันไดสําหรับหนีไฟ 1 แหง
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(6.4) ปายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) เปนปายพลาสติกสีแดง ตัวหนังสือสีขาว ติดตั้ง ณ โถง
ทางเดินของอาคารผูปวยในและอาคารผูปวยนอก
(6.5) ไฟสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) เปนแบบบรรจุแบตเตอรี่ในตัว ติดตั้งไวบริเวณบันได
หนีไฟ โถงทางเดิน
(6.6) หัวจายน้ําดับเพลิง
มีทอสงน้ําสําหรับดับเพลิงบริเวณหลังตึกผูปวยใน (หองพิเศษ) 1 จุด
(6.7) อุปกรณชวยดับเพลิง
อุปกรณชวยดับเพลิง เชน หมวก ไฟฉาย ถังดับเพลิงชนิด CO2 สํารองที่โรงชาง
(6.8) แหลงน้ําสํารองกรณีเกิดเพลิงไหม
- มีหอเก็บน้ําขนาด 50,000 ลบ.ม. 1 ถัง และขนาด 30,000 ลบ.ม. 1 ถัง
- มีถังเก็บน้ําสํารองตามจุดที่ตึกผูปวยนอก และตึกผูปวยใน ขนาด 2,000 ลิตร แหงละ 1
จุด
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1.3 บุคลากร
โรงพยาบาลทาสองยาง เนน “คนนําเครื่อง” จึงตองฝกคนใหใชเครื่องเปน และสอนตอไป
- กําหนดนโยบายและแผนปองกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล พรอมทั้งประกาศ
เผยแพร ประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
- คําสั่งประกาศแตงตั้งผูบัญชาการและคณะกรรมการแผนฉุกเฉินในการปองกันและระงับ
อัคคีภัยของโรงพยาบาล พรอมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร
- จัดอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในการระงับและปองกันอัคคีภัยแกบุคลากรภายใน
โรงพยาบาล และดําเนินการอยางตอเนื่อง จัดอบรมใหเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงานใหมใน
โรงพยาบาลทุกป และจัดอบรมทบทวนทุกป
- ฝกอบรมการใชอุปกรณในการปองกันและระงับอัคคีภัยภัย และเคลื่อนยายผูปวย
(Lifting-moving) แกบุคลากรภายในโรงพยาบาลครบถวน
- ฝกอบรมการชวยชีวิตและการปฐมพยาบาลขั้นตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมใหกับเจาหนาที่
โรงพยาบาล 100% และดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อคงจํานวนผูเคยผานการอบรมไวใน
ระดับเดิม
- จัดใหมีการซอมปฏิบัติตามแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยทุกแผนกและซอมใหญทั้ง
ระบบอยางปละ 1 ครั้ง
- มีการตรวจระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Automatic Generator) เดือนละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบการทํางานของเครื่องสงสัญญาณตางๆ (Fire Alarm) โดยฝายซอมบํารุงเดือน
ละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบแหลงน้ําสํารองใหมีเพียงพอตลอดเวลา
2. แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน)
2.1 สาระสําคัญของแผน
แผนปฏิ บั ติ ก ารขณะเกิ ด เพลิ ง ไหม เป น การปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมายของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานของโรงพยาบาลเรื่อง การปองกันและระงับ
อั คคี ภั ย ในสถานประกอบการ เพื่ อ ความปลอดภั ย สํ าหรั บ เจ า หน าที่ ผู ปฏิ บั ติ ง าน และผู ม ารั บ บริ ก ารของ
โรงพยาบาล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อใหบุคลากรไดทราบถึงการปองกันและระงับ
อัคคีภัย ทั้งสามารถปฏิบัติเพื่อเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลได
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2.2 ชื่อแผนและการประกาศใชแผน
ชื่อแผน “แผนปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาลทาสองยาง” การประกาศใชแผน
(1) กรณีเพลิงไหมเบื้องตน “นายแพทยอัคคี”
ใหเจาหนาที่กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (บก.แผน) ประกาศผานเสียงตามสาย หรือใช
รถพยาบาล (Ambulance) วิ่งประกาศดวยขอความดังนี้
“โปรดทราบๆ ขอเชิญผูที่เกี่ยวของรวมประชุมกับ
นายแพทยอัคคีที่ ......... (จุดเกิดเหตุ) เวลานี้”
หมายเหตุ: “นายแพทยอัคคี” คือรหัสเฉพาะของเจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อไมใหผูที่ไม
เกี่ยวของกับแผนฯ แตกตื่นจากเหตุเพลิงไหม
(2) กรณีเพลิงไหมไมสามารถระงับได “แผนฉุกเฉิน”
ผูบัญชาการแผนฉุกเฉิน ประกาศใชแผนฉุกเฉินแลวใหเจาหนาที่กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน
(บก.แผน) ประกาศผานเสียงตามสายและกดสัญญาเตือนดวยขอความดังนี้
“โปรดทราบขณะนี้เกิ ดเหตุเพลิงไหมที่ ........ (จุดเกิดเหตุ) ขอใหเจ าหน าที่ทุ กทา น
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยใชจุดรวมพลที่ ............ และประกาศใหบริเวณ ............. เปนพื้นที่อันตราย”
โดยเปดไฟวับวาบสีน้ําเงิน (Strobe Light) เพื่อยืนยันเหตุฉุกเฉินซึ่งเปนที่สัง เกตของคนหูหนวก และประกาศ
ตอเนื่องไมต่ํากวา 6 ครั้ง หางกันไมเกิน 3 วินาที เมื่อประกาศไปแลว 3 ครั้ง ใหเกิดสัญญาณเตือนภัย (General
Alarm) เปนเสียงยาว 3 นาที (แตไมเกิน 4 นาที) และรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) วิ่งเปดไซเรนและ
ประกาศดวย
(3) ในกรณีที่ บก. แผนฉุกเฉินถูกไฟไหมดวยหรือไมสามารถใชงานได
ใหยายไปที่จุดรวมพลที่กําหนด
(4) การยุติแผนฉุกเฉิน
ผูบัญชาการแผนฉุกเฉินประกาศยุติแผน โดยใหเจาหนาที่ บก.แผนฉุกเฉินประกาศ ผาน
เสียงตามสายหรือใชรถพยาบาลฉุกเฉิน วิ่งประกาศ ดวยขอความดงนี้
“โปรดทราบ โปรดทราบ แผนฉุกเฉินที่ .......... (จุดเกิดเหตุ) สิ้นสุดลงแลว ขอใหทุก
ทานปฏิบัติหนาที่ตามปกติ” (ประกาศไมต่ํากวา 6 ครั้ง หางกันไมเกิน 3 นาที)
(5) ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหมจริง ขณะกําลังซอมแผนอยู หรือเหตุการณอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันให
ประกาศดวยวา “นี้ไมใชการซอมๆ” แลวประกาศตามระเบียบเดิม (หามนําขอความประโยชนนี้ มาใชเมื่อไมมี
เหตุการณเด็ดขาด)
หมายเหตุ: พื้นที่อันตราย คือ บริเวณ หรืออาคารสถานที่ที่มีผูอาศัยพักพิงใชประโยชนอยู ตกอยูใน
ภาวะอันตราย อาจมีควันไฟ เปลวไฟ กาซพิษ ฯลฯ หรือผลกระทบที่มีอันตรายตอมนุษย จําเปนตองอพยพ
บุคคลและทรัพยสินสําคัญทันทีที่ประกาศใชแผนฉุกเฉิน (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 2.6.1)
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2.3 ทีมปฏิบัติการ และการจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน

แผนฉุกเฉิน
(Emergency Plan)

ผูบัญชาการแผนฉุกเฉิน
ผบ.แผนฯ (Commander)

ผูชวยผูบัญชาการแผนฉุกเฉิน 1
ผูชวย.1 (Asst. Comr.1)

1
เช็คชีวิต-ติดตอ
Evacuation & Communication
- แจงเหตุผูบังคับบัญชาแผนฯ
- สงสัญญาณเตือนภัยใหทราบ
ทั่วกัน
- แจงเจาหนาที่ของรัฐตาม
คําสั่ง
- ประชาสัมพันธภายในและ
ภายนอก
- ตรวจเช็คคนและอพยพไปยัง
ณ จุดรวมพล
(จํานวน 30%)

-

ผูชวยผูบัญชาการแผนฉุกเฉิน 2
ผูชวย.2 (Asst. Comr.2)

2
ชางฉุกเฉิน
Engineering
ควบคุมไฟฟา-ประปา
ประสานงานกับการไฟฟา
รื้อถอน ทํางายสิ่งกีดขวาง
เตรียมพรอมเครื่องชวย
ชีวิต
(จํานวน 10%)

-

ผูชวยผูบัญชาการแผนฉุกเฉิน 3
ผูชวย.3 (Asst. Comr.3)

4
เคลื่อนยายทรัพยสิน-กูชีพ
Asset Control-Rescue
- ควบคุมดูแลเคลื่อนยาย
ทรัพยสินสําคัญ
- ประสานงานกับหนวยเช็ค
ชีวิต เพื่อคนผูประสบภัย
(Casualty)
(จํานวน 20%)

-

5
รักษาความสงบ-จราจร
Security & traffic
ปองกันการบุกรุก
ปองกันเหตุราย-ลักทรัพย
ใชเครื่องกั้นจัดการจราจร
อํานวยความสะดวกให
หนวยดับเพลิง
ประสานเจาหนาที่ตํารวจ
(จํานวน 30%)

6
ทีมดับเพลิง
Firing-Fighting
ดับเพลิงขั้นตน
ประสานงานกับหนวยชวง
ฉุกเฉิน
ประสานงานกับหนวย
ดับเพลิงภายนอก
พิจารณสถานการณ
(จํานวน 30%)
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2.4 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
เหตุเพลิงไหม
ผูพบเหตุการณ
แจงเหตุ
ยายผูประสบไปจุดปลอดภัย

เจาหนาที่บริเวณที่เกิดเหตุ
แจง ผบ.แผนฯ

เขาระงับเหตุโดยไมเสี่ยง

ประกาศแผนเปนรหัส “นายแพทยอัคคี”

- ผบ.แผน
ไปที่ บก.แผนฉุกเฉิน
- ผูชวย 2 (Fire Marshall) ไปที่เกิดเหตุ

- ผูชวย 1

- ผูชวย 3
- เช็คชีวิต-ติดตอ
- เคลื่อนยายฯ กูชีพ

เตรียมรายชื่อผูที่อยูในพื้นที่อันตราย
ตรวจสอบการทํางานชวงฉุกเฉิน,
เตรียมยานพาหนะเพื่อสงตอ
เตรียมพรอมยายทรัพยสนิ
เตรียมพรอมยายผูปวยและคนอื่นๆ
เตรียมพรอมยายของสําคัญ

เพลิงลุกลาม
Fire Marshal เสนอใชแผนฉุกเฉิน

จนท.บก.แผน

เช็คชีวิต-ติดตอ

- แจงหนวยดับเพลิง
ขางเคียง
- แจงผูบริหาร
- แจงองคกร
เครือขาย
- เตรียมโยกยาย
บก.แผนไปจุดรวม
พล เพื่อปฏิบัติงาน
ไดคลองขึ้น

- เคลื่อนยายผูปวย
- อพยพคนไปที่จุด
รวมพล แลวสงตอ
ผูปวยหนัก
- ตรวจสอบผูที่อาจ
ติดคางในอาคาร
แลวทําเครื่องหมาย
- เช็คจํานนคนที่จุด
รวมพล
- รายงาน ผูชวย 1
- สั่งการรถพยาบาล
เพื่อสงตอ
ผูปวยหนัก

ประกาศเปนเขตอันตราย

ผบ.แผนฯ ออกคําสั่ง

ชางฉุกเฉิน
- ควบคุมไฟฟา
ทั้งหมด
- ประสานงานการ
ไฟฟา
- นับสนุนน้ําใน
การดับเพลิง
- ทําลายสิ่งกีด
ขวาง
- เตรียมเครื่อง
ชวยชีวิต

ประกาศใชแผนฉุกเฉิน

ดับเพลิง
- ปะทะยับยั้ง
ไฟ รอกําลัง
เสริมจาก
หนวยชวย
ภายนอก
- นําทางและให
ขอมูลกับ
หนวย
ชวยเหลือ
ภายนอก

เคลื่อนยาย-กูชีพ
- เคลื่อนยาย
ทรัพยสินสําคัญที่
ไดรับมอบหมาย
- เตรียมชุดปฐม
พยาบาล
- รอคําสั่งเขาคนหาผู
ติดคาง (Casualty)
(ถามี)

เพลิงลุกลาม
ตั้งกรรมการสอบสวน

ฟนฟู
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รักษาความสงบจราจร
- จัดระบบจราจร
- อํานวยความ
สะดวกใหหนวย
ชวยเหลือ
- ตรวจสอบคนเขาออก
- ดูแลทรัพยสินที่
เคลื่อนยายมา
- ประสานงานกับ
ตํารวจ
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2.5 การเตรียมผูปวย อุปกรณการแพทย ยา เคมีภัณฑ
2.5.1 การจําแนกผูปวย
ใหพิจารณาตามอาการของโรคและความสามารถในการชวยตัวเอง รวมทั้งการพิจารณาถึงการ
เคลื่อนยายกอน-หลัง อยางเหมาะสม โดยแบงผูปวยเปน 3 กลุม
(1) กลุมผูปวยประเภท 1 สีแดง หมายถึง ผูปวยในระยะวิกฤต เชน
- ผูปวยหนักหรือสิ้นหวัง เชน Coma โรครายแรงระยะสุดทาย
- ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
- ผูปวยกระดูกตนคอหัก และตรึงกับเตียงเพื่อดึงคอ
- ผูปวย Immediate post operation บางสวน
(2) กลุมผูปวยประเภท 2 สีเหลือง หมายถึง ผูปวยที่พนระยะวิกฤตแตยังชวยเหลือตัวเองไมได เชน
- ผูปวยอัมพาดทั้งตัวหรือบางสวน (Paralysis)
- ผูปวยหลังทําการผาตัด (Post operation)
- ผูปวยจํากัดการเคลื่อนไหว (Immobilized)
- ผูปวยแขนขาออนแรง (Weakness)
(3) ผูปวยประเภท 3 สีเขียว หมายถึง ผูปวยที่ชวยตัวเองได หรือผูปวยโรคเรื้อรังไมรุนแรง
วิธีปฏิบัติ
- แพทย หรือพยาบาลเปนผูจําแนกประเภทผูปวยตั้งแตรับเขาเปนผูปวยในโดยทําสัญลักษณสี
แสดงใหชัดเจน
- ใหใชกระดาษสีติดที่ปายทายเตียงของผูปวยในหอผูปวยทุกเตียง และมีเครื่องหมายเปนปาย
คลองขอมือขางขวาผูปวย
- ผูปวยประเภท 3 สีเขียว ใหผูปวยชวยตัวเอง และอาจมอบหมายใหชวยยายผูปวยอื่นที่ชวยตัวเอง
ไมไดเต็มที่ หรืออุปกรณการแพทย ยา และเคมีภัณฑตามความเหมาะสม
- ผูปวยประเภท 2 สีเหลือง ถามีญาติหรือผูปวยประเภท 3 สีเขียว ใหขอความชวยเหลือในการ
เคลื่อนยาย
- กลุมผูปวยประเภท 1 สีแดง ที่ไมสามารถชวยตัวเองไดเลย ปฏิบัติเหมือนกลุมผูปวยประเภท 2 สี
เหลือง ยกเวนผูปวยที่มีอาการหนักมากหรือเรื้อรัง ควรพิจารณาเคลื่อนยายเปนรายสุดทายถามี
เวลาพอ
2.5.2 จัดทําบัญชีแยกประเภท อุปกรณการแพทย
ยา เคมีภัณฑ ทรัพยสิน และเอกสารสําคัญ ฯลฯ สิ่งของที่สําคัญที่สุดบรรจุในตู หรือลิ้นชักเหล็กอยาง
เบา แลว ติดสติกเกอรสีเหลือง ซึ่งระบุหมายเลขทรัพยสินที่ตั้ง และผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยาย 3 คนตอ 1
ชิ้น ของแตละหอง ผูที่ไมมีชื่ออยูในสติกเกอรหามโยกยายเด็ดขาด ซึ่งจะทําใหทรัพยสินที่จะไดรับการ
เคลื่อนยายมีอยูไมมากนัก เพราะขึ้นอยูกับจํานวนเจาหนาที่ (สูตร: 3 หาร 20% ของเจาหนาที่ = จํานวน
ทรัพยสินสําคัญที่จะเคลื่อนยายได ซึ่งมีลักษณะดังนี้
- สิ่งของที่มีความสําคัญตอองคกร หรือราคาแพง
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- มีน้ําหนักเบา สามารถเคลื่อนยายไดดวยคนเพียงคนเดียว
- ตองระบุผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยายทั้งในและนอกเวลาราชการ
- บรรจุอยางเรียบรอย
อุปกรณสําคัญสําหรับกูชีพ
ที่จะนําไปจุดรวมพล ซึ่งทุกหนวยงานจัดทํา Check list ไว
1) เครื่อง Defibrillator พรอม EKG
2) อุปกรณใสทอชวยหายใจ
3) อุปกรณใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
4) อุปกรณทําแผลพรอมถุงมือ
5) ถังออกซิเจนขนาดเล็ก
6) ยา เชน MO, Adrenaline, Xylocard
วิธีปฏิบัติ
1) หัวหนากลุมงาน/หนวยงาน จัดทําบัญชีแยกประเภทวัสดุไว
2) กําหนดผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยายสิ่งของแตละชิ้นและจัดอยูในกลุมเคลื่อนยาย
ทรัพยสินกูชีพ (หากมีเหตุรุนแรง หามกลับเขามายายทรัพยสินรอบสอง)
3) เตรียมถุงพลาสติกใสอยางหนา เหนียว ที่มีเครื่องหมายหรือชื่อหนวยงานเพื่อบรรจุ
สิ่งของแยกชิ้น
2.5.3 วัสดุครุภัณฑอื่นๆ
(1) กําหนดประเภทของที่ตองรักษา ตองยายหนีไฟ
(2) ประเภทของทิ้งได
(3) ประเภทของที่ตองควบคุมอยางรัดกุม เนื่องจากเปนเชื่องเพลิง
วิธีปฏิบัติ
1) หัวหนากลุมงาน/หนวยงาน จัดทําบัญชีแยกประเภทวัสดุไว
2) กําหนดผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยายสิ่งของแตละชิ้น
3) มีถุงพลาสติกที่มีเครื่องหมายหรือชื่อหนวยงานเพื่อบรรจุสิ่งของแยกชิ้น
2.6 ขอบเขตปฏิบัติเฉพาะแพทย
นายแพทยอัคคี (เริ่มเกิดเพลิงไหม)
(1) ทันทีที่ไดรับทราบการเกิดเหตุเพลิงไหม สมาชิกหนวยปฏิบัติการแผนฉุกเฉิน (ERT) จะตอง
ปฏิบัติตาม “นายแพทยอัคคี” ทันที
(2) ผูชวยบัญชาการ 2 (Dire Marshal) ปฏิบัติหนาที่ ณ จุดเกิดเหตุ โดยทันทีพรอมประเมิน
สถานการณ และรายงานไปยัง ผบ.แผน
- ตองการกําลังสมทบเพิ่มเติม (คน, อุปกรณ) หรือไม เพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉิน ไมให
ลุกลาม
- จะตองทําการอพยพผูปวยและบุคลากรไปจุดปลอดภัยหรือ
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เสนอผูบัญชาการแผนฉุกเฉินเพื่อประกาศใชแผนฉุกเฉิน หรือยุติแผนฯ
ดูแลเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุใหปลอดภัย

2.6.1 สถานที่ที่เกี่ยวของกับจุดเกิดเหตุ (พื้นที่ฉุกเฉิน) ประกอบดวย 6 จุดดวยกัน
(1) จุดเกิดเหตุ (Immediate Danger Area)
- มีสถานการณการคับขัน แลวแตลักษณะการลุกไหมของไฟที่เกิดขึ้น
- การปฏิบัติการจะตองรวดเร็วและถูกตอง โดยยึดหลักวาใหมีความปลอดภัยสูงสุด การ
สูญเสียนอยที่สุด และปฏิบัติไดคลองตัว
- หลักการคือ ผูที่อยูใกลไฟหรืออุปกรณใกลไฟตองรีบนําออกมากอน เพื่อดับเพลิง
เบื้องตนใหเร็วที่สุด ขณะเดียวกันใหพิจารณาถึงความปลอดภัยในชีวิตผูปวยใหมากเปน
อันดับหนึ่ง
- ปญหาแทรกซอนคือ ความตื่นตระหนกตกใจของผูปวยทําใหควบคุมสติอารมณไมได
หรือบางรายที่มีอาการแทรกซอนของหัวใจขึ้นมาได
- การปฏิบัติการอันดับแรกคือ การแจงเหตุ ตอมาคือการเตรียมพรอมอพยพคน การ
ประสานงานโดยผูที่เปนบุคลากรตามแผนฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุนั้นๆ จะตองดําเนินการ
ตามขั้นตอนของแผน
(2) พื้นที่อันตราย (Danger Area) จุดใกลเคียงที่เกิดเหตุ สถานการณยอมตึงเครียด
- สิ่งที่ตองทําคือ การเคลื่อนยายหรือควบคุมสิ่งตางๆ ที่เปนเชื้อเพลิงไมใหติดตอลุกลาม
- เตรียมการเคลื่อนยายทรัพยสิน และผูปวยไปยังจุดรวมพล
- สงคนไปชวยที่จุดเกิดเหตุ ที่ควรคํานึงถึงคือญาติผูปวย ซึ่งจะตองควบคุมและอพยพ
คน เหลานี้ใหไปอยูในที่ปลอดภัย บางครั้งอาจตองขอความชวยเหลือจากการญาติ
ผูปวยใน การเคลื่อนยายอุปกรณหรือตัวผูปวยเอง
(3) พื้นที่เสี่ยง (Risk Area) จุดหางที่เกิดเหตุ สถานการณไมตึงเครียด
- จะตองมีการเตรียมการรับดูแลผูปวยและอุปกรณตางๆ จากหอผูปวยที่กําลังจะเกิดเหตุ
นํามาฝากไว การดูแลความปลอดภัยในตัวตึกเอง การสงคนไปชวยกันคนเขาไปมุงดูที่
เกิดเหตุซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการระงับอัคคีภัยและชวยเหลือผูประสบภัย
(4) จุดปลอดภัย (Safe Area) คือ พื้นที่ปลอดภัยซึ่งหนวยงานของอาคารนั้นกําหนดใหเปนที่นัดพบ
หรือรวมตัวกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกอนมีการประกาศแผนฉุกเฉินเพื่อยายไปยังจุดรวมพล
(5) จุดรวมพล (Assembly Area) คือ พื้นที่ปลอดภัยซึ่งรองรับการอพยพการสงตอทรัพยสินผูปวย
และผูประสบภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งมีอยู 3 จุด คือ
- จุดรวมพลที่ 1 สนามหญา ติดรั้วดานหนาโรงพยาบาล
- จุดรวมพลที่ 2 ที่วางใกลกับระบบบําบัดน้ําเสีย
- จุดรวมพลที่ 3 สนามหญาดานหลังอาคารผูปวยนอกและหลังอาคารผูปวยใน
(6) กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan Office) คือ
(6.1) สํานักงานที่ใชในการบริหารงานของกลุม ERT โดยมีผูบัญชาการแผนฉุกเฉินเปน
หัวหนามีแผนผังแสดงสายบังคับบัญชาของบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน
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(6.2) เปนสถานที่เก็บอุปกรณ เครื่องมือที่จําเปนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ไฟฉาย เกาอี้ วิทยุ

สื่อสาร เปนตน
(6.3) เปนศูนยปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีอุปกรณสื่อสาร โทรศัพท
วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง
หมายเหตุ
กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน สามารถยายที่ตั้งไดตามความเหมาะสมตามคําสั่งของ
ผูบัญชาการแผนฉุกเฉิน เมื่อประกาศใชแผนฉุกเฉิน จะยายไปตามยังจุดรวมพลที่
ประกาศใชและมีปายแสดงไวชัดเจนวาขายกองบัญชาการแผนฉุกเฉินไปจุดรวมพล
ใด
* กองบัญชาการแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาลทาสองยาง
คือ หองสงเสริมสุขภาพ ซึ่งอยูที่อาคารสวนตอเติมอาคารผูปวยนอก *
2.6.2 การควบคุมเพลิงไหมเล็กนอย กรณีเกิดเพลิงไหมเล็กนอยสามารถดับเพลิงไดเอง
เมื่อเจาที่ พบเหตุ ไฟไหมใหปฏิบัติดังนี้ (โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ.2542 มาตรา 23 ผูใดพบเพลิงไหมใหแจงตอเจาของผูครอบครอง หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแล
อาคารหรือสถานที่ที่เปนตนเพลิงเพื่อทําการดับเพลิง ถาไมปรากฎตัวบุคคลดังกลาว และเพิงนั้นอยูในสภาพที่
ตนสามารถดับไดก็ใหทําการดับเพลิงทันที ถาเพลิงนั้นอยูในสภาพที่ตนเองไมสามารถดับไดใหรีบแจง
เจาหนาที่ทราบโดยดวน)
(1) ตั้งสติใหดี ควบคุมอารมณ และจิตใจใหสงบ
(2) แจงเหตุ ใหคนใกลชิดทราบ แลวแจงไปยังกองบัญชาการแผนฉุกเฉิก (บก.แผนฯ)
(3) ดําเนินการระงับเหตุไฟไหมเบื้องตนอยางปลอดภัยไมเสี่ยง (หามดับไฟโดยลําพัง)
(4) หามเปดหนาตางในขณะไฟไหมเปนอันขาดเพื่อไมใหออกซิเจนเขามาบริเวณ ณ จุด
เกิดเหตุ (ยกเวนผูเชี่ยวชาญซึ่งมีอุปกรณพรอมการผจญเพลิง)
(5) หัวหนาหนวยงานแจงใหเจาหนาที่ในหนวยงานทราบและปฏิบัติตามแผนฯ รวมกับ
Fire Marshal ทีมดับเพลิงและชางฉุกเฉิก
(6) หยุดการใชไฟฟา และตัดวงจรไฟฟาในพื้นที่
(7) ควบคุมวัสดุเชื้อเพลิง เชน สําลี กระดาษ ผา Alcohol ไมใหติดตอลุกลาม
(8) ปดวาลวกาซตางๆ ทั้งหมด
(9) ใชครื่องดับเพลิงที่มีประจําในหนวยงาน และหนวยงานใกลเคียงที่ใกลที่สุด ใหชวยนํา
อุปกรณดับเพลิงมาระงับเหตุ
(10) เตรียมพรอมเพื่อการอพยพเคลื่อนยาย
(11) หัวหนาหนวยงานรวมกับผูบัญชาการแผนฉุกเฉิน รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ไดทัน
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2.6.3 การควบคุมเพลิงไหมรุนแรง “แผนฉุกเฉิน” เหตุการณเพลิงไหมรุนแรงมากเกินกวาจะดับ
(1) หนวยงานเจาของตนเพลิง
- ควบคุมเพลิงเบื้องตน ตามขอ 2.6.2
- Fire Marshal รายงานผูบัญชาการแผนฉุกเฉิน เพื่อเสนอประกาศใชแผนฉุกเฉิน
* ประกาศใชแผนฯ โดย ผบ.แผน
* กดสัญญาณแจงเหตุ โดยเจาหนาที่ บก.แผน
- ยุติการรักษาและกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมจําเปนทุกชนิดเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย และคัดกรองผูปวย (ซึ่งควรคัดกรองไวแลวตามปกติ) เพื่อการอพยพ
* ดําเนินการเคลื่อนยายผูปวยไปยังสถานที่ที่กําหนดไว โดยเริ่มจากกลุมผูปวย
ประเภทแดง เหลือง ขียว ตามลําดับ
* จุดรวมพล 1 (ตามที่ ผบแผนฯ สั่ง) เปนจุดรองรับผูปวยทุกประเภท
ทรัพยสิน เจาหนาที่และญาติผูปวย
- เจาหนาที่หนวยงานตนเพลิง ทีมชางฉุกเฉิน ทีมดับเพลิง
* เขาปฏิบัติการควบคุมเพลิง
* ตัดวงจรไฟฟาภายในทันที
* ควบคุมและจัดการวัสดุเชื้อเพลิงไมใหติดตอลุกลาม หากทําไดโดยไมอันตราย
* ปดวาลวออกซิเจน, ไนตรัสออกไซด และ Vacuum
- ทีมเคลื่อนยายทรัพยสิน – กูชีพ เคลื่อนยายทรัพยสินที่รับผิดชอบจากทั้งอาคารตาม
แนวทางปฏิบัติ ขอ 2.5.1
* เคลื่อนยายสิ่งของตามวิธีปฏิบัติขอ 2.5.2 และขอ 2.5.3
* สถานที่รองรับผูปวยและทรัพยสิน ไดแก
- สนามหญา ติดรั้วดานหนาโรงพยาบาล
- ที่วางใกลกับระบบบําบัดน้ําเสีย
- สนามหญาดานหลังอาคารผูปวยนอกและหลังอาคารผูปวยใน
(2) กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (บก.แผน)
- กดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเมื่อประกาศใชแผนฉุกเฉินแลว 3 ครั้ง
- บุคลากรในแผนฉุกเฉินปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
- ประสานงานขอรับการสนับสนุนการชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก
- อํานวยความสะดวกและประสานงานการดับเพลิง กูภัย เคลื่อนยาย การจราจร และรักษา
ความปลอดภัย
- ประสานกับหัวหนาทีมตางๆ เพื่อการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
- แกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหการปฏิบัติการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เมื่อเหตุการณสงบลง ประกาศสิ้นสุดแผนฉุกเฉิน
- รวมกับ Fire Marshal และหนวยงานเจาของพื้นที่ตนเพลิงประเมินความเสียหายเพื่อสรุป
ใหผูบังคับบัญชา
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(3) หนวยงานอื่นๆ
- เตรียมความพรอมผูปวย อุปกรณการแพทย ยา และเคมีภัณฑตามแผนฯ
- หอผูปวยใกลเคียงเตรียมพื้นที่รองรับผูปวยประเภท 1 และประเภท 2 จากหอผูปวย
ตนเพลิง
- งดผาตัดผูปวยที่ยังไมเริ่ม
- กรณีที่กําลังผาตัด ผาตัดตอใหเสร็จโดยเร็วดวยวิธีที่งายและไมเปนผลเสียตอผูปวย
โดยผูปวย อาจตองมาผาตัดขั้นสุดทายภายหลัง
- เตรียมหองผาตัดเพื่อรองรับผูปวยที่อาจตองการการรักษาจากหนวยงานตนเพลิง
- เจาหนาที่ที่เหลือใหระดมกันไปชวยเคลื่อนยายผูปวยและทรัพยสินจากหนวยงานตน
เพลิงตามที่ไดรับมอบหมาย
(4) บุคลากรในแตละหนวยงาน มีหนาที่
(4.1) บทบาทแพทยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
- งดตรวจผูปวยนอก
- หยุดการผาตัดโดยวิธีการ Damage control และใหผูปวยฟนทันที
- ยุติการกระตุนคลอด หรือดําเนินการคลอดใหสิ้นสุดดวยวิธีการที่เหมาะสม
- เขาประจําการจุดตางๆ เพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิกของหนวยงาน
(2) หัวหนาตึกผูปวยใน (เช็คชีวิต – ติดตอ)
- รวมประจําหอผูปวยที่ตนเองมีผูปวยดูแล
- แยกประเภทผูปวยที่คัดกรองไวแลวอยางชัดเจนและเตรียมปฏิบัติตามขอ 2.5.1
- วิสัญญีพยาบาลพรอมอุปกรณชว ยหายใจเขาชวยเหลือผูปวยเพื่อการเคลื่อนยาย
* หายใจเอง ลุกนั่งยืนไดเอง ( ประเภท 3 (สีเขียว) ) ชวยตัวเอง
* หายใจเองได แตลุกเดินไมได ( ประเภท 2 (สีเหลือง) ) คนงาน, ญาติ 4 คน /
ผูปวย 1 คน
* หายใจเองไมได ( ประเภท 1 (สีแดง) ) พยาบาล, คนงาน, ญาติ 5 คน /
ผูปวย 1 คน
(3) แพทยประจําแผนกผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เจาหนาที่หองปฏิบัติการ, เจาหนาที่เอกซเรย,
หองทันตกรรม
- ยุติการตรวจและการรักษาที่ไมจําเปนทุกชนิด
- ดูแลการสั่งการเคลื่อนยายผูปวยและสิ่งของตามขอ 2.5.2 และขอ 2.5.3
- เตรียมพื้นที่ที่จุดรวมพล 1 เพื่อรองรับผูปวยที่เคลื่อนยายมา ยกเวน ผบ.แผนฯ เปน
ผูประกาศใชจุดรวมพลที่ 2
(4.) พยาบาลหอผูปวยใน
- แจงเจาหนาที่ในหอผูปวย ผูปวย ญาติและควบคุมอยาใหมีการชุลมุน
- เตรียมผูปวยที่ตองเฝาระวังในการเคลื่อนยายผูปวยประเภท 1 สีแดง และประเภท 2
สีเหลือง เตรียมการดูแลในสถานการณที่ไมมีไฟฟาใช
- จัดแบงคนงาน เจาหนาที่รับผิดชอบ (เช็คชีวิต – ติดตอ) ชวยเหลือผูปวย แยกตาม
ประเภทกลุม
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* ประเภท 1 สีแดง และประเภท 2 สีเหลือง ใหญาติและเจาหนาที่ชวยเคลื่อนยาย
* ประเภท 3 สีเขียว ใหชวยเหลือตัวเอง หรือใหผูปวยประเภท 3 ชวยเคลื่อนยาย
กลุมผูปวย ประเภท 1 สีแดง และประเภท 2 สีเหลือง
- ดูแลควบคุมเจาหนาที่ หรือคนงานรับผิดชอบอุปกรณการแพทยหรือสิ่งของตามขอ
2.5.2 และขอ 2.5.3
- อพยพผูปวย ญาติและเจาหนาที่ออกทางหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน
(5) พยาบาลผูปวยนอก
- ประกาศใหผูปวยและญาติที่มาตรวจรักษารับทราบ
- ผูปวยหนักใน ER จัดเจาหนาที่รวมกับญาติชวยการเคลื่อนยาย
- จัดแยกประเภทอุปกรณการแพทย ยา และเคมีภัณฑตามขอ 2.5.2, ขอ 2.5.3 และ
เคลื่อนยายไปยังจุดเก็บรักษา
(6) เภสัชกรเจาหนาที่หองยา
- แบงพื้นที่รับผิดชอบตามคําสั่ง
- ควบคุมรวมกับคนงานเจาหนาที่เคลื่อนยายเวชภัณฑที่ไดรับหมอบหมายออกจากคลัง
(7) เจาหนาที่ธุรการ การเงิน หองบัตร
- เก็บเอกสารสําคัญมากและสามารถนําออกไดงาย
(8) คนงานชวยเหลือคนไข (เวรเปล)
- ชวยเหลือผูปวยประเภท 1 และประเภท 2 ในการเคลื่อนยาย
- รับผิดชอบเคลื่อนยายสิ่งของตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(9) หนวยงานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลําดับกอนหลังการเคลื่อนยาย
- ชั้นลางสุดใหเคลื่อนยายทันทีที่ประกาศแผนฉุกเฉิน โดยไมกีดขวางชั้นอันตราย
- ชั้นเกิดเพลิงไหมลงกอน
- ชั้นสูงจากชั้นตนเพลิงทีละชั้นจนถึงชั้นบนสุดใหเคลื่อนยายผูปวยและญาติออกทาง
ฉุกเฉินที่ปลอดภัย
- ขั้นต่ํากวาชั้นตนเพลิงทีละชั้นจนหมดคนสุดทายของแตละชั้นใหสัญญาณชั้นถัดไปพรอม
ตรวจสอบผูติดคางโดยทีมเช็คชีวิต – ติดตอ และทําเครื่องหมายกากบาทพรอมเซ็ตชื่อ
ดวยปากกาเมจิกอนออกจากพื้นที่อันตรายตองปายชื่อผูเขาชวยเหลือจากภายนอกใน
กลอง (ERT BOX) ออกมาเช็คชื่อดวย
- ไมมีการยอยกลับเขาอาคารอีก
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วีธกี ารเคลื่อนยาย
(1) ใชวัสดุที่มีอยู เชน เปลสนาม รถนอน รถนั่ง ผาปูที่นอน ผาหม ลงจากอาคาร
ตามที่ฝกซอม
(2) กําหนดทิศทางในการเคลื่อนยาย เมื่อมีประกาศใชแผนใหเคลื่อนยายผูปวยและอุปกรณ
ดังนี้
(2.1) ใหเคลื่อนยายลงจากชั้นที่เกิดเหตุจากหนาหรือหลังชั้นของอาคาร
(2.2) การเคลื่อนยายไปในทิศทางตรงขามกับไฟ โดยใชชองทางที่โลงกวาง และใช
ทางออกฉุกเฉิน
(2.3) ใหดําเนินการยายผูปวยเปนอันดับแรกและพิจารณาเคลื่อนยายอุปกรณ
(2.4) เมื่อออกจากตัวอาคารหรืออยูในเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยใหทําการตรวจเช็คจํานวน
สมาชิกในชั้นวาครบหรือไม เพื่อจะไดแจงกับเจาหนาที่ตอไป
การหนีไฟอยางปลอดภัยและไมสําลักควัน
(1) การหนีไฟควรหนีไฟทางทางออกฉุกเฉิน (หรือบันไดหนีไฟ) ที่ใกลที่สุดหามใชลิฟตขณะเกิด
ไฟไหม
(2) ถาจําเปนตองฝาควันไฟใหหมอบคลานโดยแนบหนาใหชิดกับพื้นมากที่สุดจะทําใหไมสําลัก
ควัน
(3) ใชผาชุบน้ําหมาดๆ ปดจมูกจะชวยไมใหสําลักควันไฟ แตยังขาดออกซิเจนและแสบตา
(4) ผอนลมหายใจเขาออกสั้นๆ อยาพยายามกลั้นหายใจเพราะจะทําใหเกิดการสูดดมหายใจที่
แรงซึ่งจะทําใหสําลักควัน
(5) หาถุงพลาสติกตักอากาศแลวคลุมศีรษะฝาควัน (หามฝาไฟ) ซึ่งจะมีออกซิเจนในการหายใจ
และไมแสบตาแตจะใชไดประมาณ 2 – 3 นาทีเทานั้น
ขอไมควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
(1) อยาใชเวลานานในการเก็บทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัว
(2) อยาอยูในหองน้ําเพื่อเอาน้ําไวลดความรอน
(3) อยาวิ่ง ใหเดินเร็วในระหวางอยูบันไดหนีไฟ
(4) อยากอความสับสนอลหมาน โดยการสงเสียงเอะอะโวยวายโดยไมจําเปน
(5) ไมควรหนีไฟทันทีเมื่อไดยินสัญญาณฉุกเฉิน ควรฟงรายละเอียดจุดอันตรายและ
จุดรวมพลกอนเพื่อจะไดปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง
2.6.4 แผนปฏิบัตเิ มื่อเพลิงสงบ (ดูเนื้อหาในหัวขอที่ 3)
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2.7 การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
(1) พนักงานรักษาความปลอดภัยกั้นน้ําจากการดับเพลิงไมใหไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ โดย
ใชกระสอบทรายปดทางระบายน้ํา
(2) พนักงานรักษาความปลอดภัยสูบน้ําจากการดับเพลิงจากรางระบายน้ําฝนลงระบบบําบัดน้ําเสีย
(3) พนักงานสอบสวน สนามดําเนินการจัดการขยะตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการขยะ
2.8 แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหมบริเวณบานพักของเจาหนาที่โรงพยาบาล
(1) การประกาศใชแผน
ดําเนินการเหมือนกับขั้นตอนในการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมในหอผูปวยและอาคาร
บริการแตผูรายงานคือเจาของบานหรือผูประสบเหตุคนแรก
(2) การดับเพลิงเบื้องตน
(2.1) เจาของบานหรือเพื่อนบานดําเนินการตัดไฟฟาภายในบานนั้น
(2.2) เจาของบานหรือเพื่อนบานทําการดับเพลิงเบื้องตนดวยอุปกรณดับเพลิงที่มีอยูในบริเวณนั้น
(2.3) เจาหนาที่ดับเพลิงของโรงพยาบาลเมื่อไดยินประกาศแผนใหรีบไปยังที่เกิดเหตุเพลิงไหมพรอม
ดวยอุปกรณในการดับเพลิง ไดแก เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และอุปกรณอื่นๆ เพื่อ
ดําเนินการดับเพลิง ตัดตนเพลิงและใหความชวยเหลือในการดับเพลิงแกหนวยงานภายนอก
และจัดเตรียมแหลงน้ําในการดับเพลิงโดยชางฉุกเฉิก
(3) การขนยายทรัพยสิน
(3.1) เจาของบานหรือเพื่อนบานชวยกันขนยายทรัพยสิน
(3.2) เจาหนาที่โรงพยาบาลที่ไมติดการใหบริการบนอาคารผูปวยไปชวยในการขนยายทรัพยสิน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(2.9) หนวยงานสนับสนุน
(2.9.1) หนวยงานชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
ชื่อหนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เทศบาลตําบลแมตาน
สถานีตํารวจภูธรอําเภอทาสองยาง
ที่ทําการอําเภอทาสองยาง
สํานักงานสวนภูมิภาคยอยทาสองยาง
กองรอยตระเวนชายแดน
อบต.แมตาน
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(2.9.2) องคกรการแพทยที่ขอเชิญเปนเครือขาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อหนวยงาน
โรงพยาบาลพะวอ (เอกชน)
โรงพยาบาลแมระมาด
สํานักงานสาธารณะสุขอําเภอทาสองยาง
โรงพยาบาลพบพระ
โรงพยาบาลแมสอด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

เบอรโทรศัพท
0-5553-3912-5
0-5558-1085
0-5558-9116
0-5556-9211
0-5553-122, 0-5553-1990
055-511024
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3. แผนปฏิบัติหลังเกิดอัคคีภัย
เพลิงสงบ
ผบ. แผนประกาศเปนเขตอันตราย

คนหาสาเหตุ

เช็คชีวิต – ติดตอ
- รวบรวมรายชื่อ
ผูบาดเจ็บ เสียชีวิต
- ดูแลผูบาดเจ็บให
ไดรับการรักษา
พยาบาล
- แจงตํารวจกรณีมี
ผูเสียชีวิต

ฟนฟูและปรับปรุงพื้นที่

ชางฉุกเฉิก
- รื้อถอนซาก
ปรักหักพัง
- เก็บ/ตรวจสอบ
จํานวนและ
ซอมเครื่องมือ
เครื่องใช

ดับเพลิง
- รื้อถอนซาก
ปรักหักพัง
- เก็บทําความ
สะอาด
เครื่องมือ
เครื่องใช

เคลื่อนยาย
ทรัพยสิน - กูชีพ
- ลําเลียง
ผูประสบภัย
- คืนทรัพยสิน
ใหเจาของ
- ดูแลทรัพยสิน
ของทาง
ราชการ

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนอัคคีภัย
- ตั้งกรรมการสอบสวน
- สรุปผลการสอบสวน

เสนอผูอํานวยการ
กําหนดและทําการซอมแผนอัคคีภัย
ของโรงพยาบาล
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สงบ - จราจร
- ควบคุมพื้นที่
เกิดเหตุ
- จัดการจราจร
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3.1 ประกาศเปนเขตอันตราย
- ผูบัญชาการแผนฉุกเฉินเปนผูประกาศ
3.2 ตั้งกรรมการสอบสวน
- ผูอํานวยการโรงพยาบาล พรอมผูบัญชาการแผนฉุกเฉิน กําหนดและตั้งกรรมการสืบสวนคนหา
สาเหตุของเหตุการณดังกลาวพรอมทั้งสรุปใหผูอํานวยการรับทราบ
3.3 ฟนฟู และปรับปรุงพื้นที่
3.3.1 ในอาคารโรงพยาบาล
(1) ทุกหนวยงานจะตองตรวจสอบของมีคาหรือเอกสารตางๆ วามีเอกสารชํารุดเสียหายหรือสูญหาย
หรือไม
(2) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธเปนผูประสานงานเพื่อขอความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ
- โรงพยาบาลใกลเคียง
- ประชาสงเคราะหอําเภอ
- กาชาดอําเภอ
- หนวยบรรเทาสาธารณะภัย อปพร. และหนวยกูภัย ฯลฯ
(3) การชวยชีวิตและชุดคนหาผูเสียชีวิต
(4) การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย
- จัดใหผูประสบเหตุเพลิงไหมที่ไมสามารถมีที่พักอาศัยเองไดใหเขาพักในสถานที่จัดเตรียม
ไวชั่วคราว
(5) การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหโรงพยาบาลสามารถดําเนินการไดโดยเร็วที่สุด โดยแต
ละหนวยมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(5.1) ทีมบัญชาการ
- สั่งและควบคุมเจาหนาที่ใหสํารวจความเสียหายและจํานวนผูประสบภัยโดยรวดเร็วและ
ถูกตอง
- ควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหการสงเคราะหแกผูประสบอัคคีภัยใหเรียบรอยและทั่วถึง
(5.2) ทีมเช็ค – ติดตอ
- รวบรวมรายชื่อผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิตและผูที่สงไปรักษาที่โรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อ
สะดวกในการดําเนินการชวยเหลือและติดตอใหญาติทราบ
- ประกาศใหผูปวยและญาติผูปวยที่ประสบเหตุเพลิงไหมทราบถึงที่พักชั่วคราว ซึ่งเจาที่
ไดกําหนดไว
- ประกาศใหที่ประสบเหตุเพลิงไหมทราบวาจะไดรับการสงเคราะหและบรรเทาทุกขที่ไหน
อยางไร
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ผูที่ไดรับบาดเจ็บ
- ดูแลใหไดรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
- แจงญาติของผูบาดเจ็บใหทราบ
- ในกรณีผูไดรับบาดเจ็บเกิดทุพพลภาพ ใหราบงานคณะกรรมการบริหารของ
โรงพยาบาลทราบเพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือตอไป
สําหรับผูเสียชีวิต
- แจงเจาหนาที่ตํารวจใหทราบตามกฎหมายเพื่อชันสูตรพลิกศพรวมกับแพทยวาเสียชีวิต
จากสาเหตุใด
- ตรวจสอบชื่อ – สกุล ที่อยูใหถูกตอง และติดตอใหญาติทราบเพื่อมารับศพ
- ในกรณีที่ไมทราบชื่อ – สกุล ของผูเสียชีวิตหรือไมมีญาติมาติดตอใหดําเนินการ
ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ นิติเวช หรือมูลนิธิตางๆ เพื่อมารับศพไปดําเนินการตอ
- ประสานงานกับคณะกรรมการการบริหารของโรงพยาบาล ในเรื่องคาชดเชยและ
ขอบเขตความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
(5.3) ทีมชางฉุกเฉิน
- จัดการถอนซากปรักหักพัง ซึ่งนาจะเปนอันตรายออกไปใหหมด
- นําเครื่องมือเครื่องใชในการตัดตนเพลิงออกจากบริเวณเพลิงไหมกลับเขาที่ตั้งตามปกติ
และสํารวจ ตรวจสอบใหครบจํานวน
- จัดซอมเครื่องมือเครื่องใชใหเรียบรอย
- จัดทําเครื่องมือเครื่องใชใหสะอาดพรอมที่จะใชงานไดในคราวตอไป
- หากเครื่องมือเครื่องใชชนิดใดชํารุด หรือเสียหายใชการไมไดใหรายงานผูบังคับบัญชา
เพื่อขออนุมัติจัดหาไวใหครบอยูเสมอ
(4) ทีมดับเพลิง
- จัดการถอนซากปรักหักพัง ซึ่งนาจะเปนอันตรายออกไปใหหมด
- นําเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิงกลับเขาที่เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
- จัดซอมเครื่องมือเครื่องใชใหเรียบรอย
- ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชใหเรียบรอย
- หากเครื่องมือเครื่องใชชนิดใดชํารุด หรือเสียหายใชการไมไดใหรายงานผูบังคับบัญชา
เพื่อขออนุมัติจัดหาไวใหครบอยูเสมอ
(5.5) ทีมเคลื่อนยายทรัพยสิน - กูชพี
- จัดการใหเจาของทรัพยสินไดรับสิ่งของของตน โดยสะดวกและถูกตอง
- ลําเลียงผูประสบภัยไปสูที่ปลอดภัย
- ควบคุมดูแลทรัพยสินของทางราชการจนกวาหนวยงานที่เปนเจาของทรัพยสินจะมารับ
คืน
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(5.6) ทีมรักษาความสงบ - จราจร
- เก็บเครื่องปดกั้นจราจรเพื่อใหการจราจรเปนไปดวยความสะดวก
- ควบคุมดูแลมิใหบุคคลอื่นใดซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในเขตพื้นที่
- อํานวยความสะดวกแกผูสื่อขาวและญาติของผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
3.3.2 หอผูปวยและอาคารบริการ
(1) งานซอมบํารุง คนงานและแมบานที่ประจําหนวยงานนั้นชวยกันทําความสะอาดและรื้อซาก
ปรักหักพังที่จะเกิดอันตรายออก
(2) หัวหนาตึกหรือหัวหนาหนวยงานที่เกิดเหตุทําการสํารวจ และจัดทําบัญชีความเสียหายที่เกิดขึ้น
เพื่อรายงานตอผูอํานวยการโรงพยาบาลรับทราบ และรายงานตอหนวยงานเจาสังกัดเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
(3) หัวหนากลุมงานการพยาบาลประสานงานในการจัดหาสถานที่ใหผูปวยพัก (ในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหมอาคารจนไมสามารถใชเปนที่พักได) และจัดหาบุคลากรทางการพยาบาลเปนชุดสํารองขึ้นปฏิบัติงานได
ทันที
(4) รองผูอํานวยการฝายการแพทยประสานงานในการจัดหาบุคลากรทางการแพทยไปดูแลผูปวย ณ
สถานที่เหมาะสม
(5) หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปประสานงานในการจัดหาสถานที่ทํางานใหแกหนวยงานที่ประสบ
เหตุการณเพลิงไหมจนไมสามารถใชงานได
(6) เจาหนาที่หนวยงานที่เกิดเพลิงไหม ใหจัดเตรียมหรือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณเพื่อใหสามารถ
ใหบริการไดตามความเหมาะสม
บานพัก
- งานซอมบํารุง เจาของบาน และคนงานทําความสะอาดและรื้อถอนสิ่งปรักหักพังที่จะเกิ ด
อันตรายออกจากที่เกิดเหตุ
- เจาของบานทําการสํารวจ และจัดทําบัญชีความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอตอผูอํานวยการ
โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม
3.4 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนอัคคีภัย ตามสถานการณจริงไดเหมาะสมหรือไม เพื่อจะไดทําการ
ปรับปรุงและแกไขตอไป
3.5 ทําการซักซอมแผนรับอัคคีภัยหลังจากเกิดเหตุอัคคีภัย โดยกําหนดในแผนปองกันอัคคีภัยของ
โรงพยาบาลทาสองยาง
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ภาคผนวก ช.
ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-1

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยรัศมีรายรอบ 1.5 กิโลเมตร
ตอการสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 เพศ (แบบสอบถามขอ 1 )
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
5
2.5
3
85
41.8
ชาย
2
113
55.7
หญิง
1
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 55.7 และเปนเพศ
ชาย รอยละ 41.8
ตารางที่ 2 อายุ (แบบสอบถามขอ 2)
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
1.0
6
ต่ํากวา 15 ป
20
9.9
5
16- 25 ป
34
16.7
4
26-35 ป
15
7.4
6
36-45 ป
43
21.2
2
46-55 ป
50
24.6
1
มากกวา 55 ป
39
19.2
3
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 2 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 46 - 55 ป รองลงมาคือ 36
– 45 ป มากกวา 55 ป และ 16 – 25 ป คิดเปนรอยละ 24.6, 21.2, 19.2 และ 16.7 ตามลําดับ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009
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ช-2

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ตารางที่ 3 การศึกษา (แบบสอบถามขอ 3)
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
2
1.0
ไมระบุ
7
87
42.9
ประถมศึกษา
1
62
30.5
มัธยมศึกษา
2
ปวส/อนุปริญญา
8
3.9
5
16
7.9
ปริญญาตรี
4
4
2.0
สูงกวาปริญญาตรี
6
อื่นๆ..ระบุ
24
11.8
3
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 3 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับ ประถมศึกษา
รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 42.9 และ 30.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 สถานภาพ (แบบสอบถามขอ 4)
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
1
0.5
4
ไมระบุ
61
30.0
2
โสด
133
65.5
1
สมรส
4
2.0
3
หยา
4
2.0
3
แยกกันอยู
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 4 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพ สมรส รองลงมาคือ
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 65.5 และ 30.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 อาชีพ (แบบสอบถามขอ 6)
อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
ไมระบุ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
คาขาย
ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ..
รวม

จํานวน
2
25
27
36
44
26
43
203

รอยละ
1.0
12.3
13.3
17.7
21.7
12.8
21.2
100.0
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อันดับ
7
6
4
3
1
5
2
-
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-3

จากตารางที่ 5 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพคาขาย รองลงมาคือ อาชีพอื่นๆ
และเปนนักเรียน / นักศึกษา คิดเปนรอยละ 21.7, 21.2 และ 17.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 ภูมิลําเนา (แบบสอบถามขอ 7)
ภูมิลําเนา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
152
74.9
อยูที่นี้ตั้งแตกําเนิด
1
2
1.0
ยายมาเพื่อการศึกษา
5
24
11.8
ยายมาตามหนาที่การงาน
2
10
4.9
ยายมาตามครอบครัว
4
ยายมาอื่นๆ โปรดระบุ...
13
6.4
3
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 6 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูที่นี้ตั้งแตกําเนิด รองลงมา
คือ ยายมาตามหนาที่การงาน คิดเปนรอยละ 74.9 และ 11.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 ลักษณะบานพัก (แบบสอบถามขอ 8)
ลักษณะบานพัก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
1
.5
ไมระบุ
5
131
64.5
เปนของตนเอง
1
21
10.3
เชา
3
46
22.7
เปนผูอยูอาศัย
2
อื่นๆ.
4
2.0
4
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 7 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีลักษณะบานพัก เปนของตนเอง
รองลงมาคือ เปนผูอยูอาศัย และ เชา คิดเปนรอยละ 64.5, 22.7 และ 10.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 จํานวนสมาชิกในครอบครัว (แบบสอบถามขอ 9)
จํานวนสมาชิก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
1
.5
ไมระบุ
4
1-5 คน
156
76.8
1
6-10 คน
43
21.2
2
11-15 คน
3
1.5
3
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 8 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ประมาณ 1
– 5 คน รองลงมาคือ 6 – 10 คน คิดเปนรอยละ 76.8 และ 21.2 ตามลําดับ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-4

ตารางที่ 9 รายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว (แบบสอบถามขอ 10)
รายไดรวม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
4
2.0
ไมระบุ
6
ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน
44
21.7
2
5000 - 10000 บาท/เดือน
102
50.2
1
10001 - 15000 บาท/เดือน
12
5.9
4
15001 - 20000 บาท/เดือน
18
8.9
3
20001 - 25000 บาท/เดือน
12
5.9
4
มากกวา 25000 บาท/เดือน
11
5.4
5
203
100.0
.รวม
จากตารางที่ 9 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว
5000 – 10000 บาท/เดือน รองลงมาคือ ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน และ 15001 – 20000 บาท/เดือน คิดเปนรอย
ละ 50.2, 21.7 และ 8.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 รายจายรวมโดยประมาณของครอบครัว (แบบสอบถามขอ 11)
รายจายรวม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
2
1.0
6
ไมระบุ
ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน
87
42.9
1
5000 - 10000 บาท/เดือน
86
42.4
2
10001 - 15000 บาท/เดือน
16
7.9
3
15001 - 20000บาท/เดือน
7
3.4
4
20001 - 25000บาท/เดือน
3
1.5
5
มากกวา 25000 บาท/เดือน
2
1.0
6
รวม
203
100.0
จากตารางที่ 10 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายจายรวมโดยประมาณของ
ครอบครัว ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 5000 – 10000 บาท/เดือน และ 10001 – 15000 บาท/เดือน คิด
เปนรอยละ 42.9, 42.4 และ 7.9 ตามลําดับ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-5

ตารางที่ 11 รายไดเพียงพอกับรายจายหรือไม (แบบสอบถามขอ 12)
รายไดและรายจาย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
2
1.0
4
ไมระบุ
พอ/เหลือเก็บ
95
46.8
1
พอ/ไมเหลือเก็บ
88
43.3
2
ไมพอ/ตองกูยืม
18
8.9
3
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 11 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดพอ/เหลือเก็บ รองลงมาคือ มี
รายไดพอ/ไมเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 46.8 และ 43.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ปที่ผานมา (แบบสอบถามขอ 13)
ลักษณะรายไดชวง 2-3 ป
จํานวน
รอยละ
อันดับ
6
3.0
4
ไมระบุ
32
15.8
2
สูงขึ้น
29
14.3
3
ต่ําลง
136
67.0
1
ไมเปลี่ยนแปลง
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 12 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีการแปลงในเรื่องรายไดในชวง 2 –
3 ป ที่ผานมา รองลงมาคือ มีรายไดสูงขึ้น และ มีรายไดต่ําลง คิดเปนรอยละ 67.0, 15.8 และ 14.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 โดยปกติแลวเมื่อทานหรือคนในครอบครัวเจ็บปวยรักษาโดย (แบบสอบถามขอ 3)
การรักษา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
3
ไปหาแพทยที่คลินิก
45
14.2
72
2
ซื้อยามารับประทานเอง
22.8
4
ไปสถานีอนามัย
13
4.2
171
1
ไปโรงพยาบาลของรัฐ
54.3
ไปโรงพยาบาลเอกชน
13
4
4.2
อื่นๆ..ระบุ
1
6
0.3
315
รวม
100.0
จากตารางที่ 13 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไปรักษาเมื่อเจ็บปวยที่โรงพยาบาลของ
รัฐ รองลงมาคือ ซื้อยามารับประทานเอง และ ไปหาแทพยที่คินิก คิดเปนรอยละ 54.3, 22.8 และ 14.2 ตามลําดับ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-6

ตารางที่ 14 ทานเคยใชบริการโรงพยาบาลทาสองยางอะไรบาง (แบบสอบถามขอ 15)
การใชบริการโรงพยาบาล
จํานวน
รอยละ
อันดับ
194
84.7
1
รักษาอาการเจ็บปวย
ฝากครรภ
5
2.1
4
4
1.8
5
คลอดบุตร
ผาตัด
4
1.8
5
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
15
6.5
2
อื่นๆ..ระบุ
7
3.1
3
229
100.0
รวม
จากตารางที่ 14 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใชบริการโรงพยาบาลในเรื่องของ การ
รักษาอาการเจ็บปวย รองลงมาคือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 84.7 และ 6.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 15 ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยางควรปรับปรุงบริการดานใดบาง (แบบสอบถามขอ 16)
การปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
163
80.3
1
เสียเวลารอคิวนานเกินไป
คารักษาพยาบาลแพง
10
4.9
4
ความทั่วถึงของการใหบริการ
26
12.8
2
อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่
22
10.8
3
5
2.5
5
อื่นๆระบุ
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 15 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาควรปรับปรุงการบริการในเรื่อง
เวลาการรอคิวนานเกินไป รองลงมาคือ ความทั่วถึงของการใหบริการ และ อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่ คิดเปน
รอยละ 80.3, 12.8 และ 10.8 ตามลําดับ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ตารางที่ 16 ทานคิดวาสาเหตุใดที่ทําใหทานใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง (แบบสอบถามขอ 17)
สาเหตุ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
55
27.1
เชื่อถือความสามารถของแพทย
2
หองพักสบาย สะดวก นาอยู
10
4.9
6
43
21.2
เปนโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
3
มีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย
3
1.5
8
ใหบริการที่ใกลชิด เปนกันเอง
37
18.2
4
รักษาใหหายในเวลารวดเร็ว
4
2.0
7
มีผูแนะนํา
13
6.4
5
บริษัท/หางราน ที่ทํางานอยูสงตัวมาที่โรงพยาบาล
1
.5
9
137
67.5
อื่นๆระบุ
1
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 16 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา สาเหตุที่ทําใหเขาใชบริการ
โรงพยาบาลทาสองยาง คือ เหตุผลอื่นๆ รองลงมาคือ เชื่อถือความสามารถของแพทย และ เห็นวาเปน
โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม คิดเปนรอยละ 67.5, 27.1 และ 21.2 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสัง คมและสิ่งแวดลอมที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูในปจจุบัน
ตารางที่ 17 ปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเหลานี้ มีระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใด
(แบบสอบถามขอ 18)
ปญหาสิ่งแวดลอม
จํานวนความคิดเห็น (คน)
4
X
1
2
3
146 40
14
2
1.37
(1) น้ําเสีย
129 56
14
2
1.45
(2) มลพิษทางอากาศ (ฝุน,ควัน)
146
42
12
1
1.35
(3) มลพิษทางเสียง
160 33
5
2
1.25
(4) การจราจร
154 35
9
3
1.31
(5) ขยะมูลฝอย
145 36
13
7
1.42
(6) การขาดแคลนน้ําสะอาด
156 38
6
1
1.27
(7) ปญหาอาชญากรรม
118 69
12
1
1.48
(8) ความสกปรกของแหลงทองเที่ยว
139 53
8
1
1.36
(9) อุบัติเหตุ
174 20
5
1
1.17
(10) น้ําทวม
132 47
16
7
1.50
(11) โรคระบาด
142 31
21
3
1.42
(12) ปญหายาเสพติด

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

ความหมาย
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
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ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-8

การแปรความหมายของเกณฑการใหน้ําหนักคะแนนระดับความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
1 หมายถึง ไมมีปญหา
2 หมายถึง มีความรุนแรงนอย
3 หมายถึง มีความรุนแรงปานกลาง 4 หมายถึง มีความรุนแรงมาก
การแปรความหมายของคะแนนระดับความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
1.00 – 1.74 หมายถึง ไมมีปญหา
1.75 – 2.49 หมายถึง มีความรุนแรงนอย
2.50 – 3.24 หมายถึง มีความรุนแรงปานกลาง
3.25 – 4.00 หมายถึง มีความรุนแรงมาก
จากตารางที่ 3.4.5.17 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาสภาพปญหาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน อยูในระดับที่ไมมีปญหา แสดงใหเห็นวาสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมในแตละดาน โดยทั่วไปสวนใหญยัง
อยูในระดับที่ดี
ตารางที่ 18 สภาพ/ลักษณะระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชนของทานเปนอยางไร (แบบสอบถามขอ 19)
ระบบสาธารณูปโภค
จํานวนความคิดเห็น (คน)
ความหมาย
4
X
1
2
3
(1) ถนน
5 17 19 161 3.67
สภาพ/ลักษณะดี
(2) การคมนาคมขนสง
6 18 61 118 3.44
สภาพ/ลักษณะดี
(3) ไฟฟา
10 17 27 147 3.55
สภาพ/ลักษณะดี
(4) น้ําดื่ม
9 16 28 149 3.57
สภาพ/ลักษณะดี
(5) น้ําใช
5 22 38 138 3.53
สภาพ/ลักษณะดี
(6) การระบายน้ํา/การปองกันน้ําทวม
9
8 27 159 3.66
สภาพ/ลักษณะดี
(7) การติดตอสื่อสาร
10 7 26 160 3.66
สภาพ/ลักษณะดี
(8) การจัดการขยะมูลฝอย
6 21 21 154 3.60
สภาพ/ลักษณะดี
4 17 37 145 3.60
(9) ลักษณะสถานพยาบาลของรัฐในชุมชน
สภาพ/ลักษณะดี
4 21 67 111 3.41
(10) จํานวนสถานพยาบาลภายในชุมชน
สภาพ/ลักษณะดี
5 34 45 119 3.37
(11) ตลาด
สภาพ/ลักษณะดี
4 20 26 151 3.62
(12) การบริหารราชการสวนทองถิ่น
สภาพ/ลักษณะดี
การแปรความหมายของเกณฑการใหน้ําหนักคะแนนลักษณะของระบบสาธารณูปโภคในชุมชน
1 หมายถึง ไมมีระบบสาธารณูปโภค
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง สภาพ/ลักษณะพอใช
4 หมายถึง สภาพ/ลักษณะดี
การแปรความหมายของคะแนนลักษณะของระบบสาธารณูปโภคในชุมชน
1.00 – 1.74 หมายถึง ไมมีระบบสาธารณูปโภค 1.75 – 2.49 หมายถึง ตองปรับปรุง
2.50 – 3.24 หมายถึง สภาพ/ลักษณะพอใช
3.25 – 4.00 หมายถึง สภาพ/ลักษณะดี
จากตารางที่ 18 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา ระบบสาธารณูปโภคภายใน
ชุมชนอยูในสภาพ/ลักษณะดี แสดงใหเห็นวาประชาชนในชุมชนไดรับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยูในระดับที่ดี
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ตารางที่ 19 ทานรูจักโรงพยาบาลทาสองยาง หรือไม (แบบสอบถามขอ 20)
การรูจักโรงพยาบาล
จํานวน
รอยละ
อันดับ
9
4.4
2
ไมระบุ
194
95.6
1
รูจัก
203
100.0
รวม
จากตารางที่ 19 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รูจักโรงพยาบาลทาสองยาง คิดเปนรอย
ละ 95.6
ตารางที่ 20 ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาก อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง
(แบบสอบถามขอ 21)
ผลกระทบ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
13
1
น้ําเสีย
28.3
มลพิษทางอากาศ
7
2
15.3
6
3
มลพิษทางเสียง
13.0
7
2
การจราจร
15.3
ขยะมูลฝอย
3
5
6.5
การขาดแคลนน้ําสะอาด
5
4
10.8
ปญหาอาชญากรรม
2
6
4.3
3
5
ปญหายาเสพติด
6.5
รวม
46
100.0
จากตารางที่ 20 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาการดําเนินการของโรงพยาบาล
ทาสองยางอาจกอใหเกิดผลกระทบในเรื่องของ น้ําเสีย รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ การจราจร มลพิษทาง
เสียง และการขาดแคลนน้ําสะอาด คิดเปนรอยละ 28.3, 15.3, 15.3, 13.0 และ 10.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 21 ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงในเรื่องใดบาง (แบบสอบถามขอ 22)
การปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
4
ถนน / การจราจร
5
10.2
5
ไฟฟา
3
6.2
1
การระบายน้ํา
9
18.3
1
การจัดการขยะมูลฝอย
9
18.3
การจัดการน้ําเสีย
2
8
16.3
น้ําใช
4
5
10.2
การปองกันอัคคีภัย
5
3
6.2
3
อื่นๆ
7
14.3
รวม
49
100.0
จากตารางที่ 21 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาโรงพยาบาลทาสองยางควร
ปรับปรุงในเรื่องของ การระบายน้ํา และการจัดการขยะมูลฝอย รองลงมาคือ การจัดการน้ําเสีย คิดเปนรอยละ
18.3, 18.3 และ 16.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 22 ทานทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอ 23)
การทราบขาว
จํานวน
รอยละ
อันดับ
1
ไมทราบ
111
52.9
2
ทราบจากโรงพยาบาล
71
33.9
4
ทราบจากเพื่อนบาน
11
5.2
3
ทราบจากเจาหนาที่ของราชการ
15
7.1
2
5
ทราบจาก อื่นๆ
0.9
รวม
210
100.0
จากตารางที่ 22 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร
เพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง รองลงมาคือ ทราบจากโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 52.9 และ
33.9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอ 24)
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เห็นดวย เพราะ
4
(15) ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
14
3.0
2
(15) เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
118
24.6
1
(15) เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล
185
38.6
3
(15) ทําใหเศรษฐกิจบริเวณรอบโรงพยาบาลดีขึ้น
21
4.4
5
(15) อื่นๆ....
11
2.4
เห็นดวย แตควรมีมาตรการปองกันผลเสียในเรื่อง
3
(15) เสียงดังรบกวน
25
5.3
1
(15) ความแออัดของชุมชนเพิ่มขึ้นจากคนงานกอสราง
33
6.8
5
(15) จราจรติดขัดเพิ่มขึ้นจากการกอสราง
9
1.8
2
(15) ฝุนละออง เศษวัสดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร
32
6.6
6
(15) มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
2
0.4
6
(15) ตึกสูงจะบดบังแสงที่สองบริเวณที่อยูอาศัย
2
0.4
7
(15) ตึกสูงจะรบกวนการสง คลื่น วิทยุ และโทรศัพท
1
0.2
4
(15) เปนแหลงแพรเชื้อโรค
17
3.5
5
(14) อื่นๆ.....
9
1.8
1
(15) ไมเห็นดวยเพราะ......
1
0.2
รวม
480
100.0
จากตารางที่ 23 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยเพราะ เพิ่มขีดความสามารถใน
การรักษาพยาบาล รองลงมาคือ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คิดเปนรอยละ 38.6 และ 24.6 สําหรับ
ผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวย แตเห็นวาควรมีมาตรการปองกันผลเสียในเรื่อง ความแออัดของชุมชนเพิ่มขึ้นจาก
คนงานกอสราง รองลงมาคือ ฝุนละออง เศษวัสดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร และ เสียงดังรบกวน คิดเปนรอย
ละ 6.8, 6.6 และ 5.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 24 ขอเสนอแนะอื่นๆ (แบบสอบถามขอ 25)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
3
บริการไมดี
6
9.7
19
2
บริการชา ควรบริการเร็วขึ้น
30.7
1
6
ขยายที่จอดรถ
1.6
22
1
ควรขยายเตียง เพิ่มพยาบาล แยกแผนกคนไข
35.5
3
5
ปรับปรุงเตียงนอน ความสะอาดและสุขอนามัย
4.9
1
6
ควรมีหองสมุดเคลื่อนที่
1.6
4
4
ดีมาก (นางพยาบาลสวยมาก)
6.4
1
6
พูดจาเปนกันเอง มีอัธยาสัยไมตรีดี
1.6
4
4
ควรแยกกระเหรี่ยงกับคนไทย
6.4
1
6
อยากใหมีอุปกรณที่ทันสมัยกวานี้
1.6
รวม
62
100.0
จากตารางที่ 24 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีขอเสนอแนะอื่นๆ ในเรื่อง ควรขยาย
เตียง เพิ่มจํานวนพยาบาล แยกแผนกคนไขเปนสัดสวน รองลงมาคือ บริการชาควรบริการใหเร็วขึ้น และ บริการ
ไมดี คิดเปนรอยละ 35.5, 30.7 และ 9.7 ตามลําดับ
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ช-13

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูมาใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง
ตอการสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 เพศ (แบบสอบถามขอ 1 )
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
1
0.9
3
ชาย
59
50.4
1
หญิง
57
48.7
2
รวม
117
100.0
จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีอัตราสวนที่ใกลเคียงกันโดยเปนเพศชาย รอยละ
50.4 และเปนเพศหญิง รอยละ 48.7
ตารางที่ 2 อายุ (แบบสอบถามขอ 2)
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
5
4.3
5
ต่ํากวา 15 ป
4
3.4
6
16 - 25 ป
46
39.3
1
26 - 35 ป
32
27.4
2
36 - 45 ป
19
16.2
3
46 -55 ป
7
6.0
4
มากกวา 55 ป
4
3.4
6
รวม
117
100.0
จากตารางที่ 2 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวา ง 16 - 25 ป รองลงมาคือ 26
- 35 ป และ 36 - 45 ป โดยคิดเปนรอยละ 39.3, 27.4 และ 16.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 การศึกษา (แบบสอบถามขอ 3)
ระดับการศึกษา
จํานวน
ไมระบุ
13
ประถมศึกษา
36
มัธยมศึกษา
37
ปวส/อนุปริญญา
8
ปริญญาตรี
12
อื่นๆ..ระบุ
11
รวม
117

รอยละ
11.1
30.8
31.6
6.8
10.3
9.4
100.0
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4
5
6
-
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

จากตารางที่ 3 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษา
รองลงมาคือ ประถมศึกษา โดยคิดเปน รอยละ 31.6 และ 30.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 สถานภาพ (แบบสอบถามขอ 4)
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
3
2.6
3
โสด
34
29.1
2
สมรส
76
65.0
1
หยา
1
0.9
4
แยกกันอยู
3
2.6
3
รวม
117
100.0
จากตารางที่ 4 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพ สมรส รองลงมาคือ
สถานภาพโสด โดยคิดเปนรอยละ 65.0 และ 29.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 อาชีพ (แบบสอบถามขอ 6)
อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
3
2.6
6
เกษตรกรรม
44
37.6
1
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
20
17.1
2
นักเรียน/นักศึกษา
16
13.7
4
พนักงานบริษัท
3
2.6
6
คาขาย
10
8.5
5
ธุรกิจสวนตัว
2
1.7
7
อื่นๆ..
19
16.2
3
รวม
117
100.0
จากตารางที่ 5 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่นๆ โดยคิดเปนรอยละ 37.6, 17.1 และ 16.2 ตามลําดับ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-15

ตารางที่ 6 ภูมิลําเนา (แบบสอบถามขอ 7)
ภูมิลําเนา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
อยูที่นี้ตั้งแตกําเนิด
77
68.7
1
ยายมาเพื่อการศึกษา
2
1.7
4
ยายมาตามหนาที่การงาน
15
13.4
3
ยายมาตามครอบครัว
17
15.1
2
ยายมาอื่นๆ โปรดระบุ...
1
0.9
5
รวม
112
100.0
จากตารางที่ 3.4.5.6 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูที่นี้ตั้งแตกําเนิด
รองลงมาคือ ยายมาตามครอบครัว และยายมาตามหนาที่การงาน โดยคิดเปนรอยละ 68.1, 15.1 และ 13.4
ตามลําดับ
ตารางที่ 7 ลักษณะบานพัก (แบบสอบถามขอ 8)
ลักษณะบานพัก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
1.7
4
เปนของตนเอง
81
69.2
1
เชา
7
6.0
3
เปนผูอยูอาศัย
26
22.2
2
อื่นๆ.
1
0.9
5
รวม
117
100.0
จากตารางที่ 7 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีลักษณะบานพัก เปนของตนเอง
รองลงมาคือ เปนผูอยูอาศัย โดยคิดเปนรอยละ 69.2 และ 22.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 จํานวนสมาชิกในครอบครัว (แบบสอบถามขอ 9)
จํานวนสมาชิก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
1.7
3
1-5 คน
83
70.9
1
6-10 คน
31
26.5
2
11-15 คน
1
0.9
4
รวม
117
100.0
จากตารางที่ 8 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ประมาณ 1
– 5 คน รองลงมาคือ 6 – 10 คน โดยคิดเปนรอยละ 70.9 และ 26.5 ตามลําดับ
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ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-16

ตารางที่ 9 รายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว (แบบสอบถามขอ 10)
รายไดรวม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
10
8.5
3
ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน
56
47.9
1
5000 - 10000 บาท/เดือน
38
32.5
2
10001 - 15000 บาท/เดือน
7
6.0
4
15001 - 20000 บาท/เดือน
2
1.7
6
มากกวา 25000 บาท/เดือน
4
3.4
5
รวม
117
100.0
.จากตารางที่ 9 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว
ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 5000 - 10000บาท/เดือน โดยคิดเปน รอยละ 47.9 และ 32.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 รายจายรวมโดยประมาณของครอบครัว (แบบสอบถามขอ 11)
รายจายรวม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
12
10.3
3
ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน
68
58.1
1
5000 - 10000 บาท/เดือน
29
24.8
2
10001 - 15000 บาท/เดือน
3
2.6
4
15001 - 20000บาท/เดือน
3
2.6
4
มากกวา 25000 บาท/เดือน
2
1.7
5
รวม
117
100.0
จากตารางที่ 10 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายจายรวมโดยประมาณของ
ครอบครัว ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 5000 – 10000 บาท/เดือน โดยคิดเปนรอยละ 58.1 และ 24.8
ตามลําดับ
ตารางที่ 11 รายไดเพียงพอกับรายจายหรือไม (แบบสอบถามขอ 12)
รายไดและรายจาย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
5
4.3
4
พอ/เหลือเก็บ
41
35.0
2
พอ/ไมเหลือเก็บ
59
50.4
1
ไมพอ/ตองกูยืม
12
10.3
3
รวม
117
100.0
จากตารางที่ 11 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดพอ/ไมเหลือเก็บ รองลงมาคือ มี
รายไดพอ/เหลือเก็บ โดยคิดเปนรอยละ 50.4 และ 35.0 ตามลําดับ
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ช-17

ตารางที่ 12 ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ปที่ผานมา (แบบสอบถามขอ 13)
ลักษณะรายไดชวง 2-3 ป
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
7
6.0
4
สูงขึ้น
29
24.8
2
ต่ําลง
20
17.1
3
ไมเปลี่ยนแปลง
61
52.1
1
รวม
117
100.0
จากตารางที่ 12 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีการแปลงในเรื่องรายไดในชวง 2 –
3 ป ที่ผานมา รองลงมาคือ มีรายไดสูงขึ้น และ มีรายไดต่ําลง โดยคิดเปนรอยละ 52.1, 24.8 และ 17.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 โดยปกติแลวเมื่อทานหรือคนในครอบครัวเจ็บปวยรักษาโดย (แบบสอบถามขอ 14)
การรักษา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไปหาแพทยที่คลินิก
19
9.7
4
ซื้อยามารับประทานเอง
22
11.2
3
ไปสถานีอนามัย
54
27.4
2
ไปโรงพยาบาลของรัฐ
99
50.2
1
ไปโรงพยาบาลเอกชน
2
1.0
5
อื่นๆ..ระบุ
1
0.5
6
รวม
197
100.0
จากตารางที่ 13 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไปรัก ษาเมื่อเจ็บปวยที่โรงพยาบาลของ
รัฐ รองลงมาคือ ไปสถานีอนามัย โดยคิดเปนรอยละ 50.2 และ 27.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 14 ทานเคยใชบริการโรงพยาบาลทาสองยางอะไรบาง (แบบสอบถามขอ 15)
การใชบริการโรงพยาบาล
จํานวน
รอยละ
อันดับ
รักษาอาการเจ็บปวย
105
62.9
1
ฝากครรภ
20
12.0
3
คลอดบุตร
25
15.0
2
ผาตัด
9
5.3
4
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
7
4.2
5
มาเยี่ยมญาติ
1
0.6
6
รวม
167
100.0
จากตารางที่ 14 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใชบริก ารโรงพยาบาลในเรื่องของ การ
รักษาอาการเจ็บปวย รองลงมาคือ คลอดบุตร และฝากครรภ โดยคิดเปนรอยละ 62.9, 15.0 และ 12.0 ตามลําดับ
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ช-18

ตารางที่ 15 ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยางควรปรับปรุงบริการดานใดบาง (แบบสอบถามขอ 16)
การปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เสียเวลารอคิวนานเกินไป
86
60.2
1
คารักษาพยาบาลแพง
3
2.1
4
ความทั่วถึงของการใหบริการ
33
23.1
2
อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่
20
13.9
3
อืน่ ๆ ไมควรเกิบเงินเด็กยากจน
1
0.7
5
รวม
143
100.0
จากตารางที่ 15 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาควรปรับปรุงการบริการในเรื่อง
เวลาการรอคิวนานเกินไป รองลงมาคือ ความทั่วถึงของการใหบริการ และ อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่ โดยคิด
เปนรอยละ 60.2, 23.1 และ 13.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 16 ทานคิดวาสาเหตุใดที่ทําใหทานใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง (แบบสอบถามขอ 17)
สาเหตุ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เชื่อถือความสามารถของแพทย
65
35.3
1
หองพักสบาย สะดวก นาอยู
9
4.9
5
เปนโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
37
20.1
3
มีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย
8
4.3
6
ใหบริการที่ใกลชิด เปนกันเอง
40
21.7
2
รักษาใหหายในเวลารวดเร็ว
3
1.6
7
มีผูแนะนํา
8
4.3
6
บริษัท/หางราน ที่ทํางานอยูสงตัวมาที่โรงพยาบาล
1
0.5
9
อื่นๆ ใกลบาน
11
5.9
4
อื่นๆ มีรพ.ที่เดียว
2
1.0
8
รวม
184
100.0
จากตารางที่ 16 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา สาเหตุที่ทําใหเขาใชบริการ
โรงพยาบาลทาสองยาง คือ เชื่อถือความสามารถของแพทย รองลงมาคือ ใหบริการที่ใกลชิด เปนกันเอง และ เปน
โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม โดยคิดเปนรอยละ 35.3, 21.7 และ 20.1 ตามลําดับ
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ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-19

ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูในปจจุบัน
ตารางที่ 17 ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง
(แบบสอบถามขอ 18)
ผลกระทบ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
น้ําเสีย
14
11.5
3
มลพิษทางอากาศ
42
34.5
1
มลพิษทางเสียง
39
31.9
2
การจราจร
6
4.9
6
ขยะมูลฝอย
9
7.4
4
การขาดแคลนน้ําสะอาด
7
5.8
5
ปญหาอาชญากรรม
2
1.6
7
น้ําทวม
1
0.8
8
ปญหายาเสพติด
2
1.6
7
รวม
122
100.0
จากตารางที่ 17 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา การดําเนินการของโรงพยาบาล
ทาสองยางอาจกอใหเกิดผลกระทบในดาน มลพิษทางอากาศ รองลงมาคือ มลพิษทางเสียง โดยคิดเปนรอยละ
34.5 และ 31.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 18 ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงในเรื่องใดบาง (แบบสอบถามขอ 19)
การปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ถนน / การจราจร
24
22.5
2
ไฟฟา
2
1.9
7
การระบายน้ํา
27
25.3
1
การจัดการขยะมูลฝอย
22
20.6
3
การจัดการน้ําเสีย
19
17.7
4
น้ําใช
8
7.4
5
การปองกันอัคคีภัย
5
4.6
6
รวม
107
100.0
จากตารางที่ 18 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาโรงพยาบาลทาสองยางควร
ปรับปรุงในเรื่องของ การระบายน้ํา รองลงมาคือ ถนน/การจราจร และการจัดการขยะมูลฝอย โดยคิดเปน รอยละ
25.3, 22.5 และ 20.6 ตามลําดับ
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ช-20

ตารางที่ 19 สําหรับการปรับปรุงในเรื่องอื่นๆ มีดังนี้
การปรับปรุงเรื่องอื่นๆ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
จัดระเบียบพนักงาน
1
5.5
4
ปลูกตนไมเยอะๆ
1
5.5
4
ขยายที่พัก
8
44.6
1
เพิ่มเครื่องมือทางการแพทย
2
11.2
3
ยุงเยอะ
1
5.5
4
ปรับปรุงหองน้ํา
1
5.5
4
ปรับปรุงหองพักผูปวย
3
16.7
2
อยูใกลที่เผาศพเกินไป
1
5.5
4
รวม
18
100.0
จากตารางที่ 19 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา การปรับปรุงในเรื่องอื่นๆ ไดแก
ปรับปรุงการขยายที่พัก โดยคิดเปนรอยละ 44.6
ตารางที่ 20 ทานทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอ 20)
การทราบขาว
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมทราบ
27
21.2
2
ทราบจากโรงพยาบาล
64
50.4
1
ทราบจากเพื่อนบาน
16
12.6
4
ทราบจากเจาหนาที่ของราชการ
19
14.9
3
ทราบจากเสียงตามสายเทศบาล
1
0.7
5
รวม
127
100.0
จากตารางที่ 20 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ทราบจากโรงพยาบาล รองลงมาคือ ไม
ทราบ โดยคิดเปนรอยละ 50.4 และ 21.2 ตามลําดับ
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ช-21

ตารางที่ 21 ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอ 21)
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เห็นดวย เพราะ
1) ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
16
4.8
3
2) เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
67
19.9
1
3) เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล
66
19.6
2
4) ทําใหเศรษฐกิจบริเวณรอบโรงพยาบาลดีขึ้น
14
4.2
4
5) อื่นๆ....ผูปวยจะไดไมแออัด
1
0.3
5
เห็นดวย แตควรมีมาตรการปองกันผลเสียในเรื่อง
6) เสีย งดังรบกวน
65
19.3
1
7) ความแออัดของชุมชนเพิม่ ขึ้นจากคนงานกอสราง
19
5.6
3
8) จราจรติดขัดเพิ่มขึ้นจากการกอสราง
18
5.3
4
9) ฝุนละออง เศษวัสดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร
54
16.1
2
10) มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
1
0.3
7
11) ตึกสูงจะบดบังแสงที่สองบริเวณที่อยูอาศัย
4
1.1
6
12) เปนแหลงแพรเชื้อโรค
11
3.2
5
(14) อื่นๆ..
1
0.3
7
รวม
337
100.0
จากตารางที่ 21 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยเพราะ เปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน รองลงมาคือ เพิ่มขีด ความสามารถในการรัก ษาพยาบาล โดยคิด เปนรอยละ 19.9 และ 19.6
สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวย แตเห็น วา ควรมีมาตรการปองกัน ผลเสีย ในเรื่อง เสียงดังรบกวน รองลงมา
คือ ฝุนละออง เศษวัสดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร โดยคิดเปนรอยละ 19.3 และ 16.1 ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 ขอเสนอแนะอื่นๆ (แบบสอบถามขอ 22)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
การกอสรางโรงพยาบาลเพิ่มเปนสิ่งที่ดี
15
60.0
1
ควรมีระเบียบและเนนความสะอาด
1
4.0
3
ควรมีมาตรการแกไขการรอคิวนานเกินไป
2
8.0
2
ควรจัดการสถานที่เผาศพใหอยูใกลโรงพยาบาล
1
4.0
3
เพิ่มศักยภาพใหเทาเทียมกับโรงพยาบอื่นๆ
1
4.0
3
เพิ่มหมอ พยาบาล
2
8.0
2
อยากใหแยกผูปวยตามโรค ตามอาการ
1
4.0
3
อยากใหความสะดวกความคลองตัวของคนไขเปนที่1
1
4.0
3
ปรับปรุงการใหบริการของพยาบาลและผูชวยฯ
1
4.0
3
รวม
25
100.0
จากตารางที่ .22 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีขอเสนอแนะอื่น ๆ ในเรื่อง การกอสรา ง
โรงพยาบาลเพิ่มเปนสิ่งที่ดี โดยคิดเปน รอยละ 60.0
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ช-23

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของเจาหนาที่ไมไดพักอาศัยในบานพักของโรงพยาบาลทาสองยาง
ตอการสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แผนก / หนวยงาน (แบบสอบถามขอ1)
แผนก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
กลุมการพยาบาล
1
1.2
7
การแพทยแผนไทย
4
5.0
4
จายกลาง
10
12.3
1
ซอมบํารุง
3
3.7
5
ซักฟอก
4
5.0
4
ทําความสะอาด
3
3.7
5
ผูปวยนอก
7
8.7
2
ผูปวยใน
3
3.7
5
พนักงานเปล
1
1.2
7
เทคนิคบริการ
3
3.7
5
โรงครัว
4
5.0
4
เภสัชกรรม
3
3.7
5
เวชปฏิบัติครอบครัว
10
12.3
1
เอ็กซเรย
1
1.2
7
รักษาความปลอดภัย
2
2.4
6
ชันสูตร
3
3.7
5
ยานพาหนะ
4
5.0
4
วิชาการ
4
5.0
4
หองคลอด
1
1.2
7
ER
1
1.2
7
บริการทางทันตกรรม
1
1.2
7
บริการทางทันตแพทย
2
2.4
6
บริหาร
6
7.5
3
รวม
81
100.0
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานในแผนกจายกลาง และเวชปฏิบัติครอบครัว
รองลงมาคือ แผนกผูปวยนอก และแผนกบริหาร โดยคิดเปนรอยละ 12.3, 12.3, 8.7 และ 7.5 ตามลําดับ
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ช-24

ตารางที่ 2 เวลาทํางานปกติ เขาเวลา (แบบสอบถามขอ 2)
เวลาทํางาน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
6.00 น.
2
2.1
5
7.00 น.
4
4.2
4
7.15 น.
1
1.1
6
7.30 น.
5
5.2
3
7.40 น.
1
1.1
6
7.45 น.
1
1.1
6
7.50 น.
1
1.1
6
8.00 น.
34
35.7
2
8.25 น.
1
1.1
6
8.30 น.
45
47.3
1
รวม
95
100.0
จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มาทํางานเวลา 8.30 น. รองลงมาคือ เวลา 8.00 น.
โดยคิดเปนรอยละ 47.3 และ 35.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 เวลาออกงาน (แบบสอบถามขอ 2)
เวลาออกงาน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
3
3.1
2
16.00
3
3.1
2
16.30
89
90.8
1
16.35
1
1.0
4
17.00
2
2.0
3
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลิกงานเวลา 16.30 น. โดยคิดเปนรอยละ 90.8
ตารางที่ 4 เพศ (แบบสอบถามขอ 4 )
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ชาย
41
41.8
2
หญิง
57
58.2
1
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 4 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 58.2 และเปนเพศ
ชาย รอยละ 41.8
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ช-25

ตารางที่ 5 อายุ (แบบสอบถามขอ 5)
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
3
3.1
4
16 - 25 ป
32
32.7
2
26 - 35 ป
36
36.7
1
36 - 45 ป
25
25.5
3
46 -55 ป
2
2.0
5
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 5 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวา ง 26 - 35 ป รองลงมาคือ 16
- 25 ป และ 36 - 45 ป โดยคิดเปนรอยละ 36.7, 32.7 และ 25.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 การศึกษา (แบบสอบถามขอ 6)
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ประถมศึกษา
6
6.1
4
มัธยมศึกษา
54
55.1
1
ปวส/อนุปริญญา
19
19.4
2
ปริญญาตรี
16
16.3
3
อื่นๆ..ระบุ
3
3.1
5
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 6 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษา
รองลงมาคือ ปวส/อนุปริญญา และปริญญาตรี โดยคิดเปน รอยละ 55.1, 19.4 และ 16.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 ลักษณะบานพัก (แบบสอบถามขอ 7)
ลักษณะบานพัก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
1
1.0
4
เปนของตนเอง
45
45.9
1
เชา
29
29.6
2
เปนผูอยูอาศัย
22
22.4
3
อื่นๆ.
1
1.0
4
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 7 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีลักษณะบานพัก เปนของตนเอง
รองลงมาคือ เชา และ เปนผูอาศัย โดยคิดเปน รอยละ 45.9, 29.6 และ 22.4 ตามลําดับ
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ช-26

ตารางที่ 8 จํานวนสมาชิกในครอบครัว (แบบสอบถามขอ 8)
จํานวนสมาชิก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
1
1.0
3
1-5 คน
79
80.6
1
6-10 คน
18
18.4
2
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 8 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ประมาณ 1
– 5 คน รองลงมาคือ 6 – 10 คน โดยคิดเปนรอยละ 80.6 และ 18.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 รายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว (แบบสอบถามขอ 9)
รายไดรวม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
2.0
7
ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน
14
14.3
3
5000 - 10000 บาท/เดือน
46
46.9
1
10001 - 15000 บาท/เดือน
16
16.3
2
15001 - 20000 บาท/เดือน
7
7.1
5
20001 - 25000 บาท/เดือน
5
5.1
6
มากกวา 25000 บาท/เดือน
8
8.2
4
รวม
98
100.0
.จากตารางที่ 9 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว
5000 - 10000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 10001 – 15000 บาท/เดือน และ ต่ํากวา 5000 โดยคิดเปนรอยละ 46.9,
16.3 และ 14.3 ตามลําดับ
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ช-27

ตารางที่ 10 รายจายรวมโดยประมาณของครอบครัว (แบบสอบถามขอ 10)
รายจายรวม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
3
3.1
6
ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน
23
23.5
2
5000 - 10000 บาท/เดือน
48
49.0
1
10001 - 15000 บาท/เดือน
9
9.2
3
15001 - 20000บาท/เดือน
7
7.1
4
20001 – 25000 บาท/เดือน
6
6.1
5
มากกวา 25000 บาท/เดือน
2
2.0
7
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 10 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายจายรวมโดยประมาณของ
ครอบครัว 5000 – 10000 บาท/เดือน รองลงมาคือ ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน โดยคิดเปนรอยละ 49.0 และ 23.5
ตามลําดับ
ตารางที่ 11 รายไดเพียงพอกับรายจายหรือไม (แบบสอบถามขอ 11)
รายไดและรายจาย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
พอ/เหลือเก็บ
13
13.3
3
พอ/ไมเหลือเก็บ
69
70.4
1
ไมพอ/ตองกูยืม
16
16.3
2
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 11 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดพอ/ไมเหลือเก็บ โดยคิดเปนรอย
ละ 70.4
ตารางที่ 12 ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ปที่ผานมา (แบบสอบถามขอ 12)
ลักษณะรายไดชวง 2-3 ป
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
5
5.1
4
สูงขึ้น
55
56.1
1
ต่ําลง
8
8.2
3
ไมเปลี่ยนแปลง
30
30.6
2
รวม
98
100.0
จากตารางที่ 12 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดสูงขึ้น รองลงมาคือ มีไม
เปลี่ยนแปลง โดยคิดเปน รอยละ 56.1 และ 30.6 ตามลําดับ
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ช-28

ตารางที่ 13 การเดินทางมาปฏิบัติงาน (แบบสอบถามขอ 13)
การเดินทาง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เดินเทา
3
2.9
4
รถโดยสาร
1
0.9
5
รถจักรยาน
25
24.6
2
รถจักรยานยนต
66
64.8
1
รถยนต
7
6.8
3
รวม
102
100.0
จากตารางที่ 13 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เดินทางมาปฏิบัติงานโดย
รถจักรยานยนต รองลงมาคือ รถจักรยาน โดยคิดเปน รอยละ 64.8 และ 24.6 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูในปจจุบัน
ตารางที่ 14 ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง
(แบบสอบถามขอ 14)
ผลกระทบ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
น้ําเสีย
14
11.2
5
มลพิษทางอากาศ
36
28.6
1
มลพิษทางเสียง
27
21.4
2
การจราจร
16
12.7
4
ขยะมูลฝอย
22
17.4
3
การขาดแคลนน้ําสะอาด
7
5.5
6
ปญหาอาชญากรรม
1
0.8
7
ปญหายาเสพติด
1
0.8
7
ปญหาครอบครัว
1
0.8
7
เสียง กลิ่น
1
0.8
7
รวม
126
100.0
จากตารางที่ 14 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา การดําเนินการของโรงพยาบาล
ทาสองยางอาจกอใหเกิดผลกระทบในดาน มลพิษทางอากาศ รองลงมาคือ มลพิษทางเสียง และ ขยะมูลฝอย โดย
คิดเปนรอยละ 28.6, 21.4 และ 17.4 ตามลําดับ
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ช-29

ตารางที่ 15 ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงในเรื่องใดบาง (แบบสอบถามขอ 15)
การปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ถนน / การจราจร
37
22.1
1
ไฟฟา
17
10.1
5
การระบายน้ํา
31
18.5
2
การจัดการขยะมูลฝอย
25
14.9
4
การจัดการน้ําเสีย
30
17.9
3
น้ําใช
16
9.5
6
การปองกันอัคคีภัย
11
6.5
7
รวม
167
100.0
จากตารางที่ 15 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาโรงพยาบาลทาสองยางควร
ปรับปรุงในเรื่องของ ถนน / การจราจร รองลงมาคือ การระบายน้ํา และ การจัดการน้ําเสีย โดยคิดเปนรอยละ
22.1, 18.5 และ 17.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 16 สําหรับการปรับปรุงในเรื่องอื่นๆ มีดังนี้
การปรับปรุงเรื่องอื่นๆ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ขยายพื้นที่
3
33.3
1
แมคาหาบเร
2
22.2
2
เสียง กลิ่น
2
22.2
2
ขยายหอง Lab
1
11.1
3
พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย
1
11.1
3
รวม
9
100.0
จากตารางที่ 16 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา การปรับปรุงในเรื่องอื่นๆ ควร
ปรับปรุงในเรื่อง การขยายพื้นที่ แมคาหาบเร และ เสีย ง กลิ่น โดยคิดเปนรอยละ 33.3, 22.2, 22.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 17 ทานทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอ 16)
การทราบขาว
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมทราบ
3
2.7
3
ทราบจากโรงพยาบาล
82
75.9
1
ทราบจากโทรทัศน
2
1.8
4
ทราบจากเพื่อนบาน
1
0.9
5
ทราบจากเจาหนาที่ราชการ
20
18.5
2
รวม
108
100.0
-

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-30

จากตารางที่ 17 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ทราบจากโรงพยาบาล โดยคิดเปน รอย
ละ 75.9
ตารางที่ 18 ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอ 17)
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เห็นดวย เพราะ
1) ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
63
14.1
2
2) เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
70
15.8
1
3) เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล
63
14.1
2
4) ทําใหเศรษฐกิจบริเวณรอบโรงพยาบาลดีขึ้น
25
5.6
3
5) อื่นๆ....
10
2.2
4
เห็นดวย แตควรมีมาตรการปองกันผลเสียในเรื่อง
6) เสีย งดังรบกวน
49
11.0
2
7) ความแออัดของชุมชนเพิ่มขึ้นจากคนงานกอสราง
33
7.5
3
8) จราจรติดขัดเพิ่มขึ้นจากการกอสราง
27
6.1
4
9) ฝุนละออง เศษวัสดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร
57
12.8
1
10) มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
5
1.1
6
11) ตึกสูงจะบดบังแสงที่สองบริเวณที่อยูอาศัย
9
2.0
5
12) ตึกสูงจะรบกวนการสงคลื่นวิทยุและโทรศัพท
4
0.9
7
13) เปนแหลงแพรเชื้อโรค
27
6.1
4
(14) อื่นๆ..
3
0.7
8
รวม
445
100.0
จากตารางที่ 18 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยเพราะ เปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน รองลงมาคือ เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล และประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยคิด
เปนรอยละ 15.8, 14.1 และ 14.1 สําหรับผูต อบแบบสอบถามที่เห็น ดวย แตเห็นวาควรมีมาตรการปองกันผลเสีย
ในเรื่อง ฝุน ละออง เศษวัส ดุ รื้ออาคาร การกอสรา งอาคาร รองลงมาคื อ เสี ย งดั งรบกวน และ ความแออัด ของ
ชุมชนเพิ่มขึ้นจากคนงานกอสราง โดยคิดเปนรอยละ 12.8, 11.0 และ 7.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 19 ขอเสนอแนะอื่นๆ (แบบสอบถามขอ 18)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ขยายพื้นที่
5
45.6
1
เพิ่มมาตรการการขจัดของเสีย
1
9.1
3
ควรมีแพทยเฉพาะทาง
1
9.1
3
ขยายเตียง, ขนาดหอง Lab
2
18.1
2
อยากใหสรางเร็วๆ
2
18.1
2
รวม
11
100.0
จากตารางที่ 19 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีขอเสนอแนะอื่นๆ ในเรื่อง ควรขยาย
พื้นที่ของโรงพยาบาล โดยคิดเปนรอยละ 45.6
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของเจาหนาที่พักอาศัย ในบานพักของโรงพยาบาลทาสองยาง
ตอการสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แผนก / หนวยงาน (แบบสอบถามขอ1)
แผนก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
4
8.9
3
จิตเวช
1
2.2
6
ตึกนอก
1
2.2
6
ทันตกรรม
3
6.7
4
ผาตัด
2
4.4
5
ผูปวยใน
5
11.2
2
ฝายการพยาบาล
1
2.2
6
เทคนิคบริการ
1
2.2
6
แพทย
1
2.2
6
แพทยแผนไทย
1
2.2
6
เภสัชกรรม
3
6.7
4
เวชปฏิบัติครอบครัว
8
17.9
1
รังสีวินิจฉัย
1
2.2
6
ชันสูตร
2
4.4
5
วิชาการ
4
8.9
3
หนวยจายกลางและงานซักฟอก
1
2.2
6
หองบัตร
1
2.2
6
ER
3
6.7
4
บริหาร
2
4.4
5
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานในแผนกเวชปฏิบัติครอบครัว รองลงมาคือ
แผนกผูปวยใน คิดเปนรอยละ 17.9 และ 11.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.2 เวลาทํางานปกติ เขาเวลา (แบบสอบถามขอ 2)
เวลาทํางาน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
8.00 น.
3
6.7
2
8.30 น.
42
93.3
1
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มาทํางานเวลา 8.30 น. โดยคิดเปน รอยละ 93.3
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ตารางที่ 3 เวลาออกงาน (แบบสอบถามขอ 2)
เวลาออกงาน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
16.00
1
2.2
2
16.30
44
97.8
1
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลิกงานเวลา 16.30 น. โดยคิดเปนรอยละ 97.8
ตารางที่ 4 เพศ (แบบสอบถามขอ 4 )
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ชาย
15
33.3
2
หญิง
30
66.7
1
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 4 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 66.7 และเปนเพศ
ชาย รอยละ 33.3
ตารางที่ 5 อายุ (แบบสอบถามขอ 5)
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
1
2.2
4
16 - 25 ป
8
17.8
2
26 - 35 ป
32
71.1
1
36 - 45 ป
4
8.9
3
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 5 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวา ง 26 - 35 ป รองลงมาคือ 16
- 25 ป และ 36 - 45 ป โดยคิดเปนรอยละ 71.1, 17.8, และ 8.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 การศึกษา (แบบสอบถามขอ 6)
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
4.4
3
ปวส/อนุปริญญา
3
6.7
2
ปริญญาตรี
38
84.5
1
สูงกวาปริญญาตรี
2
4.4
3
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 6 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรี
รองลงมาคือ ปวส/อนุปริญญา และสูงกวาปริญญาตรี โดยคิดเปนรอยละ 84.5, 6.7 และ 4.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 รายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว (แบบสอบถามขอ 9)
รายไดรวม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
5000 - 10000 บาท/เดือน
8
17.8
3
10001 - 15000 บาท/เดือน
9
20.0
2
15001 - 20000 บาท/เดือน
7
15.6
4
20001 - 25000 บาท/เดือน
7
15.6
4
มากกวา 25000 บาท/เดือน
14
31.1
1
รวม
45
100.0
.จากตารางที่ 7 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดรวมโดยประมาณของครอบครัว
มากกวา 25000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 10001 – 15000 บาท/เดือน 5000 – 10000 โดยคิดเปนรอยละ 31.1,
20.0 และ 17.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 รายจายรวมโดยประมาณของครอบครัว (แบบสอบถามขอ 10)
รายจายรวม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ต่ํากวา 5000 บาท/เดือน
3
6.7
4
5000 - 10000 บาท/เดือน
12
26.7
2
10001 - 15000 บาท/เดือน
15
33.3
1
15001 - 20000บาท/เดือน
9
20.0
3
20001 – 25000 บาท/เดือน
3
6.7
4
มากกวา 25000 บาท/เดือน
3
6.7
4
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 8 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายจายรวมโดยประมาณของครอบครัว
10001 – 15000 บาท/เดือน รองลงมาคือ 5000 – 10000 บาท/เดือน โดยคิดเปนรอยละ 33.3 และ 26.7
ตามลําดับ
ตารางที่ 9 รายไดเพียงพอกับรายจายหรือไม (แบบสอบถามขอ 11)
รายไดและรายจาย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
พอ/เหลือเก็บ
22
48.9
1
พอ/ไมเหลือเก็บ
18
40.0
2
ไมพอ/ตองกูยืม
5
11.1
3
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 9 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดพอ/เหลือเก็บ รองลงมาคือ พอ/
ไมเหลือเก็บ โดยคิดเปน รอยละ 48.9 และ 40.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 ลักษณะรายไดในชวง 2-3 ปที่ผานมา (แบบสอบถามขอ 12)
ลักษณะรายไดชวง 2-3 ป
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
1
2.2
4
สูงขึ้น
26
57.8
1
ต่ําลง
6
13.3
3
ไมเปลี่ยนแปลง
12
26.7
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 10 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดสูงขึ้น รองลงมาคือ มีไม
เปลี่ยนแปลง โดยคิดเปน รอยละ 57.8 และ 26.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 11 จํานวนผูพ ักในหองพักเดียวกัน (แบบสอบถามขอ 12)
จํานวนผูพัก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
6
13.3
4
1 คน
9
2.2
2
2 คน
22
48.9
1
3 คน
7
15.6
3
4 คน
1
2.2
5
รวม
45
100.0
จาตารางที่ 11 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อาศัยอยูในหองพักเดียวกันจํานวน 2 คน
โดยคิดเปนรอยละ 48.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 การเดินทางมาปฏิบัติงาน (แบบสอบถามขอ 13)
การเดินทาง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เดินเทา
21
32.3
1
รถจักรยาน
18
27.7
2
รถจักรยานยนต
14
21.5
3
รถยนต
12
18.5
4
รวม
65
100.0
จากตารางที่ 12 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เดินทางมาปฏิบัติงานโดย เดินเทา
รองลงมาคือ รถจักรยาน และ รถจักรยานยนต โดยคิดเปนรอยละ 32.3, 27.7 และ 21.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 การจัดการขยะที่เกิดขึ้นในหองพัก (แบบสอบถามขอ 14)
การกําจัดขยะ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
1
2.2
3
ทิ้งลงถังรวบรวมของโรงพยาบาล
39
86.6
1
อื่นๆ
5
11.2
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 13 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา กําจัดขยะในหองพักโดย ทิ้งลงถัง
รวบรวมของโรงพยาบาล โดยคิดเปนรอยละ 86.6
ตารางที่ 14 ปริมาณถังรองรับขยะบริเวณอาคารพัก (แบบสอบถามขอ 15)
ปริมาณถังรองรับขยะ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
4.4
3
เพียงพอ
30
66.7
1
ไมเพียงพอ
13
28.9
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 14 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีปริมาณถังขยะเพียงพอตอการ
รองรับขยะ รองลงมาคือ ไมเพียงพอ โดยคิดเปนรอยละ 66.7 และ 28.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 15 การแยกขยะกอนนําไปทิ้ง (แบบสอบถามขอ 16)
การแยกขยะ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมแยก
30
66.7
1
แยก
15
33.3
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 15 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมแ ยกขยะกอนนําไปทิ้ง รองลงมาคือ
แยกขยะ โดยคิดเปนรอยละ 66.7 และ 33.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 16 การกําจัดน้ําเสีย/สิ่งปฏิกูลในหองพัก (แบบสอบถามขอ 17)
การกําจัดน้ําเสีย
จํานวน
ทิ้งลงบอเกรอะ
13
ทิ้งลงบอเกรอะแลวลงสูระบบบําบัดน้ําเสียของรพ.
3
ทิ้งลงสูระบบบําบัดน้ําเสียของรพ.โดยตรง
4
ปลอยซึมลงดิน
9
ไมท ราบ
13
รวม
42

รอยละ
30.9
7.1
9.5
21.4
30.9
100.0
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จากตารางที่ 16 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ กําจัดน้ํา เสียสิ่งปฏิกูลในหองพัก โดยการ
ทิ้งลงบอเกรอะ และไมทราบ รองลงมาคือ ปลอยซึมลงดิน โดยคิดเปนรอยละ 3.09, 30.9 และ 21.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 17 น้ําดื่มที่ใชในหองพัก (แบบสอบถามขอ 18)
น้ําดื่ม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
น้ําดื่มบรรจุขวด/ถัง
42
93.3
1
เครื่องกรองน้ํา
3
6.7
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 17 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดื่มน้ํา ที่บรรจุขวด/ถง โดยคิดเปนรอยละ
93.9
ตารางที่ 18 ระบบไฟฟาแสงสวางในอาคารพัก/หองพัก (แบบสอบถามขอ 19)
ระบบไฟฟา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
4.4
3
ไมเพียงพอ
9
20.0
2
เพียงพอ
34
75.6
1
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 18 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีระบบไฟฟาแสงสวางเพียงพอใน
อาคารพัก โดยคิดเปน รอยละ 75.5
ตารางที่ 19 น้ําทวมอาคารพัก/หองพัก (แบบสอบถามขอ 20)
น้ําทวม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมเคย
44
97.8
1
เคย
1
2.2
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 19 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาน้ําไมเคยทวมอาคารที่พัก /หองพัก
โดยคิดเปนรอยละ 44
ตารางที่ 20 อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารพัก (แบบสอบถามขอ 21)
อุปกรณดับเพลิง
ไมระบุ
ไมมี
มี
รวม

จํานวน
3
12
30
45

รอยละ
6.7
26.7
66.7
100.0
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จากตารางที่ 20 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ในอาคารพักมีอุประกรณดับเพลิง
รองลงมาคือ เห็นวาไมมีอุปกรณดับเพลิง โดยคิดเปนรอยละ 66.7 และ 26.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 21 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมในอาคารพัก (แบบสอบถามขอ 22)
ระบบสัญญาณ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
5
11.1
3
ไมมี
33
73.3
1
มี
7
15.6
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 21 พบวา ประชาชนผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาไมมีระบบสัญญาณเตือนเพลิง
ไหมในอาคารพัก โดยคิดเปนรอยละ 73.3
ตารางที่ 22 ปญหาน้ําใชในอาคารพัก/หองพัก (แบบสอบถามขอ 23)
ปญหา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
1
2.2
3
ไมมี
17
37.8
2
มี
27
60.0
1
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 22 พบว า ประชาชนผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เห็น ว า มี ปญหาน้ํ า ใชใ นอาคารพั ก /
หองพัก รองลงมาคือ ไมมีปญหาน้ําใช โดยคิดเปนรอยละ 60.0 และ 37.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 23 การรบกวนจากกลิ่นอันไมพึงประสงคบริเวณหองพัก (แบบสอบถามขอ 24)
การรบกวนจากกลิ่น
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
4.4
3
ไมมี
35
77.8
1
มี
8
17.8
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 23 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ไมมีการรบกวนจากกลิ่นอัน ไมพึง
ประสงคบริเวณหองพัก โดยคิดเปนรอยละ 77.8
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ตารางที่ 24 การรบกวนจากเสียงบริเวณหองพัก (แบบสอบถามขอ 25)
การรบกวนจากเสียง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
36
80.0
1
มี
9
20.0
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 24 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น วา ไมมีก ารรบกวนจากเสีย งบริเวณ
หองพัก โดยคิดเปนรอยละ 80.0
ตารางที่ 25 แมลง/สัตวพาหะนําโรคบริเวณอาคารพัก/หองพัก (แบบสอบถามขอ 26)
พาหะนําโรค
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
4.4
3
ไมมี
16
35.6
2
มี
27
60.0
1
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 25 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีแ มลง/สัตวพาหะนํา โรคบริเวณ
อาคารพัก/หองพัก รองลงมาคือ ไมมี โดยคิดเปนรอยละ 60.0 และ 35.6
ตารางที่ 26 ระบบปองกันพาหะนําโรคบริเวณอาคารพัก/หองพัก (แบบสอบถามขอ 27)
ระบบปองกัน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
2
4.4
3
ไมมี
32
71.1
1
มี
11
24.4
2
รวม
45
100.0
จากตารางที่ 26 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็น วา ไมมีระบบปองกัน พาหะนํา โรค
บริเวณอาคารพัก/หองพัก รองลงมาคือ เห็นวามีระบบปองกัน โดยคิดเปนรอยละ 71.1 และ 24.4 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูในปจจุบัน
ตารางที่ 27 ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง
(แบบสอบถามขอ 14)
ผลกระทบ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
น้ําเสีย
9
12.3
3
มลพิษทางอากาศ
14
19.2
1
มลพิษทางเสียง
14
19.2
1
การจราจร
10
13.8
2
ขยะมูลฝอย
10
13.8
2
การขาดแคลนน้ําสะอาด
6
8.2
4
ปญหาอาชญากรรม
6
8.2
4
ปญหาน้ําทวม
2
2.7
5
ปญหายาเสพติด
1
1.3
6
ระบบระบายอากาศในอาคาร
1
1.3
6
รวม
73
100.0
จากตารางที่ 27 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา การดําเนินการของโรงพยาบาล
ทาสองยางอาจกอใหเกิดผลกระทบในดาน มลพิษทางอากาศ และ มลพิษทางเสียง รองลงมาคือ การจราจร ขยะ
มูลฝอย และน้ําเสีย โดยคิดเปนรอยละ 19.2, 19.2,13.8, 13.8 และ 12.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 28 ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงในเรื่องใดบาง (แบบสอบถามขอ 15)
การปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ถนน / การจราจร
22
18.5
2
ไฟฟา
17
14.3
4
การระบายน้ํา
13
10.9
5
การจัดการขยะมูลฝอย
12
10.1
6
การจัดการน้ําเสีย
19
15.9
3
น้ําใช
24
20.2
1
การปองกันอัคคีภัย
12
10.1
6
รวม
119
100.0
จากตารางที่ 28 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาโรงพยาบาลทาสองยางควร
ปรับปรุงในเรื่องของ น้ําใช รองลงมาคือ ถนน/การจราจร และ การจัดการน้ําเสีย โดยคิดเปนรอยละ 22.1, 18.5
และ 15.9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 29 ทานทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอ 16)
การทราบขาว
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมทราบ
3
6.0
3
ทราบจากโรงพยาบาล
37
74.0
1
ทราบจากโทรทัศน
2
4.0
4
วิทยุ
1
2.0
5
ทราบจากเพื่อนบาน
1
2.0
5
ทราบจากเจาหนาที่ราชการ
5
10.0
2
หนังสือพิมทองถิ่น
1
2.0
5
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 29 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ทราบจากโรงพยาบาล โดยคิดเปน รอย
ละ 74.0
ตารางที่ 30 ทานเห็นดวยหรือไม เกีย่ วกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอ 17)
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เห็นดวย เพราะ
1) ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
8
3.8
3
2) เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
29
13.7
2
3) เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล
38
18.1
1
4) ทําใหเศรษฐกิจบริเวณรอบโรงพยาบาลดีขึ้น
9
4.2
4
5) อื่นๆ....
3
1.4
5
เห็นดวย แตควรมีมาตรการปองกันผลเสียในเรื่อง
6) เสีย งดังรบกวน
20
9.4
3
7) ความแออัดของชุมชนเพิ่มขึ้นจากคนงานกอสราง
20
9.4
3
8) จราจรติดขัดเพิ่มขึ้นจากการกอสราง
24
11.3
2
9) ฝุนละออง เศษวัสดุ รื้ออาคาร การกอสรางอาคาร
37
17.5
1
10) มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
2
0.9
7
11) ตึกสูงจะบดบังแสงที่สองบริเวณที่อยูอาศัย
8
3.8
5
12) ตึกสูงจะรบกวนการสงคลื่นวิทยุและโทรศัพท
3
1.4
6
13) เปนแหลงแพรเชื้อโรค
10
4.7
4
รวม
211
100.0
-
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จากตารางที่ 30 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็น ดวยเพราะ เพิ่มขีดความสามารถใน
การรักษาพยาบาล รองลงมาคือ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยคิดเปนรอยละ 18.1. และ 13.7
สํา หรับผูตอบแบบสอบถามที่เห็น ดวย แตเห็ นวา ควรมีมาตรการปองกั น ผลเสี ย ในเรื่อง ฝุน ละออง เศษวั สดุ รื้ อ
อาคาร การกอสรางอาคาร รองลงมาคือ จราจรติดขัดเพิ่มขึ้นจากการกอสราง เสีย งดังรบกวน และ ความแออัด
ของชุมชนเพิ่มขึ้นจากคนงานกอสราง โดยคิดเปนรอยละ 17.5, 11.3, 9.4 และ 9.4 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของแผนกตางๆ ของโรงพยาบาลทาสองยาง
ตอการสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แผนก / หนวยงาน (แบบสอบถามขอ1)
แผนก
จํานวน
รอยละ
อันดับ
กลุมการพยาบาล
2
13.3
3
งานโรงครัว
1
6.7
4
ชันสูตร
1
6.7
4
ทันตกรรม
3
20.0
2
ประกันสุขภาพ
1
6.7
4
เภสัชกรรม
1
6.7
4
รังสีวินิจฉัย
1
6.7
4
วิชาการ
1
6.7
4
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
4
26.7
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในแผนกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รองลงมา
คือ แผนกทันตกรรม และแผนก กลุมการพยาบาล โดยคิดเปนรอยละ 26.7, 20.0 และ 13.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากร (แบบสอบถามขอ 1)
จํานวน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
10
3
20.0
1
11
1
6.7
3
16
1
6.7
3
2
3
20.0
1
22
3
20.0
1
4
1
6.7
3
6
1
6.7
3
8
2
13.3
2
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนบุคลากรในแผนก จํานวน 22 คน 2 คน
และ 10 คน โดยคิดเปนรอยละ 20.0, 20.0 และ 20.0 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตารางที่ 3 อุปกรณปองกันตัวเองขณะปฏิบัติงาน (แบบสอบถามขอ 3)
อุปกรณ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
2
4.6
6
เสื้อกันเปอน
8
18.2
2
หมวกกันเปอน
5
11.3
3
หนากาก
4
9.0
4
ถุงมือ
10
22.7
1
ผาปดปาก
10
22.7
1
รองเทาบูต
2
4.6
6
แวนตา
3
6.9
5
รวม
44
100.0
จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอุปกรณปองกันตัวเองขณะปฏิบัติงาน ไดแก ถุง
มือ และ ผาปดปาก รองลงมาคือ เสื้อกันเปอน โดยคิดเปน รอยละ 22.7, 22.7 และ 18.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 การใชอุปกรณปองกันตัวเองขณะปฏิบัติงาน (แบบสอบถามขอ 4 )
อุปกรณปองกันขณะปฏิบัติงาน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ใชทุกครั้งที่ปฏิบัติ
10
66.7
1
ใชเปนบางครั้ง
4
26.7
2
ไมเคยใชเลย
1
6.7
3
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 4 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชอุปกรณปองกันตัวเองขณะปฏิบัติงาน
ทุกครั้งที่ปฏิบัติ โดยคิดเปนรอยละ 66.7
ตารางที่ 5 ความปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานของหนวยงาน (แบบสอบถามขอ 5)
ความปลอดภัย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
1
6.7
4
อยูในสภาวะที่มีความปลอดภัย
4
26.7
2
อยูในสภาวะที่มีความปลอดภัยปานกลาง
7
46.7
1
อยูใ นสภาวะที่มีความปลอดภัยนอย/ไมมี
3
20.0
3
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 5 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในสภาวะที่มีความปลอดภัยปานกลาง
ในความปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยคิดเปน รอยละ 46.7
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ตอนที่ 3 สิง่ แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
ตารางที่ 6 ปริมาณน้ําดื่ม (แบบสอบถามขอ 10)
ปญหาสิ่งแวดลอม
จํานวนความคิดเห็น (คน)
สิ่งที่ตองปรับปรุง
1
2
3
4
5
x
ปริมาณน้ําดื่ม
5
5
4
1
0 2.07
มีความรุนแรงนอย
คุณภาพน้ําดื่ม
3
2
6
3
1 2.80 มีความรุนแรงปานกลาง
ปริมาณน้ําใช
4
4
3
3
1 2.54
มีความรุนแรงนอย
คุณภาพน้ําใช
3
2
7
1
2 2.80 มีความรุนแรงปานกลาง
การระบายอากาศ
0
1
5
5
4 3.80
มีความรุนแรงมาก
แสงสวา ง
4
6
4
1
0 2.14
มีความรุนแรงนอย
ความสะอาด
3
7
5
0
0 2.14
มีความรุนแรงนอย
อุณหภูมิ
3
7
4
1
0 2.20
มีความรุนแรงนอย
พื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1
1
3
1
9 4.07
มีความรุนแรงมาก
การปฐมพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ
4
4
3
1
2 2.50
มีความรุนแรงนอย
ระบบการรักษาความปลอดภัย
3
7
3
1
1 2.34
มีความรุนแรงนอย
สวัสดิภาพและสวัสดิการ
4
6
4
1
0 2.14
มีความรุนแรงนอย
การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน
3
7
2
2
1 2.40
มีความรุนแรงนอย
หมายเหตุ :
การแปรความหมายของเกณฑการใหน้ําหนักคะแนนความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน
1 หมายถึง ไมมีปญหา
2 หมายถึง มีความรุนแรงนอย
3 หมายถึง มีความรุนแรงปานกลาง 4 หมายถึง มีความรุนแรงมาก 5 หมายถึง ตองปรับปรุง
การแปรความหมายของคะแนนความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
1.00-1.79 หมายถึง ไมมีปญหา
1.80-2.59 หมายถึง มีความรุนแรงนอย
2.60-3.39 หมายถึง มีความรุนแรงปานกลาง 3.40-4.19 หมายถึง มีความรุนแรงมาก
4.20-5.00 หมายถึง ตองปรับปรุง
จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ปริมาณน้ําดื่ม ปริมาณน้ําใช แสงสวาง ความ
สะอาด อุณหภูมิ การปฐมพยาบาลหาเกิดอุบัติเหตุ ระบบการรักษาความปลอดภัย สวัสดิภาพและสวัสดิการ การ
ติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน เปนปญหาสิ่งแวดลอมในการทํา งานที่มีความรุนแรงนอย สํา หรับ คุณภาพน้ําดื่ม
และ คุณภาพน้ําใช เปนปญหาที่มีความรุนแรงปานกลาง สวนการระบายอากาศ และพื้นที่ในการปฏิบัติงาน เปน
ปญหาที่มีความรุนแรงมาก
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ตารางที่ 7 ระบบการสํารองน้ําใช (แบบสอบถามขอ 11)
ระบบสํารองน้ํา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
3
20.0
2
มี
12
80.0
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 7 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีระบบการสํารองน้ําใช โดยคิดเปน
รอยละ 80.0
ตารางที่ 8ปญหาเรื่องกลิ่น (แบบสอบถามขอ 12)
กลิ่น
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
4
26.7
2
มี
11
73.3
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 8 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีปญหาเรื่องกลิ่น โดยคิดเปนรอย
ละ 73.3
ตารางที่ 9 ปญหาฝุนละออง (แบบสอบถามขอ 13)
ฝุนละออง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
12
80.0
1
มี
3
20.0
2
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 9 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาไมมีปญหาเรื่องฝุนละออง โดยคิด
เปนรอยละ 80.0
ตารางที่ 10 ปญหาเรื่องเสียงรบกวน (แบบสอบถามขอ 14)
เสียงรบกวน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
11
73.3
1
มี
4
26.7
2
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 10 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาไมมีปญหาเรื่องเสียงรบกวน โดย
คิดเปนรอยละ 73.3
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ตารางที่ 11 แมลงและพาหะนําโรค (แบบสอบถามขอ 15)
แมลง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
6
40.0
2
มี
9
60.0
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 11 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีแมลงและพาหะนําโรค รองลงมา
คือ เห็นวาไมมีแมลงและพาหะนําโรค โดยคิดเปนรอยละ 60.0 และ 40.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 ระบบปองกันแมลงและพาหะนําโรค (แบบสอบถามขอ 16)
ระบบปองกัน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
6
46.2
2
มี
7
53.8
1
รวม
13
100.0
จากตารางที่ 12 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีระบบปองกันแมลงและพาหะนํา
โรค รองลงมาเห็นวาไมมีระบบปองกัน โดยคิดเปนรอยละ 53.8 และ 46.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 ปญหาไฟฟาดับในรอบ 1 ปที่ผานมา (แบบสอบถามขอ 17)
ปญหาไฟฟา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
2
13.3
2
มี
13
86.7
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 13 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีปญหาไฟฟาดับในรอบ 1 ปที่
ผานมา โดยคิดเปนรอยละ 86.7
ตารางที่ 14 สาเหตุของปญหาไฟฟาดับที่เกิดขึ้นบอย (แบบสอบถาม 18)
สาเหตุของปญหา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เหตุขัดของของการไฟฟาสวนภูมิภาค
12
66.7
1
เหตุขัดของของระบบไฟฟาภายในโรงพยาบาล
6
33.3
2
รวม
18
100.0
จากตารางที่ 14 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาสาเหตุของปญหาไฟฟาดับที่
เกิดขึ้นบอย เกิดจากเหตุขัดของของการไฟฟาสวนภูมิภาค รองลงมาคือ เหตุขัดของของระบบไฟฟาภายใน
โรงพยาบาล โดยคิดเปน รอยละ 66.7 และ 33.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 ผลกระทบหากเกิดไฟฟาดับ (แบบสอบถามขอ 19)
สาเหตุของปญหา
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมสงผลกระทบ
3
14.3
3
สงผลกระทบตอการทํางาน
8
38.1
2
สงผลกระทบตออุปกรณ/เครื่องมือ
10
47.6
1
รวม
21
100.0
จากตารางที่ 15 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาผลกระทบหากเกิดไฟฟาดับ
สงผลกระทบตออุปกรณ / เครื่องมือ รองลงมาสงผลกระทบตอการทํางาน โดยคิดเปนรอยละ 47.6 และ 38.1
ตามลําดับ
ตารางที่ 16 ระบบไฟฟาสํารองในหนวยงาน (แบบสอบถามขอ 20)
ไฟฟาสํารอง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
3
20.0
2
มี
12
80.0
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 16 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีระบบไฟฟาสํารองในหนวยงาน
โดยคิดเปนรอยละ 80.0
ตารางที่ 17 ระบบระบายอากาศ (แบบสอบถามขอ 21)
ระบบระบายอากาศ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เครื่องปรับอากาศ สภาพดี
13
48.1
1
เครื่องปรับอากาศ สภาพชํารุด
1
3.8
2
ประตู/หนาตาง/ชองลม สภาพดี
13
48.1
1
รวม
27
100.0
จากตารางที่ 17 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา เครื่องปรับอากาศ และประตู/
หนาตาง/ชองลม อยูในสภาพดี โดยคิดเปนรอยละ 48.1. และ 48.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 18 จุดบริการน้ําดื่มภายในหนวยงาน (แบบสอบถามขอ 22)
จุดบริการ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
3
20.0
2
มี
12
80.0
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 18 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีจุดบริการน้ําดื่มภายใน
หนวยงาน โดยคิดเปน รอยละ 80.0
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ตารางที่ 19 อุปกรณดับเพลิงภายในหนวยงาน (แบบสอบถามขอ 23)
อุปกรณดับเพลิง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
มี
15
100.0
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 19 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีอุปกรณดับเพลิงภายใน
หนวยงาน โดยคิดเปน รอยละ 100.0
ตารางที่ 20 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมในหนวยงาน (แบบสอบถามขอ 24)
ระบบสัญญาณ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
4
26.7
2
มี
11
73.3
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 20 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ในหนวยงาน โดยคิดเปนรอยละ 73.3
ตารางที่ 21 อุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน ภายในหนวยงาน (แบบสอบถามขอ 25)
อุปกรณชวยชีวิต
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
11
78.6
1
มี
3
21.4
2
รวม
14
100.0
จากตารางที่ 21 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาไมมีอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน
ภายในหนวยงาน โดยคิดเปน รอยละ 78.6
ตารางที่ 22 มาตรการปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากโทรศัพทมือถือ / วิทยุติดตามตัว รบกวนเครื่องมือทาง
การแพทย
มาตรการปองกัน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
1
6.7
2
ไมมี
14
93.3
1
รวม
15
100.0
จากตารางที่ 22 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาไมมี่มาตรการปองกันคลื่น
แมเหล็กไฟฟาจากโทรศัพทมือถือ / วิทยุติดตามตัว รบกวนเครื่องมือทางการแพทย โดยคิดเปนรอยละ 93.3
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พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ตารางที่ 23 การฝกอบรมใหความรูของหนวยงาน (แบบสอบถามขอ 27)
การฝกอบรม
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมมี
2
14.3
2
มี
12
85.7
1
รวม
14
100.0
จากตารางที่ 23 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวามีการฝกอบรมใหความรูของ
หนวยงาน โดยคิดเปน รอยละ 85.7
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบาน ในเขตอําเภอทาสองยาง
ตอการสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 หมูบาน (แบบสอบถามขอ 1.1)
หมูบาน
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
8
19.5
1
เกระคี ม.3
1
2.4
4
ขุนหวยแมขะโหมะ
1
2.4
4
เดรอะเดคี ม.15
1
2.4
4
ตะโปปู
1
2.4
4
ทุงถ้ํา
2
4.9
3
ปางทอง
1
2.4
4
แมขมุนอย
1
2.4
4
แมตาน
1
2.4
4
แมตื่น
1
2.4
4
แมนิล
2
4.9
3
แมหละ
2
4.9
3
แมหละคี ม. 12
1
2.4
4
แมออกผารู
2
4.9
3
แมอุสุ
2
4.9
3
วะแขระโกร
2
4.9
3
วะโดโกร
1
2.4
4
หมู 1
1
2.4
4
หมู 6
1
2.4
4
หมู 8
1
2.4
4
หวยแกละมือโจะ
1
2.4
4
หวยนกกก
3
7.3
2
หวยปูแกง
1
2.4
4
อูหู
3
7.3
2
รวม
41
100
จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมระบุหมูบาน รองลงมาคืออาศัยอยูใน
หมูบานหวยนกกก และหมูบานอูหู แมนิล โดยคิดเปนรอยละ 19.5, 7.3, 7.3 และ 4.9 ตามลําดับ
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ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม
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ตารางที่ 2 ตําบล (แบบสอบถามขอ 1.2)
ตําบล
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
5
12.2
3
ทาสองยาง
1
2.4
4
แมตาน
15
36.6
1
แมวะหลวง
1
2.4
4
แมสอง
5
12.2
3
แมหละ
9
22.0
2
แมอุสุ
5
12.2
3
รวม
41
100
จากตารางที่ 2 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อาศัยอยูในตําบลแมตาน รองลงมาคือ แม
หละ และแมสอง โดยคิดเปนรอยละ 36.6, 22.0 และ 12.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ตําแหนง (แบบสอบถามขอ 2)
ตําแหนง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
24
58.5
1
กํานัน
1
2.4
4
ผูใหญบาน
13
31.7
2
อื่นๆ
3
7.3
3
รวม
41
100
จากตารางที่ 3 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมระบุตําแหนง รองลงมาคือ ผูใหญบาน
โดยคิดเปนรอยละ 58.5 และ 31.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ประชาชนในพื้นที่ของทานใชบริการโรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอ 3)
การใชบริการ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมระบุ
7
17.1
2
ใช
34
82.9
1
ไมใช
0
0
3
รวม
41
100
จากตารางที่ 4 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง
รองลงมาคือ ไมระบุ โดยคิดเปนรอยละ 82.9 และ 17.1 ตามลําดับ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม
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ตารางที่ 5 ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยางควรปรับปรุงบริการดานใดบาง (แบบสอบถามขอ 4)
การปรับปรุงบริการ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เสียเวลารอคิวนานเกินไป
27
47.37
1
คารักษาพยาบาลแพง
0
0
5
ความทั่วถึงของการใหบริการ
14
24.56
2
อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่
12
21.05
3
อื่นๆ..
4
7.02
4
รวม
57
100
จากตารางที่ 5 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ควรปรับปรุงในดานการเสียเวลารอคิว
นาน รองลงมาคือ ความทั่วถึงของการใหบริการ และ อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่ โดยคิดเปนรอยละ 47.37,
24.56 และ 21.05 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 ทานคิดวาสาเหตุใดที่ทําใหประชาชนในพื้นที่ของทานใชบริการโรงพยาบาลทาสองยาง
(แบบสอบถามขอที่ 5)
สาเหตุการใชบริการ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เชื่อถือความสามารถของแพทย
13
21.31
1
หองพักสบาย สะดวก นาอยู
6
9.84
5
เปนโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
9
14.75
4
มีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย
10
16.39
3
ใหบริการที่ใกลชิดเปนกันเอง
11
18.03
2
รักษาใหหายในเวลารวดเร็ว
4
6.56
7
มีผูแนะนํา
5
9.20
6
บริษัท/หางราน ที่ทํางานอยูสงตัวมา
0
0
9
อื่นๆ..
3
4.91
8
รวม
61
100
จากตารางที่ 6 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สาเหตุที่ใชบริการโรงพยาบาลเนื่องจาก
เชื่อถือความสามารถของแพทย รองลงมาคือ ใหบริการที่ใกลชิดเปนกันเอง และมีเครื่องมือทางการแพทยที่
ทันสมัย โดยคิดเปนรอยละ 21.31, 18.03 และ 16.39 ตามลําดับ
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่ทานดูแลอยูในปจจุบัน
ตารางที่ 7 ปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่ทานดูแลอยูเหลานี้ มีระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใด
(แบบสอบถามขอที่ 6)
จํานวนความคิดเห็น (คน)
ปญหาสิ่งแวดลอม
ความหมาย
1
2
3
4
x
(1) น้ําเสีย
6
15
7
3
2.23
มีความรุนแรงนอย
(2) มลพิษทางอากาศ (ฝุน, ควัน)
6
13
10
1
2.20
มีความรุนแรงนอย
(3) มลพิษทางเสียง
14
9
5
1
1.76
มีความรุนแรงนอย
(4) การจราจร
10
14
6
0
2.07
มีความรุนแรงนอย
(5) ขยะมูลฝอย
6
16
4
2
2.07
มีความรุนแรงนอย
(6) การขาดแคลนน้ําสะอาด
10
6
6
6
2.29
มีความรุนแรงนอย
(7) ปญหาอาชญากรรม
17
9
2
0
1.46
ไมมีปญหา
(8) ความสกปรกของแหลงทองเที่ยว
6
14
8
0
2.07
มีความรุนแรงนอย
(9) อุบัติเหตุ
9
15
3
2
1.93
มีความรุนแรงนอย
(10) น้ําทวม
15
7
5
1
1.71
ไมมีปญหา
(11) โรคระบาด
5
10
13
3
2.35
มีความรุนแรงนอย
(12) ปญหายาเสพติด
9
11
5
2
2.00
มีความรุนแรงนอย
(13) อื่นๆ..
2
0
2
0
1.33
ไมมีปญหา
หมายเหตุ :
การแปรความหมายของเกณฑการใหน้ําหนักคะแนนความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน
1 หมายถึง ไมมีปญหา
2 หมายถึง มีความรุนแรงนอย
3 หมายถึง มีความรุนแรงปานกลาง 4 หมายถึง มีความรุนแรงมาก 5 หมายถึง ตองปรับปรุง
การแปรความหมายของคะแนนความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
1.00-1.79 หมายถึง ไมมีปญหา
1.80-2.59 หมายถึง มีความรุนแรงนอย
2.60-3.39 หมายถึง มีความรุนแรงปานกลาง 3.40-4.19 หมายถึง มีความรุนแรงมาก
4.20-5.00 หมายถึง ตองปรับปรุง
จากตารางที่ 7 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนอยูใน
ระดับที่มีความรุนแรงนอย
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ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-55

ตารางที่ 8 สภาพ/ลักษณะของระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ที่ทานดูแลอยูเปนอยางไร (แบบสอบถามขอที่ 7)
จํานวนความคิดเห็น (คน)
ระบบสาธารณูปโภค
ความหมาย
1
2
3
4
x
(1) ถนน
2
13
8
6
2.62
สภาพ/ลักษณะพอใช
(2) การคมนาคมขนสง
2
9
14
4
2.69
สภาพ/ลักษณะพอใช
(3) ไฟฟา
4
10
6
9
2.69
สภาพ/ลักษณะพอใช
(4) น้ําดื่ม
4
15
7
5
2.42
ตองปรับปรุง
(5) น้ําใช
4
6
14
5
2.69
สภาพ/ลักษณะพอใช
(6) การระบายน้ํา/การปองกันน้ําทวม
6
10
4
10
2.60
สภาพ/ลักษณะพอใช
(7) การติดตอสื่อสาร
4
11
7
9
2.68
สภาพ/ลักษณะพอใช
(8) การจัดการขยะมูลฝอย
1
9
10
7
2.85
สภาพ/ลักษณะพอใช
(9) ลักษณะสถานพยาบาลภายในชุมชน
2
10
10
5
2.67
สภาพ/ลักษณะพอใช
(10) จํานวนสถานพยาบาลภายในชุมชน
1
12
10
4
2.63
สภาพ/ลักษณะพอใช
(11) ตลาด
10
6
9
3
2.18
ตองปรับปรุง
(12) การบริหารราชการสวนทองถิ่น
1
8
15
3
2.74
สภาพ/ลักษณะพอใช
(13) อื่นๆ.....
1
0
0
0
1.00 ไมมีระบบสาธารณูปโภค
หมายเหตุ :
การแปรความหมายของเกณฑการใหน้ําหนักคะแนนความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน
1 หมายถึง ไมมีปญหา
2 หมายถึง มีความรุนแรงนอย
3 หมายถึง มีความรุนแรงปานกลาง 4 หมายถึง มีความรุนแรงมาก 5 หมายถึง ตองปรับปรุง
การแปรความหมายของคะแนนความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
1.00-1.79 หมายถึง ไมมีปญหา
1.80-2.59 หมายถึง มีความรุนแรงนอย
2.60-3.39 หมายถึง มีความรุนแรงปานกลาง 3.40-4.19 หมายถึง มีความรุนแรงมาก
4.20-5.00 หมายถึง ตองปรับปรุง
จากตารางที่ 8 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา ระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน
อยูในสภาพ/ลักษณะพอใช

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท 0-5558-9125, 0-5558-9255-6 โทรสาร 0-5558-9009

พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-56

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาสองยาง
ตารางที่ 9 ทานคิดวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทาสองยาง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทานดานใดบาง
(แบบสอบถามขอที่ 8)
ผลกระทบ
จํานวน
รอยละ
อันดับ
น้ําเสีย
4
8.89
5
มลพิษทางอากาศ (ฝุน, ควัน)
10
22.22
1
มลพิษทางเสียง
5
11.11
4
การจราจร
5
11.11
4
ขยะมูลฝอย
7
15.56
3
การขาดแคลนน้ําสะอาด
8
17.78
2
ปญหาอาชญากรรม
2
4.44
7
น้ําทวม
0
0
9
ปญหายาเสพติด
3
6.67
6
อื่นๆ (โปรดระบุ)
1
2.22
8
รวม
45
100
จากตารางที่ 9 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาการดําเนินการของโรงพยาบาลทา
สองยางอาจกอใหเกิดผลกระทบในเรื่องของ มลพิษทางอากาศ (ฝุน, ควัน) รองลงมาคือ การขาดแคลนน้ําสะอาด
ขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง และการจราจร คิดเปนรอยละ 22.22, 17.78, 15.56, 11.11 และ 11.11 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 ทานคิดวาโรงพยาบาลทาสองยาง ควรปรับปรุงในเรื่องใดบาง (แบบสอบถามขอที่ 9)
การปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ถนน/การจราจร
6
12.76
3
ไฟฟา
2
4.26
6
การระบายน้ํา
5
10.64
4
การจัดการขยะมูลฝอย
6
12.76
3
การจัดการน้ําเสีย
12
25.53
1
น้ําใช
10
21.28
2
การปองกันอัคคีภัย
4
8.51
5
อื่นๆ..
2
4.26
7
รวม
47
100
จากตารางที่ 10 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาโรงพยาบาลทาสองยางควร
ปรับปรุงในเรื่องของ การจัดการน้ําเสีย รองลงมาคือ น้ําใช ถนน/การจราจรและการจัดการขยะมูลฝอย คิดเปน
รอยละ 25.53, 21.28, 12.76 และ 12.76 ตามลําดับ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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พฤษภาคม 2552

รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-57

ตารางที่ 11 ทานทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยางหรือไม (แบบสอบถามขอที่ 10)
การทราบขาว
จํานวน
รอยละ
อันดับ
ไมทราบ
5
13.89
3
ทราบจากโรงพยาบาล
19
52.78
1
ทราบจากโทรทัศน
0
0
6
ทราบจากวืทยุ
1
2.78
5
ทราบจากเพื่อนบาน
2
5.55
4
ทราบจากเจาหนาที่ราชการ
9
25.00
2
ทราบจากหนังสือพิมพทองถิ่น
0
0
6
ทราบจากอื่นๆ
0
0
6
รวม
36
100
จากตารางที่ 11 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ทราบจากโรงพยาบาลเกี่ยวกับการ
กอสรางอาคาร เพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เตียง เปน 60 เตียง รองลงมาคือทราบจากเจาหนาที่ราชการ คิด
เปนรอยละ 52.78 และ 25.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 ทานเห็นดวยหรือไม เกี่ยวกับการกอสรางอาคารเพื่อขยายจํานวนเตียงจาก 30 เปน 60 เตียง ของ
โรงพยาบาลทาสองยาง (แบบสอบถามขอที่ 11)
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
จํานวน
รอยละ
อันดับ
เห็นดวย เพราะ
(1) ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
5
5.05
3
(2) เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
20
20.20
2
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล
21
21.21
1
(4) ทําใหเศรษฐกิจบริเวณรอบโรงพยาบาลดีขึ้น
4
4.04
4
(5) อื่นๆ...
1
1.01
5
เห็นดวย แตควรมีมาตราการปองกันผลเสียในเรื่อง
(6) เสียงดังรบกวน
13
13.13
2
(7) ความแออัดของชุมชนเพิ่มขึ้นจากคนงานกอสราง
10
10.10
3
(8) จราจรติดขัดเพิ่มขึ้นจากการกอสราง
5
5.05
4
(9) ฝุนละออง เศษวัสดุ จากการรื้อถอน กอสรางอาคาร
14
14.15
1
(10) อาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น
1
1.01
6
(11) ตึกสูงจึงบดบังแสงที่สองบริเวณที่อยูอาศัย
1
1.01
6
(12) ตึกสูงจะรบกวนการสงคลื่น วิทยุ และโทรศัพท
0
0
7
(13) เปนแหลงแพรเชื้อโรค
4
4.04
5
(14) อื่นๆ...
0
0
7
รวม
99
-
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ช-58

จากตารางที่ 12 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยเพราะ เพิ่มขีดความสามารถใน
การรักษาพยาบาล รองลงมาคือ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิของประชาชน คิดเปนรอยละ 21.21 และ 20.20
สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวย แตเห็นวาควรมีมาตราการปองกันผลเสียในเรื่อง ฝุนละออง เศษวัสดุ จาก
การรื้อถอนกอสรางอาคาร รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน และความแออัดของชุมชนเพื่มขึ้นจากการกอสราง คิดเปน
รอยละ 14.15, 13.13 และ 10.10 ตามลําดับ

โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 63150
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รายงานฉบับหลัก (Main Report) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ภาคผนวก ซ.
รายงานผลการวิเคราะหตัวอยาง
น้ําประปา น้ําบาดาล น้ําทิ้ง น้ําผิวดิน
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เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมรายงานฉบับหลัก การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลปยะเวชช บอวิน (สวนขยาย)

คําชี้แจง
ตามที่โรงพยาบาลทาสองยางไดสงรายงานฉบับหลักเพื่อใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา และจากการการตรวจสอบรายงานฉบับดังกลาว ฝาย
เลขานุการมีความเห็นเบื้องตนยังไมเห็นชอบในรายงานฯ โดยใหแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหลาย
ประเด็นนั้น
โรงพยาบาลทาสองยางจึง ใครขอสง ประเด็น ที่ไดแกไ ขเพิ่มเติมรายละเอียดดังที่แนบมา
พรอมนี้

หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิงหาคม 2552

1

เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมรายงานฉบับหลัก การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

1. การจราจรและที่จอดรถ
1.1 ใหประเมินและเสนอมาตรการดานการจราจรบริเวณทางเขา -ออก โครงการซึ่งเปน
วงเวียน หอพักซึ่งมีการจราจรหนาแนนและไมเปนระเบียบที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย
(1) การประเมิน
อางอิงรายงานฉบับหลัก ภาพที่ 2.12.5 (หนาที่ 2-109) แสดงอีกครั้งดังภาพที่ 1.1
พบวา บริเวณวงเวียน-หอนาฬิกา จะเปนทางเขาของโรงพยาบาล และทางเขา-ออก ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ กเทศบาลตําบลแม ตาน จากการตรวจนับปริ มาณการจราจรในช วงวัน ที่ 30 ตุล าคม–1
พฤศจิกายน 2551 และการสอบถามเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล พบวา
- บริเวณทางเขาของโรงพยาบาล และทางเขา-ออก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมตาน (ถนนปญญาสามัคคี) จะมีปริมาณการจราจรมาก
ในชวง 7.30 – 8.30 น.
- บริเวณประตูทางออกของโรงพยาบาลจะมีปริมาณการจราจรมากในชวง
11.00-12.00 น.
- บริเวณถนนประสิทธิ์ศึกษา (ดานหนา รพ.) จะมีปริมาณการจราจรมาก
ในชวง 15.30-16.30 น.
จากการประเมินสภาพการจราจรพบวาอยูในสภาพคลองตัวดีมาก แตเนื่องจาก
การจราจรไมเปนระเบียบบริเวณวงเวียน-หอนาฬิกา ทําใหในชวง 7.30-8.30 น. ซึ่งมีปริมาณ
การจราจรมากอาจกอใหเกิดอุบัติไดงาย โดยมีการขับรถที่ตัดกระแสการจราจร 2 เสนทาง คือ
- เสนทางที่ 1 รถที่วิ่งมาจากถนนประสิทธิ์ศึกษา จะตัดกระแสการจราจรกับรถ
ที่วิ่งมาจากถนนปญญาสามัคคี (เสนที่ผานดานหนาบานพักโรงพยาบาล)
และจะตรงเขาสูโรงพยาบาล
- เสนทางที่ 2 ถนนมาจากถนนปญญาสามัคคี (เสนที่ไมไดผานบานพักของ
โรงพยาบาล) วิ่งเขาสูวงเวียนและจะตรงเขาสูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จะตัด
กระแสการจราจรกับรถที่วิ่งมาจากถนนปญญาสามัคคี (เสนที่ผานดานหนา
โรงพยาบาล)
(2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดงาย จึงกําหนดใหโรงพยาบาลตองมีมาตรการ
ดังนี้
- จัดใหมี รปภ.ของโรงพยาบาล สัญญาการจราจร โดยยืนบริเวณตําแหนงดัง
ภาพที่ 1.1 เพื่อใหสัญญาณรถหยุดและไป แกรถที่มาจากถนนประสิทธิ์
ศึกษา และถนนปญญาสามัคคี
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1.2 ใหแสดงรายละเอียดความพอเพียงจํานวนที่จอดรถหลังที่มีโครงการสวนขยายเพิม่ ขึ้น
เนื่องจากมีจํานวนที่จอดรถลดลงกอนมีการขยายโครงการ พรอมเสนอมาตรการหาก
จํานวนที่จอดรถไมเพียงพอ
(1) จํานวนพื้นที่จอดรถ
อางอิง รายงานฉบับหลัก ภาพที่ 2.12.3 (หนา 2-98) และภาพที่ 2.12.4 (หนา
2-99) พบวาพื้นที่จอดรถกอนและหลังมีโครงการ แสดงความชัดเจนอีกครั้งดังภาพที่ 1.2 และ 1.3
โดยจะจัดใหพื้น ที่จอดรถของผูใ ชบริการอยูสวนหนาของพื้นที่โรงพยาบาล และพื้นที่จอดรถของ
เจาหนาที่อยูสวนหลังของพื้นที่โรงพยาบาล สรุปจํานวนพื้นที่จอดรถดังนี้
(1.1) พื้นที่จอดรถกอนกอสรางอาคารตามโครงการ (ภาพที่ 1.2)
ผูใชบริการและเจาหนาที่
- พื้นที่จอดรถยนตผูใชบริการและเจาหนาที่ 41 คัน
- พื้นที่จอดรถจักรยานยนตผูใชบริการ 59 คัน
- พื้นที่จอดรถจักรยานยนตเจาหนาที่ 28 คัน
รถของโรงพยาบาล
- พื้นที่จอดรถยนต 20 คัน
(1.2) พื้นที่จอดรถหลังกอสรางอาคารตามโครงการ (ภาพที่ 1.3)
ผูใชบริการและเจาหนาที่
- พื้นที่จอดรถยนตผูใชบริการและเจาหนาที่ 41 คัน
- พื้นที่จอดรถจักรยานยนตผูใชบริการ 59 คัน
- พื้นที่จอดรถจักรยานยนตเจาหนาที่ 28 คัน
รถของโรงพยาบาล
- พื้นที่จอดรถยนต 12 คัน
(2) ประเมินความเพียงพอของจํานวนพื้นที่จอดรถ
(2.1) จํานวนรถกอนมีโครงการกอสราง
จํานวนรถผูใชบริการ
- โรงพยาบาลมี จํ า นวนเตี ย งรั ก ษาพยาบาลหลั ก 30 เตี ย ง แต จ ากสถิ ติ
ปงบประมาณ 2550 พบวามีผูปวยเขารับการรักษาตัวโดยเฉลี่ย 41 เตียง
- คาดการณจํานวนผูปวย 1 เตียง จะมีร ถยนต 1 คัน ดัง นั้น จะมีรถยนตของ
ผูใชบริการ 41 คัน
จํานวนรถเจาหนาที่
- อางอิงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) กําหนดใหในเขตเทศบาลทุกแหง
หรือในเขตทองที่ที่ไ ดมีพระราชกฤษฎีกาใหใ ชพระราชบัญ ญัติควบคุมการ
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กอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ใชบังคับ “สํานักงานใหมีที่จอดรถยนตไ ม
นอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ใหคิดเปน
120 ตารางเมตร
- พื้นที่ใชสอยของอาคารของโรงพยาบาลกอนมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
3,638.16 ตร.ม. จําแนกดังนี้
อาคารผูปวยนอก
=
1,420 ตร.ม.
อาคารสวนตอเติมอาคารผูปวยนอก
=
110 ตร.ม.
อาคารผูปวยใน
=
750 ตร.ม.
อาคารพัสดุและคลังยา
=
229.2 ตร.ม.
อาคารจายกลางและโรงครัว
=
290.96 ตร.ม.
อาคารซักฟอก
=
192 ตร.ม.
อาคารเก็บศพ
=
46
ตร.ม.
- คาดการณมีรถยนตเจาหนาที่ 3,638.16/120 = 31 คัน
จํานวนรถยนต
- รวมจํานวนรถยนตของผูใชบริการและเจาหนาที่ 41+31 = 72 คัน
(2.2) จํานวนรถหลังมีโครงการกอสราง
จํานวนรถผูใชบริการ
- โรงพยาบาลมีจํานวนเตียงรักษาพยาบาลหลัก 60 เตียง
- คาดการณจํานวนผูปวย 1 เตียง จะมีร ถยนต 1 คัน ดัง นั้น จะมีรถยนตของ
ผูใชบริการ 60 คัน
จํานวนรถเจาหนาที่
- อางอิงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) กําหนดใหในเขตเทศบาลทุกแหง
หรือในเขตทองที่ที่ไ ดมีพระราชกฤษฎีกาใหใ ชพระราชบัญ ญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ใชบังคับ “สํานักงานใหมีที่จอดรถยนตไ ม
นอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ใหคิดเปน
120 ตารางเมตร
- พื้นที่ใชสอยของอาคารของโรงพยาบาลกอนมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
8,444.16 ตร.ม. จําแนกดังนี้
อาคารผูปวยนอก
=
1,420 ตร.ม.
อาคารสวนตอเติมอาคารผูปวยนอก
=
110 ตร.ม.
อาคารผูปวยใน
=
750 ตร.ม.
อาคารพัสดุและคลังยา
=
229.2 ตร.ม.
อาคารจายกลางและโรงครัว
=
290.96 ตร.ม.
อาคารซักฟอก
=
192 ตร.ม.
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อาคารเก็บศพ
=
46
ตร.ม.
อาคารผูปวยใน. (ค.ส.ล. 3 ชั้น)
=
3,688 ตร.ม.
อาคารจายกลาง.(ค.ส.ล. 2 ชั้น)
=
1,718 ตร.ม.
- คาดการณมีรถยนตเจาหนาที่ 8,444.16/120 = 71 คัน
จํานวนรถยนต
- รวมจํานวนรถยนตของผูใชบริการและเจาหนาที่ 60+71 = 131 คัน
(2.3) ความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต
- กอนมีโครงการกอสราง จะมีรถยนตผูใชบริการและเจาหนาที่สงู สุดรวม 72 คัน
โรงพยาบาลมีพื้นที่จอดรถยนต 41 คัน ดังนั้น ไมเพียงพอ
- หลังมีโครงการกอสราง จะมีรถยนตผูใชบริการและเจาหนาที่สงู สุดรวม 131 คัน
โรงพยาบาลมีพื้นที่จอดรถยนต 41 คัน เชนเดิน เนื่องจากพื้นที่จอดรถที่จะรื้อ
เพื่อกอสรางอาคารผูปวยใน 3 ชั้น เปนพื้นที่จอดรถยนตของโรงพยาบาล
ดังนั้น ไมเพียงพอ
(3) มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการตรวจสอบปริมาณรถของผูใชบริการและเจาหนาที่ ทั้งกอนและหลังมีพบวา
พื้นที่จอดรถ ไมเพียงพอ แตโรงพยาบาลควรมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้
- กําหนดใหเจาหนาทีท่ ี่นํารถจักรยานยนตมาใหนํารถมาจอดพื้นที่สวนหลัง
ของโรงพยาบาล กําหนดตําแหนงดังภาพที่ 1.2 และ 1.3 เพื่อใหผูใชบริการ
สามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถสวนหนาของโรงพยาบาลไดสะดวก
- จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
โดยบอกตําแหนงพื้นที่จอดรถที่วางอยู
- กําหนดใหพื้นที่จอดรถยนตดานหนาอาคารผูปวยนอก ซึ่งสามารถจอด
รถยนตได 18 คัน เปนพื้นที่จอดรถชั่วคราว สามารถจอดไดไมเกิน 1 ชั่วโมง
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่มาใชบริการเรงดวน
- ประสานขอใชพื้นทีข่ องฌาปนสถานตําบลแมตาน ซึง่ อยูหางทางออกของ
โรงพยาบาลประมาณ 10 เมตร โดยใชถนนดานในซึ่งยาวประมาณ 180
เมตร เปนพื้นที่จอดรถตามแนวตั้งฉากกับทิศทางการจราจร (ริมถนนฝง
เดียว) ได 30 คัน ดังภาพที่ 1.4
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ภาพที่ 1.4 พื้นที่จอดรถฉุกเฉินบริเวณถนนดานในของฌาปนสถานตําบลแมตาน

1.3 ใหทบทวนการนําคา PCU/ชม มาคํานวณคา V/C Ratio บริเวณถนนที่เชื่อมตอกับ
ทางเขา – ออก โครงการใหเหมาะสมกับความกวางของถนน
(1) เกณฑการคํานวณคา V/C Ratio
ถนนที่เชื่อมตอทางเขาออกโรงพยาบาล คือ ถนนปญญาสามัคคี และถนนประสิทธิ์
ศึกษา การคํานวณคา V/C Ratio ตามหลักของวิศวกรรมจราจร โดยมีหลักเกณฑดังตารางที่ 1.1
และ 1.2
ตารางที่ 1.1 ความจุของทางหลวงในสภาพสมบูรณ
ชนิดของทาง
ถนนหลายชองทางการจราจร
ถนน 2 ชองจราจร 2 ทิศทาง
ถนน 3 ชองจราจร 2 ทิศทาง
ที่มา : วิศวกรรมการทาง, เผาพงศ นิจจันพันธศรี, พ.ศ. 2534

จํานวนรถโดยสาร (คัน/ชั่วโมง)
2,000 (ตอหนึ่งชองจราจร)
2,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง)
4,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง)
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ตารางที่ 1.2 การประเมินผลสภาพการจราจร โดยใชคา V/C Ratio
สภาพ
เลวมาก
เลว
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ที่มา : วิศวกรรมการทาง, เผาพงศ นิจจันพันธศรี, พ.ศ. 2534

V/C Ratio
0.88-1.00
0.67-0.88
0.52-0.67
0.36-0.52
0.2-0.36

(2) ทบทวนการคํานวณคา V/C Ratio ดังนี้
(2.1) ถนนประสิทธิ์ศึกษา (ดานหนาโรงพยาบาล)
(ก) กอนมีโครงการฯ
กอนมีโครงการฯ มีจํานวนรถสูงสุดเวลา 15.30-16.30 น. จํานวน 284 คัน/ชั่วโมง
ปรับเปนคา PCU เทากับ 186.25 PCU จัดใหมีการเดินรถแบบสวนกัน (Two-way) แบงเปน 2
ชองทางการจราจร คา C เทากับ 2,000 PCU
V/C Ratio
=
186.25/2,000
=
0.0931
=
9.31%
(ข) ชวงระหวางดําเนินโครงการฯ
จากการคาดการณ ในชวงที่มีการกอสราง จะมีรถขนวัสดุ ชนิดรถยนต 4 ลอ ผาน
สูงสุด 15 คัน ปรับเปนคา PCU เทากับ 15 PCU
V/C Ratio
=
(186.25+15)/2,000
=
0.1006
=
10.06%
(ค) ชวงเปดดําเนินการ
ภายหลังโครงการฯ แลวเสร็จ มีจํานวนเตียงรักษาพยาบาล 60 เตียง คาดการณจะ
มีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้นสูงสุด 1 คัน/เตียง ดังนั้นมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้น 30 คัน ปรับ
เปนคา PCU เทากับ 30 PCU
V/C Ratio
=
(186.25+30)/2,000
=
0.1081
=
10.81%
เมื่อเปรียบเทียบ V/C Ratio ชวงกอนมีโครงการฯ ระหวางดําเนินโครงการฯ และภายหลัง
โครงการฯ แลวเสร็จ มีคาเทากับ 0.0931, 0.1006 และ 0.1081 ตามลําดับ โดยลักษณะการจราจร
ทั้ง 3 ชวงเวลาอยูในสภาพคลองตัวดีมากเมื่อเปรียบเทียบคา V/C Ratio ในตารางที่ 1.2
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(2.2) ถนนปญญาสามัคคี (ดานหนาบานพักโรงพยาบาล)
(ก) กอนมีโครงการฯ
กอนมีโครงการฯ มีจํานวนรถสูง สุดเวลา 7.30-8.30 น. จํานวน 299 คัน/ชั่วโมง
ปรับเปนคา PCU เทากับ 197.25 PCU จัดใหมีการเดินรถแบบสวนกัน (Two-way) แบงเปน 2
ชองทางการจราจร คา C เทากับ 2,000 PCU
V/C Ratio
=
197.25/2,000
=
0.0986
=
9.86%
(ข) ชวงระหวางดําเนินโครงการฯ
จากการคาดการณ ในชวงที่มีการกอสราง จะมีรถขนวัสดุ ชนิดรถยนต 4 ลอ ผาน
สูงสุด 15 คัน ปรับเปนคา PCU เทากับ 15 PCU
V/C Ratio
=
(197.25+15)/2,000
=
0.1061
=
10.61%
(ค) ชวงเปดดําเนินการ
ภายหลังโครงการฯ แลวเสร็จ มีจํานวนเตียงรักษาพยาบาล 60 เตียง คาดการณจะ
มีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้นสูงสุด 1 คัน/เตียง ดังนั้นมีจํานวนรถยนต 4 ลอ เพิ่มขึ้น 30 คัน ปรับ
เปนคา PCU เทากับ 30 PCU
V/C Ratio
=
(197.25+30)/2,000
=
0.1136
=
11.36%
เมื่อเปรียบเทียบ V/C Ratio ชวงกอนมีโครงการฯ ระหวางดําเนินโครงการฯ และภายหลัง
โครงการฯ แลวเสร็จ มีคาเทากับ 0.0986, 0.1061 และ 0.1136 ตามลําดับ โดยลักษณะการจราจร
ทั้ง 3 ชวงเวลาอยูในสภาพคลองตัวดีมากเมื่อเปรียบเทียบคา V/C Ratio ในตารางที่ 1.2
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2. การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
2.1 ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและแผนผังระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งมีการรวบรวมน้ําเสียทั้ง
จากสวนโรงพยาบาลและในสวนที่เปนบานพักขาราชการ พรอมทั้งทบทวนประสิทธิภาพของ
ระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถรองรับน้ําเสียจากโครงการไดทั้งหมด รายละเอียดการจัดการน้ํา
เสียจากหองปฏิบัติการที่มีสารเคมีอันตราย พรอมเสนอมาตรการฆาเชื้อโรคกอนระบายทิ้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล และระบบบําบัดน้ําเสียในสวนของบานพักขาราชการ
แยกสวนออกจากกัน เนือ่ งจากพื้นที่มิไดติดกัน
2.1.1 ระบบบําบัดน้ําเสียของพื้นที่สวนโรงพยาบาล
(1) กอนมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
แผนผังระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียของพื้นที่สวนโรงพยาบาล
แสดงดังภาพที่ 2.1 โดยไดแสดงรายละเอียดของแผนผังการบําบัดน้ําเสีย แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย
ภาพตัดทางชลศาสตร และการประเมินประสิทธิภาพ ดังรายงานฉบับหลัก หัวขอ 2.5.2 (หนาที่
2-46 ถึง 2-53) ซึ่งจากการประเมินพบวา ระบบบําบัดน้ําเสียในปจจุบันไมสามารถบําบัดน้ําเสียให
ผานเกณฑมาตรฐานได เนื่องจากกอสรางมานานตั้งแตป พ.ศ. 2534 และปจจุบันปริมาณน้ําเสียที่
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียมากเกินกวาคาที่ไดออกแบบไว
(2) หลังมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่
เกิดขึ้นได และเมื่อโรงพยาบาลกอสรางอาคารและเพิ่มจํานวนเตียงเปน 60 เตียง จะมีปริมาณน้ําเสีย
เพิ่มขึ้นเปน 96.8 ลบ.ม./วัน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับน้ําเสีย ได 100 ลบ.ม./วัน
แผนผังระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียของพื้นที่สวนโรงพยาบาลแสดง
ดังภาพที่ 2.2 โดยไดแสดงรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียที่ปรับปรุงใหม ดังรายงานฉบับหลัก
หัวขอ 2.5.6 (หนาที่ 2-54 ถึง 2-56) โดยมีรายละเอียดการคํานวณออกแบบ และแบบแปลนหนวย
บําบัดตางๆ ในรายงานฉบับหลัก ดังภาคผนวก ง
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2.1.2 ระบบบําบัดน้ําเสียของพื้นที่สวนบานพักโรงพยาบาล
(1) กอนมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
(1.1) การคาดการณปริมาณน้ําเสีย
ในการคาดการณปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ จะคํานวณปริมาณน้ําเสีย
ที่เกิดขึ้นในอัตรารอยละ 80 ของปริมาณน้ําใชเฉลี่ยตอวัน (อางอิง แนวทางการจัดทํา EIA โครงการ
โรงพยาบาลและสถานบริการ, กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สผ., 2543) ดังนั้นมีผูพักอาศัย
สูงสุด 50 คน/วัน จะมีปริมาณน้ําเสีย 50x0.20x0.8 = 8 ลบ.ม./วัน
(1.2) ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ําเสียจากบานพักตางๆ จะไหลลงสูบอกรองไรอากาศ ดังภาพที่ 2.3 รายละเอียด
ดังนี้
- ทอรวบรวมน้ําเสีย เปนทอ ค.ส.ล. เสนผานศูนยกลาง 6”
- บอกรองไรอากาศ จะประกอบดวย 2 สวน คือ สวนเกรอะ และสวนกรองไร
อากาศ
- บอกรองไรอากาศ กวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตร และลึก 2.5 เมตร
- แบบแปลนบอกรองไรอากาศ ดังภาพที่ 2.4
- น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจะปลอยทิ้งใหไหลซึมดิน บริเวณพื้นที่วางใกลที่ตั้งบอ
กรองไรอากาศ
(1.3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของบอกรองไรอากาศ
จากการคํานวณเพื่อตรวจสอบประสิท ธิภาพในการบําบัด ของบอกรองไรอากาศ
พบวามีขนาดเล็กเกินไป ประกอบกับมีการกอสรางมานาน ขาดการบํารุงรักษา จึงไมสามารถรองรับ
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นได
A. คุณสมบัติน้ําเสีย
- อัตราการไหล (Q) กอนกอสราง (50 คน)
- BOD
- COD
- packing depth
B. เกณฑในการออกแบบ
- ภาระบรรทุก (COD loading)
- ระยะเวลาเก็บกัก (สําหรับน้ําโสโครก)
- ประสิทธิภาพในการกําจัด BOD
C. การตรวจสอบประสิทธิภาพของบอกรองไรอากาศ
C.1 โครงสรางของบอกรองไรอากาศ
- Media void ratio
- Media specific surface
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- packing type
- number of anaerobic filter
- Sizing of anaerobic filter
Width
Length
Depth
- Sizing of septic tank
Width
Length
Depth
- Actual area of anaerobic tank
- Actual volume of anaerobic tank
C.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพกอนกอสรางอาคารสวนขยาย
- COD loading in each tank

- Retention time (t)

=
=
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1

=
=
=
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1

m
m
m

=
=
=
=
=
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<
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tank

kg/m3.d
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d
d

D. สรุปผลการตรวจสอบ
ขนาดของบอกรองไรอากาศที่มีอยูในปจจุบัน มีขนาดเล็กเกินไป ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
รองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้น

(2) หลังมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
(2.1) การคาดการณปริมาณน้ําเสีย
ในการคาดการณปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ จะคํานวณปริมาณน้ําเสีย
ที่เกิดขึ้นในอัตรารอยละ 80 ของปริมาณน้ําใชเฉลี่ยตอวัน (อางอิง แนวทางการจัดทํา EIA โครงการ
โรงพยาบาลและสถานบริการ, กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สผ., 2543) ดังนั้นมีผูพักอาศัย
สูงสุด 102 คน/วัน จะมีปริมาณน้ําเสีย 102x0.20x0.8 = 16.32 ลบ.ม./วัน
เนื่องจากบอกรองไรอากาศที่มีอยูเดิม ไมสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้ง
ในปจจุบัน และเมื่อมีการกอสรางอาคารสวนขยาย จึงจําเปนที่จะตองมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
ใหม
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(2.2) ระบบรวบรวมเสีย
น้ําเสียจากบานพักตางๆ จะไหลลงสูบอกรองไรอากาศ ดังภาพที่ 2.5 ทอรวบรวม
น้ําเสีย เปนทอ ค.ส.ล. เสนผานศูนยกลาง 6” โดยจะตองมีการตรวจสอบซอมแซม แนวทอรวบรวม
น้ําเสียเดิม และกอสรางแนวทอรวบรวมน้ําเสียใหม เนื่องจากอาคารที่จะกอสรางในสวนขยาย สราง
ทับบนแนวทอรวบรวมน้ําเสียเดิม
(2.3) ระบบบําบัดน้ําเสีย
เลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ที่สามารถรองรับน้ําเสียปริมาณ 16.32 ลบ.ม./
วัน ได โดยเลือกใชถังแอโรวีลซึ่งเปนถังบําบัดน้ําเสียระบบชีวภาพที่สามารถบําบัดตั้งแตน้ําปฏิกูล
จากสวม น้ําซักลาง น้ําอาบ น้ําทิ้งจากครัว และน้ําทิ้งอื่นๆ ได ใชพลังงานนอยในการเดินระบบ
หลักการทํางาน ถังแอโรวีล ประกอบไปดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ
1) สวนตกตะกอนขั้นตน ( Primary sedimentation) ทําหนาที่แยกตะกอน
หนัก (Settle able Solids) ในน้ําเสียตั้งแตแรกไหลเขามา
2) จานหมุนสําหรับจุลินทรียย ึดเกาะ (RBC; Rotating Biological
Contractors) ซึ่งออกแบบและจดลิขสิทธิ์ใหมชอื่ AEROWHEEL ซึ่งขับให
หมุนโดยอากาศจากดานลางซึ่งจุมน้ํา ทําใหน้ําหนักเพลาเหลือเพียง 50
เปอรเซ็นต สวนนี้เปนระบบเติมอากาศ และเลี้ยงตะกอนบนผิววัสดุ (RBC)
3) สวนตกตะกอน (Settling Chamber) ทําหนาที่แยกตะกอนชีวภาพใน
ระบบออกจากน้ําใส ทําใหน้ําทิ้งที่ออกจากถังบําบัดไดมาตรฐานน้ําทิ้ง
4) สวนเก็บและยอยตะกอน (Sludge storage and digestion) ทําหนาที่กัก
เก็บ และยอยสลายตะกอนโดยจุลินทรียแบบไมใชอากาศ ตะกอนที่ผาน
การยอยแลวสามารถนําไปทําปุยตนไม หรือนําไปปรับสภาพดินได
จุดเดนของระบบบําบัดน้ําเสีย แอโรวีล
1) ประหยัดพลังงาน ในการเดินระบบเพราะมีการเสียดสีนอยพยุงตัวเองดวย
น้ํา และขับหมุนดวยลมลอยตัว
2) มีระบบสลายตะกอนในตัว (Anaerobic digestion)
3) ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง มีถังตกตะกอนในตัวทั้งขั้นตนและขั้นสุดทาย
รวม 4 ระบบในถังเดียวกัน
4) ไมตองคุมตะกอนยอนกลับและไมมีปญหาการเลี้ยงตะกอนไมขึ้นในตอน
Star-up
5) ระบบกลไกไมซับซอนงายตอการดูแล ไมมีเกียร ไมมีมอเตอร
6) รับน้ําเสียความเขมขนสูงไดไมจํากัด (ทั้ง BOD, Grease and Oil)
7) เปนระบบอัตโนมัติปรับตัวเองจาก Aerobic Facultative – Anaerobic ได
โดยไมตองปรับอะไรเลย
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8) สามารถรับภาระ SHOCK LOAD ได ถา SHOCK มาก็จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตัวเองตามสถานการณ (Monod Effect) จนสุดกําลังหรือ
เมื่อเกินกําลังก็จะปลอยไปโดยตัวเองไมลมเหลว
9) กําจัดสารพาโลหะหนักไดดวยการสรางซัลไฟลด (Metal-Sulfides)
10) ติดตั้งงายและรวดเร็ว ตอทอเขา – ออก และไฟฟาเทานั้น
11) มีอายุการใชงานยาวนาน
รายละเอียดของระบบบําบัดที่เลือกใช
1) รุน AW-20 สามารถรองรับน้ําเสียได 20 ลบ.ม./วัน
2) ปริมาตรถัง
- สวนตกตะกอนขั้นตน สวนตกตะกอน สวนเก็บและยอยตะกอน ขนาด
9.050 ลบ.ม.
- สวนเติมอากาศแบบจานหมุนดวยลม (AEROWHEEL) ขนาด 1.250
ลบ.ม.
- ปริมาตรรวม 10.300 ลบ.ม.
3) ขนาดถัง
- เสนผานศูนยกลาง 2.5 เมตร
- ความสูง 2.91 เมตร
- ระดับทองทอเขา0.5 เมตร
- ระดับทองทอออก 0.6 เมตร
4) ขนาดทอ (นิ้ว)
- ทอน้ําเขา ทอน้ําออก เสนผาศูนยกลาง 6”
- ทอระบายอากาศ เสนผาศูนยกลาง 2”
5) เครื่องเติมอากาศ (AIR PUMP)
- รุน AP-120L
- จํานวน 2 เครื่อง
- ปริมาณอากาศ 240 ลิตร/นาที
- ความสูง 2.91 เมตร
- ระดับทองทอเขา0.5 เมตร
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VOID RATIO ไม ต่ํากวา 90% พื้นที่ผิวไมนอยกวา 180 ตร.ม./ลบ.
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ภาพที่ 2.4 แบบแปลนบอกรองไรอากาศของสวนบานพักของโรงพยาบาล กอนมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
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2.1.3 มาตรการฆาเชื้อโรคกอนระบายทิ้ง
(1) การจัดการน้ําเสียสวนโรงพยาบาล
น้ําเสียที่ผานการบําบัด จะผานการฆาเชื้อโรคโดยใชคลอรีน กอนระบายลงสูบอ
หนวงน้ํา แลวลงสูลําหวยแมตานตอไป ซึ่งทางโรงพยาบาลทาสองยางไดเลือกใชวิธีการฆาเชื้อโรค
โดยการเติมคลอรีน ซึ่งน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจะไหลเขาสูบอสัมผัสคลอรีน โดยจะใชเวลา 15-30
นาที โดยมีคลอรีนคงเหลือทั้งหมด (Total Residual Chlorine) อยูที่ 0.3-2 มก./ล.(0.5-1 มก./ล.)
(2) การจัดการน้ําเสียสวนบานพักโรงพยาบาล
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัด ไมไดมีการฆาเชื้อโรคกอนปลอยทิ้งเนื่องจากมิไดเปนสวนที่
มีน้ําเสียจากปนเปอนจากผูปวย น้ําทิ้งจะถูกปลอยใหซึมดินบริเวณที่วางของวัดอรัญญาวาส
2.1.4 การจัดการน้ําเสียจากหองปฏิบัติการ
การกําจัดสารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลทาสองยางจะทําการรวบรวมสารเคมี
แลวบรรจุลงในภาชนะเดิม แลวเก็บรวมรวมแลวจึงสงกําจัดพรอมกับขยะติดเชื้อ ซึ่ง หจก.ส.เรืองโรจน
จะสงไปกําจัดโดยวิธีการเผาที่นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน สวนสารเคมีที่ติดมากับภาชนะที่จะตอง
ลาง มีปริมาณนอยและถูกเจือจางดวยน้ําล าง และน้ําสวนอื่นๆ ทําใหน้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัดน้ํา
เสียมีคาพีเอชเปนกลาง ไมเกิดผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสีย
นอกจากนั้นจะมีมาตรการจัดการสารเคมีเหลานี้ซึ่งจะตองดําเนินการแกไขแบบตอเนื่องโดย
การทําใหปริมาณของเสียที่เหลือใหมีความเขมขนลดลง และทําการควบคุมสถานภาพของสารเคมี
เหลานั้นใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย จากนั้นดําเนินการกําจัด หรือบําบัด (Clean Up) นอกจากนี้ควร
ปรับปรุงระบบการทํางาน รวมทั้งประสิทธิภาพการทํางานของบุคคลากรเพื่อลดขอผิดพลาดในการ
ทํางาน จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานที่มีการจัดทําเครื่องหมาย หรือสัญลักษณตางๆ
เพื่อสรางความตระหนักในการใชสารเคมีอยางระมัดระวังอีกดวย
สําหรับมาตรการในการปองกันนั้น ทางโรงพยาบาลจะตองมีระบบการจัดการของเสียและ
สารเคมีอัน ตราย โดยจะตองศึ กษาถึง ชนิด ประเภท ปริมาณการใช ความถี่ของการทิ้ง ระดั บ
อันตรายและแนวทางการกําจัดสารเคมีเหลานั้น โดยจะปฏิบัติตามมาตรการตอไปนี้เพื่อใหเปนไป
ตามหลักวิชาการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(1) ลดปริมาณการใช โดยใชในปริมาณที่ถูกตอง และเหมาะสม
(2) การแยกทิ้ง ควรมีการแยกทิ้งสารตางๆ เชน สารที่สามารถแยกทิ้งได เชน น้ํายาลาง
ฟลม X-ray สารเคมีเขมขนที่ไมมีการเจือจาง หรืออื่นๆ เพื่อนําไปกําจัดตามวิธีที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการนั้นๆ
(3) การทําใหเจือจาง (Dilution) การเจือจางความเขมขนของสารเคมีที่เปนอันตรายพวกยา
ปฏิชีวนะตางๆ ที่จะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย โดยการเก็บรวบรวมเพื่อใหสารเหลานั้นลด
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ฤทธิ์ลงหรือหมดอายุ จากนั้นคอยทยอยทิ้งสารเคมีดังกลาวเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียใน
ปริมาณทีละนอย ทําใหระบบบําบัดน้ําเสียทํางานไดปกติ
2.2 ใหแสดงรายละเอียดการกําจัดกากตะกอน โดยคํานึงถึงมาตรการปองกันกลิ่นและการ
แพรกระจายของเชื้อโรค
ตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียจะถูกนํามาเพิ่มความเขมขนและรีดน้ําออกดวย
เครื่องรีดตะกอน (Filter Press) จนมีคาของแข็งคิดเปนน้ําหนักแหง 20% (มีน้ํา 80%) การรีดเอาน้ํา
ออกจากตะกอนทําใหแบคทีเรียตายหรือไมทํางาน เปนการลดการแพรกระจายของเชื้อโรค มีกลิ่น
นอยลง ตะกอนหลังจากการรีดจะมีสภาพคลายดินแหง จากนั้นนํามาผสมกับปูนขาวเพื่อปองกันการ
เกิดกลิ่น ตะกอนที่ไดสามารถนําไปทําปุย หรือนําไปถมดิน
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3. การจัดการมูลฝอย
3.1 ใหแสดงรายละเอียดหองพักมูลฝอยติดเชื้อ หองพักขยะอันตราย การจัดการขยะของ
บริเวณในสวนบานพักขาราชการ พรอมเสนอมาตรการปองกันหากเกิดภาวะเสี่ยงภัย และ
ใหแสดงความชัดเจนรายละเอียดของหองพักขยะรวม และใหแสดงรายละเอียด ตําแหนง
บอทิ้งขยะอันตรายของโรงพยาบาล พรอมเสนอมาตรการปองกัน ดังกลาว
(1) รายละเอียดหองพักมูลฝอยในสวนของโรงพยาบาล
ภาพที่ 3.1 แสดงตําแหนงอาคารตางในพื้นที่สวนโรงพยาบาล โดยแสดงตําแหนง
ของหองพักขยะมูลฝอยติดเชื้อ บอทิ้งขยะอันตราย ซึ่งจะอยูติดกับระบบบําบัดน้ําเสีย และหองพัก
ขยะมูลฝอยทั่วไปจะอยูใกลกับอาคารผูปวยใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1.1) หองพักขยะติดเชื้ออยูติดกับหองดับจิต เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น กวาง 2
เมตร ยาว 4 สูง 3.5 เมตร ประตูหองพักขยะติดเชื้อ กวาง 1.2 เมตร สูง 2 เมตร มีลักษณะดานลาง
ทึบเพื่อปองกันไมใ หมีสัต วหรือแมลงเขา และสวนบนโปรง เพื่อเปนการระบายอากาศ ภายใน
ห อ งพั ก จะมี ช อ งระบายอากาศ ติ ด ป า ย “ที่ พั ก ขยะติ ด เชื้ อ ” มี กุ ญ แจล อ คเพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห มี
ผูเกี่ยวของเขามาใกล ลักษณะของหองพักขยะติดเชื้อแสดงดังภาพที่ 3.2
อางอิงรายงานฉบับหลัก ตารางที่ 2.7.1 (หนาที่ 2-70) โรงพยาบาลมีขยะติดเชื้อ
เกิดขึ้น เฉลี่ย 26.43 กก./วัน คิดเปน 80.1 ลิตร/วัน (คาดการณความหนาแนนของขยะ 330 กก./
ลบ.ม.) มีการขนสงไปที่โรงพยาบาลแมสอดเพื่อให หจก.เรืองโรจนสระบุรี รับไปกําจัด ทุกวันศุกร
ดังนั้นจึงขยะติดเชื้อที่ตองขนสง 80.1x7 = 560.7 ลิตร ประเมินความเพียงพอดังนี้
- โรงพยาบาลเตรียมถังขยะติดเชื้อขนาด 50 ลิตร จํานวน 12 ถัง ความจุรวม
600 ลิตร ดังนั้นจึงมีถังขยะติดเชื้อรองรับอยางเพียงพอ
- ถังขยะติดเชื้อขนาด 50 ลิตร มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 50 ซม. ดังนั้นถัง
ขยะติดเชื้อ 12 ถัง ตองการหองพักขยะพื้นที่ 2.36 ตร.ม.
- หองพักขยะติดเชื้อมีพื้นที่ 8 ตร.ม. ดังนั้นสามารถจัดเก็บถัง ขยะติดเชื้อได
อยางเพียงพอ
(1.2) หองพักขยะมูลฝอยทั่วไป เปนอาคารสังกะสีชั้นเดียว กวาง 2 เมตร ยาว 2 สูง 2.5
เมตร ประตูหองพักขยะมูลฝอยทั่วไป กวาง 2 เมตร สูง 2 เมตร มีลักษณะดานลางทึบเพื่อปองกัน
ไมใหมีสัตวหรือแมลงเขา และสวนบนโปรง เพื่อเปนการระบายอากาศ ติดปาย “ที่พักขยะทั่วไป” มี
กุญแจลอคเพื่อปองกันไมใหมีผูเกี่ยวของเขามาใกล ลักษณะของหองพักขยะมูลฝอยทั่วไป แสดงดัง
ภาพที่ 3.3
อางอิงรายงานฉบับหลัก ตารางที่ 2.7.1 (หนาที่ 2-70) โรงพยาบาลมีขยะมูลฝอย
ทั่วไปเกิดขึ้น เฉลี่ย 30 กก./วัน คิดเปน 90.9 ลิตร/วัน (คาดการณความหนาแนนของขยะ 330 กก./
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ลบ.ม.) เทศบาลตําบลแมตานจะเขามาจัดเก็บ 1 ครั้ง/วัน ดังนั้นจึงขยะมูลฝอยทั่วไปที่ตองจัดเก็บตอ
วัน 90.9x1 = 90.9 ลิตร ประเมินความเพียงพอดังนี้
- โรงพยาบาลเตรียมถังขยะมูลฝอยทั่วไป จํานวน 16 ถัง (ถังสีน้ําเงินสําหรับ
ขยะแหง 3 ถัง ถังสีเหลืองสําหรับขยะรีไซเคิล 10 ถัง และถังสีเขียวสําหรับ
ขยะเปยก 3 ถัง) ความจุรวม 3x200 = 600 ลิต ร (คิดเฉพาะถังสีน้ําเงิน ที่
เทศบาลจะรับไปกําจัด) ดังนั้นจึงมีถังขยะมูลฝอยทั่วไปรองรับอยางเพียงพอ
- ถังขยะมูลฝอยทั่วไปขนาด 200 ลิตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 0.5x0.5 = 0.25
ตร.ม. ดังนั้นถังขยะมูลฝอยทั่วไป 16 ถัง ตองการหองพักขยะพื้นที่ 4 ตร.ม.
- หองพักขยะมูลฝอยทั่วไปมีพื้นที่ 4 ตร.ม. ดังนั้นสามารถจัดเก็บถังขยะมูลฝอย
ทั่วไปไดอยางเพียงพอ
(1.3) บอทิ้ง ขยะอันตราย เปนลักษณะบอคอนกรีต เสนผาศูนยกลาง 1.2 เมตร ลึก 0.9
เมตร ความจุ 1.02 ลบ.ม. มี 2 บอ บอที่ 1 จะทิ้งขยะอันตรายประเภท สารเคมีหมดอายุ น้ํายา กรด
ดาง สวนบอที่ 2 จะทิ้งขยะอันตรายประเภท หลอดไฟฟาถานไฟฉาย และแบตเตอรี่ แสดงลักษณะ
ดังภาพที่ 3.4 (ปจจุบันยกเลิกการใชบอทิ้งสารเคมี เปลี่ยนเปนเก็บรวบรวมในภาชนะที่บรรจุ
เดิม และสงกําจัดพรอมกับขยะติดเชื้อ)
อางอิงรายงานฉบับหลัก ตารางที่ 2.7.1 (หนาที่ 2-70) โรงพยาบาลแบงอันตราย
เปน 2 ประเภท ประเมินความเพียงพอของบอทิ้งอันตราย ดังนี้
- ประเภทของเหลว ไดแก ประเภทน้ํายาเคมี 4,200 cc./เดือน หรือ 4.2 ลิตร/
เดือน ยาและสารเคมีอื่นๆ 5 กิโลกรัม หรือ 5 ลิตร/เดือน ดังนั้นมีขยะอันตราย
ประเภทของเหลว 4.2+5 = 9.2 ลิตร/เดือน
- ประเภทของแข็ง ไดแก หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย และแบตเตอรี่ คาดการณ
0.003 กก./เตียง/วัน = 41x0.003 = 0.123 กก./วัน (โรงพยาบาลมีผูใชบริการ
เตียงหลัก 30 เตียง และเตียงเสริม 11 เตียง) หรือ 0.123/คิดเปน 0.37 ลิตร/
วัน (คาดการณความหนาแนนของขยะ 330 กก./ลบ.ม.)
- บอทิ้งขยะอันตรายประเภทของเหลว ปจจุบันเลิกใช เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ
รวบรวมในภาชนะบรรจุเดิม แลวสงกําจัดพรอมกับขยะติดเชื้อ
- บอทิ้งขยะอันตรายประเภทของแข็ง มีความจุ 1.02 ลบ.ม. สามารถรองรับได
1.02x1,000/0.37 = 2,756.76 วัน หรือ 7.55 ป
- โรงพยาบาลจะรวบรวมขยะอันตรายประเภทของเหลว สงกําจัดพรอมกับขยะ
ติดเชื้อ สวนขยะอันตรายประเภทของแข็งจะรวบรวมไวแลว ประสานงานให
บริษัทที่รับกําจัดขยะอันตรายไปกําจัดตอไป
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ภาพที่ 3.2 ลักษณะของหองพักขยะติดเชื้อ ถังขยะติดเชื้อ และรถเข็นขยะติดเชื้อ

ภาพที่ 3.3 ลักษณะของหองพักมูลฝอยทั่วไป
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บอ 2 เปดฝาเพื่อทิ้งขยะอันตราย
ประเภทของแข็ง

ภาพที่ 3.4 ลักษณะของบอทิ้งขยะอันตราย

(2) การจัดการขยะมูลฝอยของสวนบานพักขาราชการ
(2.1) ปริมาณขยะมูลฝอย
(2.1.1) กอนมีโครงการกอสราง
ผูพักอาศัยในบานพักโรงพยาบาล จํานวน 50 คน รายละเอียดดังนี้
อาคารสวนเดิม
- บานพักขาราชการระดับ 1-2
จํานวน 10 คน
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 1 จํานวน 4 คน
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 2 จํานวน 4 คน.
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 1 จํานวน 4 คน
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 2 จํานวน 4 คน
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 1 จํานวน 2 คน.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 2 จํานวน 2 คน
- แฟลตพยาบาลขนาด 3 ชั้น
จํานวน 20 คน.
ดังนั้นจะมีขยะเกิดขึ้น 50x3 = 150 ลิตร/วัน (อางอิงอัตราการเกิดขยะจากที่พัก
อาศัย 3 ลิตร/คน/วัน, แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการที
พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ)
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(2.1.2) หลังมีโครงการกอสราง
ผูพักอาศัยในบานพักโรงพยาบาล จํานวน 102 คน รายละเอียดดังนี้
อาคารสวนเดิม
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 1 จํานวน 4 คน
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 2 จํานวน 4 คน.
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 1 จํานวน 4 คน
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 1 จํานวน 2 คน.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 2 จํานวน 2 คน
- แฟลตพยาบาลขนาด 3 ชั้น
จํานวน 20 คน.
อาคารสวนขยาย
- อาคารพักพยาบาล 24 หอง
จํานวน 24 คน
- อาคารพักแพทย 10 หอง
จํานวน 10 คน
- อาคารพักเจาหนาที่ 32 หอง
จํานวน 32 คน
ดังนั้นจะมีขยะเกิดขึ้น 102x3 = 306 ลิตร/วัน (อางอิงอัตราการเกิดขยะจากที่พัก
อาศัย 3 ลิตร/คน/วัน, แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการที
พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ)
(2.2) การประเมิน
เจาหนาที่ที่พักในบานพักของโรงพยาบาล จะรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นมาทิ้งในถังขยะ
ของเทศบาลตําบลแมตาน ซึ่ง ตั้งไวริมถนนปญญาสามัคคี บริเวณทางเขาออกของพื้น ที่บานพัก
ตําแหนงภาพที่ 3.5 แสดงตําแหนงจุดวางถังขยะทั่วไป ขนาด 200 ลิตร จํานวน 4 ถัง ตั้งอยูบริเวณ
ทางเขาออก ดานละ 2 ถัง รวมสามารถรองรับขยะได 800 ลิตร โดยเทศบาลตําบลแมตานจะมา
จัดเก็บความถี่ 1 ครั้ง/วัน ดังนั้นจึงสามารถจัดการขยะที่เกิดขึ้นในเขตบานพักของโรงพยาบาล ได
เพียงพอ
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(3) การประเมินภาวะเสี่ยงภัยและมาตรการปองกัน
(3.1) ภาวะเสี่ยงภัยจากขยะติดเชื้อ
เนื่องจากโรงพยาบาลทาสองยางอยูในเขตชายแดน ซึ่งมีผูรับบริการจากประเทศ
พมา จึงมีความเสี่ยงภัยจากโรคติดตอ
ดังนั้น โรงพยาบาลจึงมีมาตรการปองกันคือ จัดใหขยะทุกประเภทที่มีการปนเปอน
จากสารคั ดหลั่ง ของผู ใ ชบ ริก ารและเจา หน าที่ ทุกคนเปน ขยะติ ดเชื้อ คือ ขยะมูล ฝอยจากการ
รักษาพยาบาล หองน้ํา ทุกจุด จัดเปนขยะติดเชื้อ ดังจะเห็นไดจากโรงพยาบาลมีขยะติดเชื้อมากถึง
26.43 กิโลกรัม/วัน คิดเปน 26.43/41 = 0.64 กิโลกรัม/เตียง/วัน (โรงพยาบาลมีสถิติผูใชบริการเตียง
หลัก 30 เตียง เตียงเสริม 11 เตียง รวมเปน 41 เตียง) ซึ่งมากเกินกวาเกณฑที่กําหนดของขยะติด
เชื้อสําหรับโรงพยาบาลโดยทั่วไปคือ 0.3 กิโลกรัม/เตียง/วัน
(3.2) ภาวะเสีย่ งภัยจากขยะอันตราย
ขยะอัน ตรายที่เกิดขึ้น ถาเปนประเภทของเหลว สารเคมี โรงพยาบาลจะเก็บใน
ภาชนะเดิม รวบรวมแลวสงกําจัดพรอมกับขยะติดเชื้อ สวนขยะอันตรายประเภทของแข็งจะรวบรวม
ในบอทิ้งขยะอันตราย แลวจึงประสานงานกับบริษัทที่รับกําจัดขยะอันตรายไปกําจัด
ดังนั้น โรงพยาบาลมาตรการปองกันดังกลาวจึงไมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3.2 ใหแสดงวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ หจก. ส.เรืองโรจนสระบุรี รับไปกําจัด
หจก. ส.เรืองโรจนสระบุรี จะรับขยะติดเชื้อ ขนสงไปเผาทํางายที่ระบบเตาเผาขยะของนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO
14001) โดยมีกระบวนการและระบบควบคุมดังนี้
- วิธีการทํางาน เผาดวยเตาเผา โดยอุณหภูมิหองเผาลาง 760-900 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิหองเผาบน 1,000 – 1,200 องศาเซลเซียส
- กระบวนการเผาแบบควบคุมอากาศ (Pyrolytic Incineration System)
- เศษมูลฝอยหลังการเผา จะฝงกลบยังบอฝงกลบขี้เถาและกากตะกอน
- การควบคุมอากาศ มีการดําเนินการตรวจสอบอากาศปลายปลอง โดยผูร ับ
ใบอนุญาตหองปฏิบัติการของเอกชน
โดยมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานของ หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี ดังเอกสารแนบ 3 รวมถึง
ผลการตรวจวิเคราะหอากาศปลายปลองเตาเผา และผลการตรวจสอบหลุมฝงกลบเถาและกาก
ตะกอน
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4. การระบายน้ํา
4.1 ใหแสดงรายละเอียดและแผนผัง ระบบการระบายน้ําภายในพื้นที่โรงพยาบาลและบานพัก
ขาราชการ ใหชัดเจนครอบคลุมพื้นที่ถึงการระบายน้ําสูแ หลงน้ําสาธารณะ
(1) พื้นที่โรงพยาบาล
กอนมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
ระบบการระบายน้ําภายในพื้นที่โรงพยาบาล แสดงดังภาพที่ 4.1 รายละเอียดดังนี้
- น้ําเสียจากอาคารตางๆ จะไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อผานการบําบัดและ
เติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคแลวจะไหลลงสูบงึ ประดิษฐ แลวไหลลงสูลําหวยแม
ตาน
- น้ําฝนที่ตกในพื้นที่โรงพยาบาล จะไหลลงรางระบายน้ําที่อยูโดยรอบอาคารตางๆ
จากนั้นจะไหลรวบรวมเขาสูท อปดซึ่งวางขนานตลอดแนวกําแพงของโรงพยาบาล
ดานทิศใต จากนั้นไหลลงสูพื้นที่วาง (พื้นที่ของโรงพยาบาล) แลวไหลลงสูลําหวย
แมตาน
หลังมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
ระบบการระบายน้ําภายในพื้นที่โรงพยาบาล แสดงดังภาพที่ 4.2 รายละเอียดดังนี้
- น้ําเสียจากอาคารตางๆ จะไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อผานการบําบัดและ
เติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคแลวจะไหลลงสูบ อหนวงน้ํา (ปรับปรุงมาจากบึง
ประดิษฐเดิม) แลวไหลลนลงสูลําหวยแมตาน
- น้ําฝนที่ตกในพื้นที่โรงพยาบาล จะไหลลงรางระบายน้ําที่อยูโดยรอบอาคารตางๆ
จากนั้นจะไหลรวบรวมเขาสูทอปดซึ่งวางขนานตลอดแนวกําแพงของโรงพยาบาล
ดานทิศใต จะไหลลงสูบอหนวงน้ํา (ปรับปรุงมาจากบึงประดิษฐเดิม) แลวไหลลน
ลงสูลําหวยแมตาน
(2) พื้นที่บานพักโรงพยาบาล
กอนมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
ระบบการระบายน้ําภายในพื้นทีบ่ านพักโรงพยาบาล แสดงดังภาพที่ 4.3 รายละเอียด
ดังนี้
- น้ําเสียจากอาคารตางๆ จะไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย แบบบอกรองไรอากาศ
เมื่อผานการบําบัด จะไหลลงพื้นที่วาง (เปนที่วางระหวางพื้นที่บานพัก
โรงพยาบาลและวัดอรัญญาวาส)
- น้ําฝนที่ตกในพื้นทีบ่ านพักของโรงพยาบาล จะไหลลงรางระบายน้ําที่อยูต ามแนว
ถนน จากนั้นไหลลงพื้นที่วาง (เปนที่วางระหวางพื้นที่บานพักโรงพยาบาลและวัด
อรัญญาวาส)
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หมายเหตุ : ไมสามารถระบายน้ําฝนและน้ําทิ้งจากการบําบัดลงสูทอระบายน้ํา
ของเทศบาล เนื่องจากทอระบายน้ําของถนนปญญาสามัคคี และถนนประสิทธิ์ศึกษา อยูฝงตรง
ขามกับพื้นที่บานพักโรงพยาบาล
หลังมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
ระบบการระบายน้ําภายในพื้นที่โรงพยาบาล แสดงดังภาพที่ 4.4 รายละเอียดดังนี้
- น้ําเสียจากอาคารตางๆ จะไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป เมื่อผานการ
บําบัด จะไหลลงพื้นที่วาง (เปนที่วางระหวางพื้นที่บานพักโรงพยาบาลและวัด
อรัญญาวาส)
- น้ําฝนที่ตกในพื้นที่บานพักของโรงพยาบาล จะไหลลงรางระบายน้ําที่อยูตามแนว
ถนน จากนั้นไหลลงพื้นที่วาง (เปนที่วางระหวางพื้นที่บานพักโรงพยาบาลและวัด
อรัญญาวาส)
หมายเหตุ : ไมสามารถระบายน้ําฝนและน้ําทิ้งจากการบําบัดลงสูทอระบายน้ํา
ของเทศบาล เนื่องจากทอระบายน้ําของถนนปญญาสามัคคี และถนนประสิทธิ์ศึกษา อยูฝงตรง
ขามกับพื้นที่บานพักโรงพยาบาล
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4.2 ใหประเมินประสิทธิภาพและแสดงรายละเอียด ของการรวบรวมน้ําฝนลงสูบอหนวงน้ําซึ่ง
เปนบอผึ่งในระบบบําบัดน้ําเสีย
บ อ หน ว งน้ํ า สํ า หรั บ การกั ก เก็ บ น้ํ า ทิ้ ง ที่ ผ า นการบํ า บั ด และน้ํ า ฝนที่ ต กภายในพื้ น ที่
โรงพยาบาล จะระบายลงสูบอหนวงน้ําที่ปรับปรุงมาจากบึงประดิษฐ ตําแหนงดังภาพที่ 4.2 จากการ
คํานวณอัตราการระบายน้ําฝนออกภายนอกโครงการ หลังพัฒนาโครงการฯ เพิ่มขึ้น 0.22-0.19 =
0.074 ลบ.ม/วินาที การออกแบบบอหนวงน้ํารายละเอียดดังนี้
1) น้ําฝน
- ระยะเวลากักเก็บ
=
60
นาที
- ตองกักเก็บน้ํา
=
0.074x60x60 = 266.4 ลบ.ม.
2) น้ําทิ้งที่ผานการบําบัด
- อัตราการเกิดน้ําทิ้ง =
100
ลบ.ม./วัน
- ประเมินอัตราเกิดน้ําทิ้งสูงสุด = 100
ลบ.ม./ชั่วโมง
ดั้งนั้นตองมีบอหนวงน้ําที่สามารถกักเก็บน้ําฝนและน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวขนาด 266.4
+ 100 = 366.4 ลบ.ม. โดยกําหนดใหมีอัตราการระบายออกจากพื้นที่ไมเกิน 0.19 ลบ.ม./วินาที
จากการคํานวณอัตราการไหลของน้ําผานทอขนาดเสนผาศูนยกลางตางๆ โดยใชสมการแมนนิ่ง ดัง
ตารางที่ 4.1 จึงเลือกใชทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูน ยกลาง 0.3 เมตร เปนทอระบายออกจาก
บอหนวงน้ํา
เลือกที่จะปรับปรุงบึงประดิษฐ (Wetland) ของโรงพยาบาล ตําแหนงดังภาพที่ 4.2 ซึ่งเดิมใช
รองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย เปนบอหนวงน้ํา ซึ่งมีขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1.5
เมตร สามารถเก็บกักน้ําได 417 ลบ.ม. (ที่ความลึกน้ํา 1 เมตร) แลวติดตั้ง ทอ ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.3 เมตร จํานวน 3 จุด เพื่อระบายระบายน้ําออกจากบอหนวงน้ํา อัตราการระบาย
สูงสุด 0.18 ลบ.ม./วินาที (ไมเกิน 0.19 ลบ.ม./วินาที) โดยในชวงฤดูฝนจะมีการปลอยน้ําออกจากบอ
จนแหง โดยใชทอขนาดเสนผ าศูนยกลาง 0.2 ซม. จํานวน 2 จุด ซึ่ง เปน โครงสรางเดิมของบึง
ประดิษฐ เพื่อใหบอหนวงน้ําสามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่จะตกในพื้นที่โรงพยาบาล
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ตารางที่ 4.1 การคํานวณอัตราการระบายออกของน้ําจากบอหนวงน้ําโดยใชทอ ค.ส.ล.
ตัวแปรของสมการแมนนิ่ง
เสนผาศูนยกลางทอ (Dia)
พื้นที่หนาตัดทอ (A)
เสนขอบเปยก (P)
รัศมีชลศาสตร (R)
ความลาดเอียงของทอระบายน้ํา (S)
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของคอนกรีต (n)
ขีดความสามารถในการระบายน้ํา (Q)
จํานวนจุดติดตั้ง
Q ระบาย
หมายเหตุ :

กรณีที่ 1
0.6
0.282857
1.885714
0.15
0.005
0.015
0.376434
1
0.376434

ใชสมการของแมนนิ่งในการคํานวณ

กรณีที่ 2
0.5
0.196429
1.571429
0.125
0.005
0.015
0.231493
1
0.231493
Q =

กรณีที่ 3
0.4
0.125714
1.257143
0.1
0.005
0.015
0.127677
2
0.255353

กรณีที่ 4
0.3
0.070714
0.942857
0.075
0.005
0.015
0.059285
3
0.177854

1
AR 2 / 3 S 1 / 2
n

เลือกอัตราการระบายน้ําจากบอหนวงน้ําใชกรณีที่ 4

4.3 ใหพิจารณานําน้ําทิ้งและน้ําจากระบบหนวงน้ํามาใชประโยชนในโครงการแทนการ
ระบายออกใหมากที่สุด
จากภาพที่ 4.5 พบวาโรงพยาบาลมีแบงการใชน้ําเปน 2 สวน
- สวนที่ 1 สําหรับการใชในอาคาร จะใชน้ําประปาจากเทศบาลตําบลแมตาน และ
น้ําที่ผานการบําบัดจากระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลซึ่งจะใชน้ําจาก
ลําหวยแมตานและน้ําจากแมน้ําเมย เปนน้ําดิบในผลิตน้ําประปา
- สวนที่ 2 สําหรับการรดน้ําตนไม ลางรถ และดับเพลิง จะใชน้ําจากลําหวย
แมตาน ซึง่ จะใชปมสูบขึ้นถังสูงขนาด 15 ลบ.ม.
โดยการติดตั้งสถานีสูบน้ําดิบ และการวางแนวทอสงน้ําไดดําเนินการแลวเสร็จ ซึ่งจะเห็นวา
โรงพยาบาลทาสองยาง ไดมีการแบงระดับคุณภาพของน้ําที่จะนํามาใชประโยชนในโครงการ เพื่อ
เปนการประหยัดคาใชจายอยูแลว
ดังนั้นสําหรับน้ําทิง้ และน้ําจากระบบหนวงน้ํา จะพิจารณาเหมาะสมจะใชประโยชนในการ
เปนน้ําสํารองในการดับเพลิง ในกรณีที่น้ําจากสวนที่ 2 ไมเพียงพอ
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ภาพ 4.6ข ถังสูงเก็บน้ําที่ไม
ผานการปรับปรุงคุณภาพ

กอสราง
ถังน้ําใส 100 ลบ.ม.

ภาพ 4.6ค บึงประดิษฐที่จะ
ปรับปรุงเปนบอหนวงน้ํา
ภาพ 4.6ก โรงสูบน้ําดิบ
สูบจากลําหวยแมตาน

ภาพที่ 4.5 แผนผัง (Lay Out) ของระบบผลิตน้ําประปาของโรงพยาบาลทาสองยาง

หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิงหาคม 2552

41

เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมรายงานฉบับหลัก การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ก. โรงสูบน้ําดิบจากลําหวยแมตาน

ค. ถังสูบ 15 ลบ.ม.
(เก็บน้ําจากลําหวยแมตาน)

ค. บึงประดิษฐที่จะปรับปรุงเปน
บอหนวงน้ํา

ภาพที่ 4.6 องคประกอบของระบบผลิตน้ําประปา และบอหนวงน้ํา
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5. การปองกันอัคคีภัย
ใหแสดงรายละเอียดเสนทางการอพยพคนในพื้นที่บานพักขาราชการไปยังจุดรวมพล ทั้งนี้
โดยแสดงรายละเอียดการอพยพคนจากจุดรวมพลไปยังจุดปลอดภัย ภายนอกโครงการดวย
(1) เสนทางอพยพและจุดรวมพลของบานพักโรงพยาบาล
บานพักโรงพยาบาล หากเปนเวลากลางวันจะมีผูอยูในบานนอย เนื่องจากสวนใหญ
จะทํางานอยูที่โรงพยาบาล เสนทางอพยพคนจากบานพักโรงพยาบาล ไปยังจุดรวมพล 1 ในชวง
ระยะเวลากอนและหลังกอสรางอาคารสวนขยาย แสดงดังภาพที่ 5.1 และ 5.2 ตามลําดับ
(2) จุดรวมพลภายนอกโรงพยาบาล
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ภายหลังจากปฏิบัติตามแผนปองกันปฏิบัติการระงับอัคคีภัย
รายละเอี ยดดัง ภาคผนวก ง กรณี เกิ ด เพลิง ไหม รุน แรง จะมี ก ารอพยพผู ปว ย ทรัพ ย สิน และ
เจ า หน า ที่ ไปยั ง จุ ด รวมพลภายในพื้ น ที่ โ รงพยาบาล เมื่ อ มี ก ารตรวจสอบ ปฐมพยาบาล ส ง
ผูปวยหนักเขารับการรักษาตอยัง โรงพยาบาลเครือขาย ก็จ ะมีการอพยพผูปวย เจาหนาที่ และ
ทรัพยสินบางสวนไปยังจุดรวมพลภายนอกโรงพยาบาล คือ อาคารอเนกประสงคของโรงเรียนชุมชน
แมตาน ซึ่งอยูใกลกับโรงพยาบาลทาสองยาง ตําแหนงทางเขาดังภาพที่ 5.1 และ 5.2
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6. สุนทรียภาพ
ใหพิจารณาปลูกไมยืนตนบริเวณพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด
ที่จัดใหมี โดยสัดสวนพื้นที่สีเขียวตองไมนอยกวา 1 ตารางเมตรตอคน ของผูใชบริการและผูพัก
อาศัยภายในโครงการ
6.1 พื้นที่สีเขียวสวนโรงพยาบาล
(1) กอนมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
(1.1) จํานวนคนที่อยูในโรงพยาบาลสูงสุด 285 คน จําแนกเปน
- คนไข
41
คน
- ญาติและผูปวยนอก
82
คน
- เจาหนาที่
162 คน
(1.2) จัดพื้นที่สีเขียวสัดสวนไมนอยกวา 1 ตร.ม./คน และปลูกไมยืนตนไมนอยกวารอยละ
50 ดังนั้นโรงพยาบาลตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวอยางนอย 285 ตร.ม. และปลูกไมยืนตนอยางนอย
142.5 ตร.ม.
(1.3) ภาพที่ 6.1 แสดงพื้นที่สีเขียว โดยมีพื้นที่สีเขียว 6,021ตร.ม. จําแนกเปน
- พื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตน อางอิงรายงานฉบับหลัก ตารางที่ 3.2.1 (หนา 343) พบวามีไมยืนตนที่มีเสนรอบวงสูงระดับอก 30 ซม. ขึ้นไป 90 ตน แตมี
มะละกอ 22 ตน ดังนั้นจึงคํานวณพื้นที่สีเขียวจากไมยืนตน 68 ตน ซึ่งมีทรงพุม
เฉลี่ย 2 เมตร คิดเปนพื้นที่สีเขียว (¶/4x2x2)x68 = 213 ตร.ม.
- พื้นที่สีเขียวที่เปนสนามหญา 6,021-213 = 5,808 ตร.ม.
- พื้นทีสีเขียวเพียงพอตามเกณฑที่กําหนด
(2) หลังมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
(2.1) จํานวนคนที่อยูในโรงพยาบาลสูงสุด 380 คน จําแนกเปน
- คนไข
60
คน
- ญาติและผูปวยนอก
120 คน
- เจาหนาที่
200 คน
(2.2) จัดพื้นที่สีเขียวสัดสวนไมนอยกวา 1 ตร.ม./คน และปลูกไมยืนตนไมนอยกวารอยละ
50 ดังนั้นโรงพยาบาลตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวอยางนอย 380 ตร.ม. และปลูกไมยืนตนอยางนอย
190 ตร.ม.
(2.3) ภาพที่ 6.2 แสดงพื้นที่สีเขียว โดยมีพื้นที่สีเขียว 4,038 ตร.ม. จําแนกเปน
- ตองมีการตัดตนไมยืนตน 13 ตน เหลือตนไมยืนตน 55 ตน ดังนั้นพื้นที่สีเขียว
(¶/4x2x2)x55 = 172 ตร.ม.
- พื้นที่สีเขียวที่เปนสนามหญา 4,038-172 = 3,866 ตร.ม.
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- พื้นทีสีเขียวโดยรวมเพียงพอตามเกณฑที่กําหนด แตพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืน
ตนไมเพียงพอ
- ดังนั้น จึงกําหนดมิใหมีการตัดตนไม ใหมีการยายตนไมที่อยูบนพื้นที่กอสราง
อาคาร ไปปลูกยังบริเวณดานหลังอาคารผูปวยนอก และใกลระบบผลิต
น้ําประปา
6.2 พื้นที่สีเขียวสวนบานพักโรงพยาบาล
(1) กอนมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
(1.1) จํานวนคนที่อยูในบานพักสูงสุด 50 คน
(1.2) จัดพื้นที่สีเขียวสัดสวนไมนอยกวา 1 ตร.ม./คน และปลูกไมยืนตนไมนอยกวารอยละ
50 ดังนั้นโรงพยาบาลตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวอยางนอย 50 ตร.ม. และปลูกไมยืนตนอยางนอย 25
ตร.ม.
(1.3) ภาพที่ 6.3 แสดงพื้นที่สีเขียว โดยมีพื้นที่สีเขียว 160.81 ตร.ม. จําแนกเปน
- พื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตน ขนาดทรงพุมประมาณ 3 เมตร 19 ตน คิดเปน
พื้นที่สีเขียว (¶/4x3x3)x19 = 134.30 ตร.ม.
- พื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตน ขนาดทรงพุมประมาณ 1.5 เมตร 15 ตน คิดเปน
พืน้ ที่สีเขียว (¶/4x1.5x1.5)x15 = 26.51 ตร.ม.
- พื้นทีสีเขียวเพียงพอตามเกณฑที่กําหนด
(2) หลังมีการกอสรางอาคารสวนขยาย
(2.1) จํานวนคนที่อยูในบานพักสูงสุด 102 คน
(2.2) จัดพื้นที่สีเขียวสัดสวนไมนอยกวา 1 ตร.ม./คน และปลูกไมยืนตนไมนอยกวารอยละ
50 ดังนั้นโรงพยาบาลตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวอยางนอย 102 ตร.ม. และปลูกไมยืนตนอยางนอย 51
ตร.ม.
(2.3) ภาพที่ 6.4 แสดงพื้นที่สีเขียว โดยมีพื้นที่สีเขียว 84.82 ตร.ม. จําแนกเปน
- พื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตน ขนาดทรงพุมประมาณ 3 เมตร 9 ตน (ถูกตัด
เนื่องจากอยูบริเวณพื้นที่กอสรางอาคาร 10 ตน) คิดเปนพื้นที่สีเขียว
(¶/4x3x3)x9 = 63.61 ตร.ม.
- พื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตน ขนาดทรงพุมประมาณ 1.5 เมตร 12 ตน (ถูกตัด
เนื่องจากอยูบริเวณพื้นที่กอสรางอาคาร 3 ตน) คิดเปนพื้นที่สีเขียว
(¶/4x1.5x1.5)x12 = 21.21 ตร.ม.
- พื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตนเพียงพอ แตพื้นที่สีเขียวโดยรวมไมเพียงพอตาม
เกณฑที่กําหนด
- ดังนั้นกําหนดใหมีการปลูกไมทรงพุมเพิ่มเติม พื้นที่ 102-84.82 = 17.18 ตร.ม.
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7. การดําเนินการชวงกอสราง
ใหแสดงรายละเอียดตําแหนงระบบสาธารณูปโภคของคนงานในพื้นที่กอสรางโครงการ
พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบจากคนงานตอพื้นที่ใกลเคียง ทั้งในโครงการ
สวนเดิม ทั้งในสวนโรงพยาบาลและบานพักขาราชการ โดยเฉพาะการรบกวนและความปลอดภัย
7.1 ตําแหนงสาธารณูปโภคสําหรับคนงาน
(1) การกอสรางอาคารในพื้นที่สวนโรงพยาบาล
สาธารณูปโภคของคนงานในพื้นที่กอสราง แสดงดังภาพที่ 7.1 รายละเอียดดังนี้
- น้ําดื่ม บริษัทผูรับเหมากอสรางจะจัดหาใหคนงาน เชน กระติกน้ํา ตั้งอยูใกล
พื้นที่กอสราง
- น้ําใช มีอางลางมือ/ลางหนา จํานวน 2 ชุด กอกน้ํา จํานวน 1 จุด จัดไวบริเวณ
ดานหลังโรงพักขยะติดเชื้อ
- หองสวม จัดไวบริเวณดานหลังโรงพักขยะติดเชื้อ จํานวน 2 หอง
- น้ําเสียจากการชําระลาง จะไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
- ขยะ บริษัทผูรับเหมาจะจัดใหมีถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตร มีฝาปด
จํานวน 2 ถัง ตั้งไวบริเวณพื้นที่กอสราง หลังเลิกงานกอสรางก็จะเข็นไปไวใน
หองพักมูลฝอยทั่วไปของโรงพยาบาล เพื่อใหเทศบาลตําบลแมตานรับไปกําจัด
ความถี่ 1 ครั้ง/วัน
(2) การกอสรางอาคารในพื้นที่สว นบานพัก
สาธารณูปโภคของคนงานในพื้นที่กอสราง แสดงดังภาพที่ 7.2 รายละเอียดดังนี้
- น้ําดื่ม บริษัทผูรับเหมากอสรางจะจัดหาใหคนงาน เชน กระติกน้ํา ตั้งอยูใกล
พื้นที่กอสราง
- น้ําใชและหองสวม บริษัทผูรับเหมา จะกอสรางหองสวม จํานวน 2 หอง และ
จะตอกอกน้ําใชสําหรับลางจํานวน 1 จุด ไวบริเวณพื้นที่วางระหวางบานพัก
ระดับ 3-4 และบานพักระดับ 5-6
- น้ําเสียจากการชําระลาง จะไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสียในสวนบานพักของ
โรงพยาบาล
- ขยะ บริษัทผูรับเหมาจะจัดใหมีถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตร มีฝาปด
จํานวน 2 ถัง ตั้งไวบริเวณพืน้ ที่กอสราง หลังเลิกงานกอสรางก็จะเข็นไปไวริม
ถนนปญญาสามัคคี เพื่อใหเทศบาลตําบลแมตานรับไปกําจัดความถี่ 1 ครั้ง/วัน
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7.2 ประเมินผลกระทบและมาตรการปองกันจากคนงานกอสราง
คนงานกอสรางจะเปนคนงานทองถิ่น ผูรับเหมาจะรับเขามาทํางานตอนเชา และสงกลับบาน
หลังเลิกงาน ดังนั้นจึงไมจําเปนตองพักในพื้นที่กอสราง อยางไรก็ตามในชวงกลางวันที่มีการกอสราง
หากไมมีการควบคุมที่ดี อาจเกิดปญหา เชน การลักขโมย ปญหาอาชญากรรม การรบกวนตอ
ประชาชนที่อยูใกลเคียงได ดังนั้น จึงตองมามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบจากคนงาน ดังนี้
(1) พิจารณาคัดเลือกคนงานในทองถิ่นเขามาทํางานเปนอันดับแรก
(2) มีมาตรการกํากับดูแล โดยการตั้งหัวหนาคนงานเพื่อกํากับดูแลไมใหคนงานรบกวนหรือ
บุกรุกพื้นที่นอกโครงการ
(3) หากมีการรองเรียนในขณะดําเนินการกอสราง โรงพยาบาลและผูรับเหมาตองเรง
ดําเนินการแกไขทันที
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รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1

การวิเคราะหสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลทาสองยาง เลขที่ 357 หมู 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150
เจาของโครงการ

โรงพยาบาลทาสองยาง
เสนอ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ปรึกษา
หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
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เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
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1. รายละเอียดของโครงการ
ใหแสดงรายละเอียดการคํานวณอัตราสวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดตอแปลงที่ดินทั้งหมด(FAR)
และอัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมทั้งหมดตอพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมด (BCR) และปรากฏรายละเอียด
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่โครงการโดยนําขอกําหนดผังเมืองรวมชุม ชนแมตานมาประกอบ และ
รายละเอียดแผนการจัดการพื้นที่ในอนาคตที่เปนที่วางของโครงการมีการใชประโยชนตอไป
1.1 รายละเอียดแผนการจัดการพื้นที่ในอนาคต
อางอิงเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมรายงานฉบับหลัก “จากภาพที่ 1.3 หนาที่ 7” ซึ่งแสดงถึงระบบ
การจราจรและพื้นที่จอดรถหลังมีการกอสรางอาคารสวนขยาย แสดงอีกครั้งดังภาพที่ 1.1 พบวาการ
กอสรางอาคารผูปวยใน ค.ส.ล. 3 ชั้น จะมีการซอนทับกับพื้นที่ของอาคารจายกลางและโรงครัว ซึ่ง
เปน ค.ส.ล. 1 ชั้น กอสรางตั้งแตป พ.ศ.2536 และจะมีผลทําใหการจราจรบริเวณดังกลาวไมคลองตัว
และอางอิงรายงานฉบับหลัก “ตารางที่ 2.3.1 หนาที่ 2-26 ถึง 2-27” ซึ่งแสดงรายละเอียด
แผนการดําเนินการกอสรางอาคารสวนขยาย ดังนั้นจึงชี้แจงรายละเอียดลําดับการกอสรางเพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว ดังนี้
(1) กอสรางอาคารผูปวยใน ค.ส.ล. 3 ชั้น และอาคารจายกลาง ค.ส.ล. 2 ชั้น จะมี
การกอสรางในชวงป พ.ศ. 2553 ถึง 2554
(2) รื้อถอนอาคารเกาซึ่งมีการกอสรางตั้งแตป พ.ศ. 2536 จํานวน 3 หลัง เมื่อ
กอสรางอาคารจายกลาง ค.ส.ล. 2 ชั้น แลวเสร็จ คือ
อาคารพัสดุและคลังยา เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
อาคารจายกลางและโรงครัว เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง
อาคารซักฟอก เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
แลวยายการทํางานของสวนงานดังกลาวไปยังอาคารจายกลาง ค.ส.ล. 2 ชั้น
ซึ่งไดมีการกําหนดแผนการใชประโยชนดังนี้
ชั้น 1 ใชประโยชนเพื่อเปนแผนกจายกลางและแผนกพัสดุ
ชั้น 2 ใชประโยชนเพื่อเปนที่ทํางานแผนกจายกลางและที่ทํางาน
แผนกพัสดุ
ชั้นดาดฟา บริเวณตากผา
(3) พื้นที่จอดรถจักรยานยนตของเจาหนาที่จํานวน 28 คัน ซึ่งเดิมจอดบริเวณ
โดยรอบอาคารพัสดุและคลังยา ใหยายมาจอดบริเวณดานขางของอาคารจาย
กลาง ค.ส.ล. 2 ชั้น แสดงดังภาพที่ 1.2
(4) ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถหลังมีการกอสรางอาคารสวนขยาย แสดงดัง
ภาพที่ 1.2
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1.2 การคํานวณอัตราสวนการใชประโยชนที่ดิน
1.2.1 เกณฑการประเมิน
อางอิงรายงานฉบับหลัก “หัวขอ 2.2.6 รูปแบบทางสถาปตยกรรม หนาที่ 2-19 ถึง 2-22” ได
คํานวณอัตราสวนการใชประโยชนที่ดิน แตเนื่องจากเปรียบเทียบเกณฑการใชประโยชนกับ
กฎกระทรวงผิด ฉบับ จึงทบทวนเกณฑในการเปรียบเทียบอัตราสวนการใชประโยชนที่ดิน กับ
กฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
(1) อัตราสวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดตอแปลงที่ดินทั้งหมด (FAR)
ปจจุบันมีกฎกระทรวงที่กําหนดเกี่ยวกับคา FAR 2 ฉบับ คือ
(1.1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)) รายละเอียดดังนี้
ขอ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่กอ สรางขึ้นในพื้นที่ดิน ที่ใชเปนที่ตั้ง
อาคาร ตองมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น ของอาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใช
เปนที่ตั้งอาคารไมเกิน 10 ตอ 1
ในกรณีที่มีอาคารอื่นใด หรือจะมีการกอสรางอาคารอื่นใด ในพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง
อาคารเดียวกันกับอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้น ของอาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารไมเกิน 10 ตอ 1 ดวย
(1.2) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
การใชประโยชนที่ดินประเภท ย.5 ถึง ย.10 กําหนดใหเปนที่ดินประเภทอยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง พบวาไดกําหนดให
- อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน 4:1 ถึง 8:1 ตามลําดับ
เนื่องจากบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลตําบลแมตาน มิไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับ FAR และ
บริเวณอาคารของโรงพยาบาลมิไดเปนอาคารสูงหรืออาคารใหญพิเศษ จึงจะใชขอกําหนด
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 บริเวณพื้นที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลางมาเทียบเคียงเพื่อประกอบการประเมิน คือ
- กําหนดใหคา FAR ของบริเวณสวนโรงพยาบาล ไมเกิน 8 ตอ 1
- กําหนดใหคา FAR ของบริเวณสวนบานพัก ไมเกิน 8 ตอ 1
(2) อัตราสวนพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดตอแปลงที่ดินทั้งหมด (OSR)
ปจจุบันมีกฎกระทรวงที่กําหนดเกี่ยวกับคา OSR 3 ฉบับ คือ
(2.1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)) รายละเอียดดังนี้
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ขอ 6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่วางไมนอยกวาอัตราสวน
ดังตอไปนี้
1) อาคารที่อยูอาศัยตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง
อาคาร
2) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไมไดใชเปนที่อยู
อาศัยตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร แต
ถาอาคารนั้นใชเปนที่อยูอาศัยรวมอยูดวยตองมีที่วางตาม (1)
(2.2) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
การใชประโยชนที่ดินประเภท ย.5 ถึง ย.10 กําหนดใหเปนที่ดินประเภทอยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง พบวาไดกําหนดให
- อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม ไมนอยกวา 7.5 ลดลงจนถึง 4
ตามลําดับ
(2.3) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พบวาไดกําหนดให
ขอ 33 อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามขอกําหนดดังตอไปนี้
1) อาคารอยูอาศัยและอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยวา 30 ใน 100
สวน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
2) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นๆ
ที่ไมไดใชเปนที่อยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา 10 ใน 100 สวนของพื้นที่
ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัย
รวมดวย ตองมีที่วางตามขอ (1)
เนื่องจากบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลตําบลแมตาน มิไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับ OSR และ
บริเวณอาคารของโรงพยาบาลมิไดเปนอาคารสูงหรืออาคารใหญพิเศษ แตจะสอดคลองตาม
ของกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ดังนั้นเกณฑในการประเมินคา OSR คือ
- กําหนดใหคา OSR ของบริเวณสวนโรงพยาบาล ไมเกิน 10 ใน 100
- กําหนดใหคา OSR ของบริเวณสวนบานพัก ไมเกิน 30 ตอ 100

หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตุลาคม 2552

6

เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

1.2.2 การประเมินสําหรับโครงการ
รูปแบบอาคารที่จะสรางในสวนขยายเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ทั้ง 5 อาคาร
มีความสูง 2 ชั้นและ 3 ชั้น โดยการวิเคราะหดานการใชสอยพื้นที่จะพิจารณาแยกระหวางสวน
โรงพยาบาล และสวนบานพัก รายละเอียดดังนี้
(1) สวนโรงพยาบาล
(1.1) อัตราสวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดตอแปลงที่ดินทั้งหมด (FAR)
1) พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งโครงการในสวนของโรงพยาบาล (แปลงที่ 1 และ 3)
=
13,744+3,120 ตร.ม.
=
16,864
2) พื้นที่ใชสอยประโยชนอาคารรวมกัน 7,732 ตร.ม. แจกแจงดังนี้
อาคารสวนเดิม
- อาคารผูปวยนอก
=
1,420 ตร.ม.
- อาคารสวนตอเติมอาคารผูปวยนอก = 110 ตร.ม.
- อาคารผูปวยใน
=
750 ตร.ม.
- อาคารเก็บศพ
=
46
ตร.ม.
อาคารสวนขยาย
- อาคารผูปวยใน. (ค.ส.ล. 3 ชั้น) =
3,688 ตร.ม.
- อาคารจายกลาง.(ค.ส.ล. 2 ชั้น) =
1,718 ตร.ม.
3) อัตราสวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดตอแปลงที่ดิน (FAR)
=
7,732/16,864
=
0.458
(0.458 ตอ 1)
4) ผานเกณฑตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
ซึ่งกําหนดใหคา FAR ไมเกิน 8 ตอ 1
(1.2) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดตอพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมด (BCR)
1) พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งโครงการในสวนของโรงพยาบาล (แปลงที่ 1 และ 3)
=
13,744+3,120 ตร.ม.
=
16,864
2) พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมกัน 4,985 ตร.ม. แจกแจงดังนี้
อาคารสวนเดิม
- อาคารผูปวยนอก
=
1,265 ตร.ม.
- อาคารสวนตอเติมอาคารผูปวยนอก = 150 ตร.ม.
- อาคารผูปวยใน
=
800 ตร.ม.
- อาคารเก็บศพ
=
600 ตร.ม.
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อาคารสวนขยาย
- อาคารผูปวยใน. (ค.ส.ล. 3 ชั้น) =
1,230 ตร.ม.
- อาคารจายกลาง.(ค.ส.ล. 2 ชั้น) =
640 ตร.ม.
3) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดตอพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมด (BCR)
=
4,985/16,864
=
0.296
(29.6 ใน 100 สวน)
(1.3) อัตราสวนพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดตอพื้นที่ดินทั้งหมด (OSR)
1) อัตราสวนพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดตอพื้นที่ดินทั้งหมด (OSR)
=
1-BCR
=
1-0.296
=
0.704
(70.4 ใน 100 สวน)
2) ผานเกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กําหนดใหอาคารสาธารณะมีที่วางไมนอยกวา 10 ใน 100 สวน ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
(2) สวนบานพัก
(2.1) อัตราสวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดตอแปลงที่ดินทั้งหมด (FAR)
1) พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งโครงการในสวนของบานพัก (แปลงที่ 2)
=
6,332 ตร.ม.
2) พื้นที่ใชสอยประโยชนอาคารรวมกัน 6,712.8 ตร.ม. แจกแจงดังนี้
อาคารสวนเดิม
- บานพักขาราชการระดับ 1-2
= 400 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 1 = 300 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 2 = 300 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 1 = 300 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 2 = 300 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 1 = 150 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 2 = 150 ตร.ม.
- แฟลตพยาบาลขนาด 3 ชั้น
= 500 ตร.ม.
อาคารสวนขยาย
- อาคารพักพยาบาล 24 หอง
= 891 ตร.ม.
- อาคารพักแพทย 10 หอง
= 1,172 ตร.ม.
- อาคารพักเจาหนาที่ 32 หอง
= 2,250 ตร.ม.
หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตุลาคม 2552

8

เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)

3) อัตราสวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดตอแปลงที่ดิน (FAR)
=
6,713/6,332
=
1.0602
(1.0602 ตอ 1)
4) ผานเกณฑตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
ซึ่งกําหนดใหคา FAR ไมเกิน 8 ตอ 1
(2.2) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดตอพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมด (BCR)
1) พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งโครงการในสวนของบานพัก (แปลงที่ 2)
=
6,332 ตร.ม.
2) พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมกัน 2,573.6 ตร.ม. แจกแจงดังนี้
อาคารสวนเดิม
- บานพักขาราชการระดับ 1-2
= 210 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 1 = 168 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 3-4 หลังที่ 2 = 168 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 1 = 168 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 5-6 หลังที่ 2 = 168 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 1 = 84 ตร.ม.
- บานพักขาราชการระดับ 7-8 หลังที่ 2 = 84 ตร.ม.
- แฟลตพยาบาลขนาด 3 ชั้น
= 270 ตร.ม.
อาคารสวนขยาย
- อาคารพักพยาบาล 24 หอง
= 300 ตร.ม.
- อาคารพักแพทย 10 หอง
= 390.6 ตร.ม.
- อาคารพักเจาหนาที่ 32 หอง
= 563 ตร.ม.
3) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดตอพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมด (BCR)
=
2,573.6/6,332
=
0.4064
(1.3) อัตราสวนพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดตอพื้นที่ดินทั้งหมด (OSR)
1) อัตราสวนพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดตอพื้นที่ดินทั้งหมด (OSR)
=
1-BCR
=
1-0.4064
=
0.5936
(59.36 ใน 100 สวน)
2) ผานเกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กําหนดใหอาคารสาธารณะมีที่วางไมนอยกวา 30 ใน 100 สวน ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
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2. การระบายน้ํา
ใหแสดงรายละเอียดในการคํานวณคาการระบายน้ําใหชัดเจนไวในรายงาน ทั้งนี้ อัตราการ
ระบายน้ําหลังมีโครงการ ตองไมมากกวากอนมีโครงการพรอมทั้งมาตรการในการจัดการรวบรวม
น้ําเสียเขาสูบอหนวงน้ําดวย
รายละเอียดการคํานวณอัตราการระบานน้ําฝนที่ตกในพื้นที่กอนและหลังมีโครงการฯ แสดง
ใน “รายงานฉบับหลักหัวขอ 2.6.2 หนาที่ 2-57 ถึง 2-60” และรายละเอียดการคํานวณเกี่ยวกับบอ
หนวงน้ําแสดงใน “เอกสารชีแ้ จงเพิ่มเติมรายงานฉบับหลัก หนาที่ 38 ถึง 39” แสดงรายละเอียดการ
คํานวณอีกครั้ง ดังนี้
2.1 การคํานวณอัตราการระบายน้ําฝน
(1) สวนโรงพยาบาล
พื้นที่สวนโรงพยาบาล ตามโครงการฯ จะมีการกอสราง อาคารผูปวยใน 3 ชั้น ซึ่ง
จะกอสรางบนพื้น ที่ส นามหญา และอาคารจายกลาง 2 ชั้น ซึ่ง จะกอสรางบริ เวณที่วางใกลร ะบบ
บําบัดน้ําเสียซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการปรับเปลี่ยนการใชสอยพื้นที่ จากเดิมที่เปนพื้นดิน
และสนามหญาเปนพื้นคอนกรีต ทําใหอัตราการระบายน้ําฝนหลังมีโครงการฯ เพิ่มมากกวากอนมี
โครงการฯ
การคํานวณปริมาณน้ําฝน แสดงหลักการคํานวณโดยอยูภายใตสมมุติฐานที่วาฝน
ตกอยูในพื้นที่ที่ครอบคลุมตลอดความยาวของเสนทอ น้ําฝนจากอาคารและผิวถนนจะไหลลงสูราง
ระบายน้ําที่ออกแบบไว แลวไหลไปตามทอระบายออกสูบริเวณจุดน้ําออก การคาดคะเนปริมาณ
น้ําฝนที่ไหลไปรวมกัน ณ จุดใดๆ ของพื้นที่รับน้ํา แสดงดังนี้
(1.1) จากสูตร Rational Method
Q
=
CIA ลบ.ม./วินาที
โดย Q
คือ ปริมาณน้ําที่ไหลมารวมกัน ณ จุดใดๆ สูงสุดในรูปของ
อัตราการไหล (Peak runoff)
C
คือ สัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบาหรือไหลนอง ขึ้นอยูกับลักษณะพื้นที่ผิว
0.70-0.95 สําหรับ สวนปูพื้นแบบยางมะตอยหรือคอนกรีต
0.70-0.85 สําหรับ สวนปูพื้นแบบอิฐหรืออิฐตัวหนอน
0.75-0.95 สําหรับ หลังคา
0.05-0.10 สําหรับ สนามดินทราย เรียบ-ลาด 2%
0.10-0.15 สําหรับ สนามดินทราย ลาด 2-7%
0.15-0.20 สําหรับ สนามดินทราย ชัน, ลาด 7% ขึ้นไป
0.13-0.17 สําหรับ สนามดินแนน เรียบ-ลาด 2%
0.18-0.22 สําหรับ สนามดินแนน ลาด 2-7%
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0.25-0.35 สําหรับ สนามดินแนน ชัน, ลาด 7% ขึ้นไป
I
คือ ความเขมเฉลี่ยของฝน, มม./ชม
A
คือ พื้นที่รับน้ําฝนหรือพื้นที่ระบายน้ํา, ตร.ม.
การใชประโยชนพื้นที่กอนมีโครงการฯ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
- ลักษณะที่ 1 เปนพื้นที่คอนกรีต คือ สวนของอาคาร ถนน พื้นทีจ่ อดรถตางๆ
รวมถึงพื้นที่ที่เปนบอเก็บกักน้ํา มีพื้นที่ 7,723 ตร.ม. กําหนดคา C = 0.8
- ลักษณะที่ 2 เปนพื้นที่สีเขียว หรือพื้นดิน มีพื้นที่ 6,021 ตร.ม. ลักษณะเปนดิน
กําหนดคา C = 0.15
การใชประโยชนพื้นที่หลังมีโครงการฯ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
- ลักษณะที่ 1 เปนพื้นที่คอนกรีต คือ สวนของอาคาร ถนน พื้นที่จอดรถตางๆ
รวมถึงพื้นที่ที่เปนบอเก็บกักน้ํา มีพื้นที่ 9,706 ตร.ม. กําหนดคา C = 0.8
- ลักษณะที่ 2 เปนพื้นที่สีเขียว หรือพื้นดิน มีพื้นที่ 4,038 ตร.ม. ลักษณะเปนดิน
กําหนดคา C = 0.15
(1.2) ความเขมเฉลี่ยของฝน (I)
ความสัม พัน ธร ะหวา งความเข มข น ฝน-ช วงเวลา-ความถี่ ของฝน ณ สถานี ฝ น
อ.เมือง จ.ตาก
(1.2.1) พื้นที่อยูอาศัยหรือที่มีลักษณะใกลเคียงใหใช ความถี่ฝนไมต่ํากวา 5 ป สําหรับการ
ออกแบบหรือ คํานวณตรวจสอบประสิท ธิ ภาพของระบบระบายน้ําผิ วดิน (อ างอิง เอกสาร แนว
ทางการจัดทํารายงานวิเคราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอม โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และ
สถานที่พักตากอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, สิงหาคม 2542)
(1.2.2) เวลาในการรวมตัวของน้ําฝน เนื่องจากพื้นที่ของโครงการฯ เปนการระบายน้ําฝน
ผานระบบระบายน้ํา เวลาในการรวมตัวของน้ําฝนจึงแบงเปน 2 ประเภท คือ
1) เวลาที่น้ําไหลกอนเขาทอ (Inlet Time) สําหรับพื้นที่ทั่วไปๆ เวลาในการรวมตัว
ของน้ําฝนบนพื้นดินจะใชชวง 5 ถึง 30 นาที (นิยม 5-15 นาที) เลือกใชเวลาที่น้ําไหลกอนเขาทอ
เทากับ 10 นาที
2) เวลาที่ไหลในทอระบายน้ํา

=

Length of sewer
Velocity of Flow in sewer
ระบบระบายน้ําโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ของสวนที่ 1 ซึ่งมีการใชประโยชนพื้นที่มี
ความยาวของรางระบายน้ําทั้งโครงการฯ ประมาณ 243 เมตร ดังนั้น Length of Sewer เทากับ 243
เมตร
กําหนดความเร็วต่ําสุดของน้ําฝนในรางระบายน้ําเทากับ 0.60 ม./วินาที ซึ่งเปน
ความเร็วที่สามารถทําความสะอาดทอไดดวยตนเอง (Self of Cleaning velocity) ดังนั้น Velocity of
Flow in sewer เทากับ 0.60 ม./วินาที
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ดังนั้น เวลาที่น้ําไหลในทอระบายน้ํา = 243/(0.6x60) = 6.75 นาที
ดังนั้น เวลาในการรวมตัวของน้ําผิวดิน เทากับ 10+6.75 = 16.75 นาที คิดที่ 20 นาที
จากความสัมพันธระหวางความเขมฝน-ชวงเวลา-ความถี่ฝน ของ อ.ทาสองยาง
จ.ตาก คาบการกลับ 5 ป และระยะเวลาในการรวมตัวของน้ําฝน 20 นาที สามารถหาคาความเขม
ฝน (I) บริเวณโครงการฯ 95 มม./ชม.
3) อัตราการระบายน้ําจากพื้นที่โครงการฯ กอนพัฒนาโครงการ
Q
=
CIA
=
[(0.80x7,723x95x10-3) + (0.15x6,021x95x10-3)
=
586.92 + 85.80 ลบ.ม./ชั่วโมง
=
11.21 ลบ.ม./นาที
=
0.19 ลบ.ม./วินาที
4) อัตราการระบายน้ําจากพื้นที่โครงการฯ หลังพัฒนาโครงการ
Q
=
CIA
=
[(0.80x9,706x95x10-3) + (0.15x4,038x95x10-3)
=
737.64 + 57.54 ลบ.ม./ชั่วโมง
=
13.25 ลบ.ม./นาที
=
0.22 ลบ.ม./วินาที
(1.3) การประเมินประสิทธิภาพในการรวบรวมน้ํา
การประเมินประสิทธิภาพในการรวบรวมน้ําฝน จะใช สมการการไหลของ Manning
จะทําการประเมินประสิทธิภาพในการรวบรวม โดยทอมีขนาดเสนผาศูนยกลางทอเทากับ 0.6 เมตร
ขีดความสามารถในการระบายน้ําเทากับ 0.376 ลบ.ม./วินาที ซึ่งมากกวาอัตราการระบายออกของ
น้ําฝนสูงสุดกอนพัฒนาโครงการฯ ซึ่งเทากับ 0.19 ลบ.ม./วินาที และอัตราการระบายออกของน้ําฝน
สูงสุดหลังมีโครงการฯ ซึ่งเทากับ 0.22 ลบ.ม./วินาที ดังนั้นทอระบายออกมีขนาดเพียงพอ
1
AR 2 / 3 S 1 / 2
n

Q

=

Dia
A
P
R
S
n

=
(1/0.015)(0.283)(0.150)(2/3)(0.005)(1/2)
=
0.376 ลบ.ม./วินาที
= เสนผาศูนยกลางทอ = 0.6 เมตร
= พื้นที่หนาตัดทอ
= (¶/4)(0.6x0.6) =0.283 ตร.ม.
= เสนขอบเปยก
= ¶x0.6 = 1.885
= รัศมีชลศาสตร = A/P = 0.283/1.885 = 0.150
= ความลาดเอียงของรางระบายน้ํา = 0.005
= สัมประสิทธิ์ความขรุขระของคอนกรีต = 0.015
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2.2 การคํานวณขนาดและประเมินประสิทธิภาพบอหนวงน้ํา
บ อ หน ว งน้ํ า สํ า หรั บ การกั ก เก็ บ น้ํ า ทิ้ ง ที่ ผ า นการบํ า บั ด และน้ํ า ฝนที่ ต กภายในพื้ น ที่
โรงพยาบาล จะระบายลงสูบอหนวงน้ําที่ปรับปรุงมาจากบึงประดิษ ฐ จากการคํานวณอัตราการ
ระบายน้ําฝนออกภายนอกโครงการ หลังพัฒนาโครงการฯ เพิ่มขึ้น 0.22-0.19 = 0.074 ลบ.ม/วินาที
การออกแบบบอหนวงน้ํารายละเอียดดังนี้
1) น้ําฝน
- ระยะเวลากักเก็บ
=
60
นาที
- ตองกักเก็บน้ํา
=
0.074x60x60 = 266.4 ลบ.ม.
2) น้ําทิ้งที่ผานการบําบัด
- อัตราการเกิดน้ําทิ้ง =
100
ลบ.ม./วัน
- ประเมินอัตราเกิดน้ําทิ้งสูงสุด = 100
ลบ.ม./ชั่วโมง
ดั้งนั้นตองมีบอหนวงน้ําที่สามารถกักเก็บน้ําฝนและน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวขนาด 266.4
+ 100 = 366.4 ลบ.ม. โดยกําหนดใหมีอัตราการระบายออกจากพื้นที่ไมเกิน 0.19 ลบ.ม./วินาที จาก
การคํานวณอัตราการไหลของน้ําผานทอขนาดเสนผาศูนยกลางตางๆ โดยใชสมการการไหลของ
Manning ดังตารางที่ 2.1 จึงเลือกใชทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3 เมตร เปนทอระบาย
ออกจากบอหนวงน้ํา
เลือกที่จะปรับปรุงบึงประดิษฐ (Wetland) ของโรงพยาบาล ตําแหนงดังภาพที่ 2.1 ซึ่งเดิมใช
รองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย เปนบอหนวงน้ํา ซึ่งมีขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1.5
เมตร สามารถเก็บกักน้ําได 417 ลบ.ม. (ที่ความลึกน้ํา 1 เมตร) แลวติดตั้ง ทอ ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.3 เมตร จํานวน 3 จุด เพื่อระบายระบายน้ําออกจากบอหนวงน้ํา อัตราการระบาย
สูงสุด 0.18 ลบ.ม./วินาที (ไมเกิน 0.19 ลบ.ม./วินาที) โดยในชวงฤดูฝนจะมีการปลอยน้ําออกจากบอ
จนแหง โดยใชทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.2 ซม. จํานวน 2 จุด ซึ่งเปนโครงสรางเดิมของบึงประดิษฐ
เพื่อใหบอหนวงน้ําสามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่จะตกในพื้นที่โรงพยาบาล
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ตารางที่ 4.1 การคํานวณอัตราการระบายออกของน้ําจากบอหนวงน้ําโดยใชทอ ค.ส.ล.
ตัวแปรของสมการแมนนิ่ง
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
เสนผาศูนยกลางทอ (Dia)
0.6
0.5
0.4
พื้นที่หนาตัดทอ (A)
0.282857
0.196429
0.125714
เสนขอบเปยก (P)
1.885714
1.571429
1.257143
รัศมีชลศาสตร (R)
0.15
0.125
0.1
ความลาดเอียงของทอระบายน้ํา (S)
0.005
0.005
0.005
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของคอนกรีต (n)
0.015
0.015
0.015
ขีดความสามารถในการระบายน้ํา (Q)
0.376434
0.231493
0.127677
จํานวนจุดติดตั้ง
1
1
2
Q ระบาย
0.376434
0.231493
0.255353
หมายเหตุ :

ใชสมการของแมนนิ่งในการคํานวณ

Q =

กรณีที่ 4
0.3
0.070714
0.942857
0.075
0.005
0.015
0.059285
3
0.177854

1
AR 2 / 3 S 1 / 2
n

เลือกอัตราการระบายน้ําจากบอหนวงน้ําใชกรณีที่ 4
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เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลทาสองยาง (สวนขยาย)
สั ญลักษณ

ทิศเหนือ

ท อป ด ชนิด ค.ส.ล. เสนผ าศู นยกลาง 60 ซม. (รวบรวมน้ําฝน)

ทิ ศทางการไหลของน้ํ าฝน

รางเป ด กว าง 40 ซม. ลึก 40 ซม. (รวบรวมน้ําฝน)

พื้นที่ กอสรางอาคารสวนขยาย

คําอธิบาย
น้ําเสีย

น้ําเสีย จากอาคารต างๆ ในพื้นที่ สวนของโรงพยาบาล จะถู กรวบรวมลงสู ระบบบําบั ดน้ําเสี ย เมื่ อผานการบําบัดโดยการเติมคลอรีน จะระบายลงสูบึงประดิษฐ แลวลงสูลําหวยแมตาน
น้ําฝนที่ตกในพื้นที่ สวนดรงพยาบาล จะถูกรวบรวมโดยรางเป ด ที่ อยูโดยรอบอาคารต างๆ แลว รวบรวมสู ทอป ด ซึ่งวางตามแนวยาวตามแนวรั้ว ดานทิ ศใต ปลายทอจะสิ้นสุดบริเวณกํ าแพง
ใกลบอ เติมคลอรีน ไหลลงสูพื้นที่ วาง (พื้นที่ ของโรงพยาบาล) แล วลงสู ลําหวยแมตาน

บอผึ่ง

อาคารโรงรถ พั สดุ
แบบเลขที่ 5322 / 2536
1 ชั้ น ก อสราง พ.ศ. 2536

ปายชื่อ
ศาลพระพุทธ

อาคารผูป วยใน 30 เตีย ง
แบบเลขที่ 2371
1 ชั้ น กอสราง พ.ศ.2536

อาคารโรงครั ว อาคาร
แบบเลขที่ 5321 / 2536
1 ชั้ น กอสร าง พ.ศ. 2531

อาคารผูปว ยนอก
แบบเลขที่ 3130/2526
2 ชั้ น กอ สราง พ.ศ. 2536

+ 1.25

BM + 0.00

PVC 6"

PVC 6 "

P VC 6"

ถังกรอง ไรอ ากาศ
A F- 2

AC . C LASS15

อาคารผูปวยใน 3 ชั้น

อาคารโรงซักฟอก
แบบเลขที่ 5319 / 2536
1 ชั้ น ก อสราง พ.ศ. 2531

64.50

35.00

อาคารสว นต อเติม แบบเลขที่ 9838
1 ชั้ น ก อสราง พ.ศ. 2547

44.00

42.00

58.00

โรงจอดรถจัก
รยานยนต

Slope 1:2

ทอระบายน้ําเพื่อพรองน้ํ าในฤดูฝน Dia 8"

A

ถนนประสิทธิ์ศึกษา

อาคารลางรถและ EM 1 ชั้น

ไปตลาดอําเภอทาสองยาง

โรงเก็บ ศพและขยะติ ดเชื้อ 1 ชั้น

ถังกรอง ไรอ ากาศ
A F- 3

สนามหญ า

PVC 6"

บอ กระจายน้ํา
PVC 6"

PVC 6"

CL-06

ระบายน้ํ าทิ้งผานการ
บําบัดลงบอหนวงน้ํา

ปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสียเดิม

ปอมยาม

ศาลพระภู มิ

อาคารจายกลาง 2 ชั้น
สูง 11.5 ม.

58.50

IIO-P

47.50

27.00
ถนน ค.ส.ล.

หอถังสูง (ใหม)

โรงไฟฟา

PVC 6 "

บอหนวงน้ํา
(ดัดแปลงจากบึงประดิษฐท ี่ มีอยูเดิม)

ถังเก็บน้ํา (เดิม)
หอถังสูง (เดิ ม)

61.50

ถังเก็บน้ํ า (ใหม)

วงเวียน - หอนาฬิ กา

โรงจอดรถจักรยานยนต
ATM ธนาคารกรุงไทย

โรงจอดรถ

. ทอระบายน้ํ าเพื่อ
พร องน้ําในฤดูฝน Dia 8"

65.50

หมอแปลงไฟฟา

16.50

ลําหวยแมตาน

โรงกรองน้ํา (ใหม)
โรงสูบน้ํา (เดิม)

ทอ ค.ส.ล. Dia 24"
(ท อน้ําฝนเขา)

ที่ดินเอกชน

.

.

ทอ ค.ส.ล. Dia 12"
(ระบายน้ํ าออก แบบไหลลน)

42.00

COVER WAY

น้ํ าฝน

A

ทอ ค.ส.ล. Dia 12"
(ระบายน้ําออกลําหวยแมตาน)

Slope 1:2

Slope 1:2

.

30 m.
24 m.

Slope 1%

Slope 1%

ทอ ค.ส.ล. Dia 24"
(ท อน้ําฝนเขา)

ทอน้ําลนออกบอหนวงน้ํา 12"

1 m.

.

1.5 m.

2.5 m.

Slope 1%

ทอระบายน้ําเพื่อพรองน้ําในฤดูฝน PVC ชั้ นกลาง 8"
14 m.
20 m.

Slope 1:2

ทอระบายน้ําเพื่ อพร องน้ํา
ในฤดู ฝน Dia 8"

ภาพที่ 2.1 ทิศทางการระบายน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดและน้ําฝนที่
ตกในพื้นที่สวนโรงพยาบาล หลังกอสรางอาคารสวนขยาย

ทอน้ําเสียเขา PVC ชั้ นกลาง dia 8"
คําอธิบาย

ท อ ค.ส.ล. Dia 24"
(ทอน้ําฝนเขา)
14 m.
20 m.

LAYOUT
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บอหนวงน้ํา (ดัดแปลงจากบึงประดิษฐ)

ตุลาคม 2552

SECTION A-A

- มีน้ําฝนและน้ําทิ้งที่ผานการบํา บัด ไหลเขาบอ หนวงน้ํ าสูงสุด 366.4 ลบ.ม.
- บอ หน ว งน้ํา กวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1.5 เมตร (ความลึกน้ํา 1 เมตร)
- ความจุน้ํา 417.17 ลบ.ม.
- ทอ ระบายน้ํา PVC เสนผาศูนยกลาง 6" กระจายตามแนวยาว จํานวน 3 จุด ระบายน้ํ าออกโดยการไหลลน
- ทอ พรองน้ํา Slot PVC เสนผาศูนยกลาง 8" ใช พรองน้ําในฤดู ฝน (โครงสรางเดิมจากบ อหน วงน้ํ า)

ท อกระจายน้ําทิ้งเขา slot PVC
ชั้ นกลาง 8"
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3. การบําบัดน้ําเสีย
เนื่องจากการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นในระบบจะทําใหเกิดกาซจึงจะสงผลใหเกิดปญหาโลก
รอน จึงควรมีมาตรการกําจัดกาซหรือการนํามาใชประโยชนใหไดมากที่สุด พรอมทั้งแสดงคา BOD
น้ําทิ้งหลังรับการบําบัดแลวใหชัดเจน
3.1 มาตรการกําจัดกาซที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย
อางอิงรายงานฉบับหลัก “หัวขอ 2.5.6 หนาที่ 2-54 ถึง 2-56) และภาคผนวก ง” ไดแสดง
รายละเอียดการคํานวณและการปรับปรุง ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล ใหสามารถรองรับ
น้ําเสียจํานวน 96.8 ลบ.ม./วัน ที่จะเกิดขึ้นภายหลังพัฒนาโครงการได โดยมีแผนผังการบําบัดดัง
ภาพที่ 3.1 ซึ่งพบวาจะปฏิกิริยาการบําบัดน้ําเสียของระบบโปรยกรอง จะกอใหเกิดกาซ H2S และ
CH4 ดังภาพที่ 3.2 เปนปจจัยหนึ่งที่จะสงผลใหเกิดปญหาโลกรอนได
ระบบกําจัดกาซที่นํามาใชแสดงดังภาพที่ 3.3 ซึ่งอาศัยหลักการใชของเหลวเพื่อดักจับมวล
กาซที่ละลายน้ํา (หลักการของ Wet Scrubber) คือ จะใชพัดลมดูดอากาศจากดานบนของฟลม
ชีวภาพ (Biofilter) แลวนํามาปลอยใตฟลมชีวภาพ (Biofilter) เพื่อจะใหน้ําเสียที่ไหลจากทางดานบน
ดักจับกาซที่เกิดขึ้น

หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
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น้ําเสียจากสวนตางๆ ของโรงพยาบาล
ตะแกรงหยาบ
บอเกรอะ
บอกระจายน้ํา1
ระบบโปรยกรองขั้น1
บอกระจายน้ํา 2
ระบบโปรยกรองขั้น 2
ถังตกตะกอน

บอผึ่ง

ถังพักตะกอน

บอเติมคลอรีน

เครื่องรีดตะกอน

บอหนวงน้ํา

ตะกอนที่รีดแลวผสมปูนขาวปองกันการ
เกิดเกิดกลิ่น นําไปเปนเปนปุยสําหรับ
ตนไมภายในพื้นที่โรงพยาบาล

ระบายลงลําหวยแมตาน

ภาพที่ 3.1 แผนผังการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียสวนโรงพยาบาล
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น้ําเสีย (BOD)
อากาศ (O2)
เมือกเกาะผิวตัวกลาง
หนา 0.1-0.2 มม.
H 2S

ชั้นไรอากาศ
(Anaerobic)

ชั้นมีอากาศ
(Aerobic)

ตัวกลาง
กรดอินทรีย
กาซมีเทน

ภาพที่ 3.2 สิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณผิวตัวกลางของระบบโปรยกรอง
ที่มา: วิศวกรรมการกําจัดน้ําเสียเลม 4, ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2543

ทออากาศ
ฝาครอบลักษณะเปนโดม
พัดลมดูดอากาศ

น้ําเขา

น้ําออก

ภาพที่ 3.3 การติดตั้งระบบดูดอากาศเพื่อกําจัดกาซของระบบโปรยกรอง
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3.2 คา BOD น้ําทิ้งหลังผานการบําบัด
ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลทาสองยางจะแยกสวนเปน 2 ระบบ คา BOD ของน้ําทิ้ง
หลังผานการบําบัดของแตละระบบคือ
(1) ระบบบําบัดน้ําเสียของสวนโรงพยาบาล
รายละเอียดการคํานวณออกแบบเพื่อลดปริมาณคาความสกปรกของน้ําเสียในรูป
ของ BOD แสดงใน “รายงานฉบับหลัก ภาคผนวก ง” โดยคา BOD ของน้ําทิ้ง เมื่อผานการเติม
คลอรีนแลวจะมีคาเทากับ 15 มก./ล. แสดงรายละเอียดการคํานวณอีกครั้งดังนี้
1) ขอมูลเบื้องตน
- ประเภทกิจการ
- สถานที่ตั้ง
- อัตราการเกิดน้ําเสียเฉลี่ย (Qavg)

โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
เลขที่ 357 หมู 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150
:
100
ลบ.ม./วัน
:
4.17
ลบ.ม./ชม.
:
6.25
ลบ.ม./ชม.

- อัตราการเกิดน้ําเสียสูงสุด (Qmax)
- คุณสมบัติน้ําเสีย
ความเปนกรด-ดาง (pH)
บีโอดี (BOD)
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid)
ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solid)
ปริมาณสารละลายไดทั้งหมด (TDS)
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
โคลิฟอรมแบคทีเรีย
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
- คุณสมบัติน้ําทิ้ง
ความเปนกรด-ดาง (pH)
บีโอดี (BOD)
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid)
ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solid)
ปริมาณสารละลายไดทั้งหมด (TDS)
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
โคลิฟอรมแบคทีเรีย
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

:
:
:
:
:
:
:

7.4
150
50
3
20
15
5,000,000
3,000,000

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
MPN/100 ml
MPN/100 ml

:
:
:
:
:
:
:

5-9
< 20
< 30
< 0.5
< 500
< 35
< 5,000
< 2,000

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
MPN/100 ml
MPN/100 ml

2) แนวคิดหลักในการออกแบบ
2.1) ปรับปรุงบอแบงน้ํา โดยเพิ่มตะแกรงหยาบเพื่อดักขยะชิ้นใหญ
2.2) สรางบอเกรอะเพิ่มเติมจํานวน 1 บอ
2.3) ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 1 โดยติดตั้ง Cross Flow
Media พรอมระบบจายน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียไประบบโปรยกรองขั้น 2 จํานวน 1 บอ
2.4) ปรับปรุงบอกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 2 โดยติดตั้ง Cross Flow
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Media พรอมระบบจายน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียไปถังตกตะกอน จํานวน 1 บอ
2.5) กอสรางถังตกตะกอน
2.6) กอสรางถังเก็บตะกอนพรอมติดตั้งปมสูบตะกอน
2.7) กอสรางอาคารพรอมติดตั้งเครื่องรีดตะกอน
3) การปรับปรุงบอแบงน้ํา โดยเพิ่มตะแกรงหยาบเพื่อดักขยะชิ้นใหญ
- ใชบอแบงน้ําที่มีอยูเดิม
- ตะแกรงใชเหล็ก Gulvanize ขนาด 1"x1/4"x1.05 @ 0.024 ม.
4) สรางบอเกรอะเพิ่มเติมจํานวน 1 บอ
- น้ําเสียเขาบอเกรอะ
- คาบีโอดีเขาระบบ (BODinf)
- คาบีโอดีออกระบบ (BODeff)
- ระยะเวลากักเก็บ
- ปริมาตรบอเกรอะ
- เลือกใชบอเกรอะ

กวาง
ยาว
พื้นที่
ลึก
ปริมาตรเก็บกัก

5) ปรับปรุงถังกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 1
- ขนาดถังกรองไรอากาศรวม
กวาง
ยาว
ลึก
พื้นที่
ปริมาตร
- ขนาดสวนเกรอะของถังกรองไรอากาศ
กวาง
ยาว
ลึก
พื้นที่
ปริมาตร
- อัตราการเกิดน้ําเสีย (Q)
- คาบีโอดีเขาระบบ (BODinf)
- คาบีโอดีออกระบบ (BODeff)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

100.00
150
120
14
58
4
8
32
1.85
59.2

ลบ.ม./วัน
มก./ล.
มก./ล.
ชม.
ลบ.ม.
เมตร
เมตร
ตร.ม.
เมตร
ลบ.ม.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3.7
3.7
2
13.69
27.38
0.9
0.9
2
1.8
1.62
100
120
40

เมตร
เมตร
เมตร
ตร.ม.
ลบ.ม.
เมตร
เมตร
เมตร
ตร.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม./วัน
มก./ล.
มก./ล.

หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
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- สมการออกแบบใช NRC (empirical)

- คาการออกแบบมีดังนี้

- แทนคาของตัวแปรในสมการ NRC

- ตรวจสอบคา Hydraulic Loading

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

- ตรวจสอบ BOD Loading

:

- ตรวจสอบความลึก

:

- ตรวจสอบเปอรเซ็นการกําจัดบีโอดี

:

- ตรวจสอบอัตราการยอนกลับ

:

- ลักษณะ Bio filter
(เวนชวงวางตรงสวนเกรอะ)

So
S
r
Q
E
F
QSo/VF
V
กวาง
ยาว
พื้นที่
สูง
ปริมาตร

หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

0.12
กก./ลบ.ม.
0.04
กก./ลบ.ม.
1
100
ลบ.ม.
0.67
1.65
1.27
5.70
ลบ.ม.
3.5
เมตร
3.5
เมตร
10.45
ตร.ม.
1.7
เมตร
17.77
ลบ.ม.
19.14
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
(ผานเกณฑที่กําหนด)
0.90
กก./(ลบ.ม..วัน)
(ผานเกณฑที่กําหนด)
1.7
เมตร
(ผานเกณฑที่กําหนด)
66.67
%
(ผานเกณฑที่กําหนด)
1
(ผานเกณฑที่กําหนด)
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- ปมสูบน้ํา

Q
Head

6) ปรับปรุงถังกรองไรอากาศเปนบอสูบ ติดตั้งระบบโปรยกรองขั้น 2
- ขนาดถังกรองไรอากาศรวม
กวาง
ยาว
ลึก
พื้นที่
ปริมาตร
- ขนาดสวนเกรอะของถังกรองไรอากาศ
กวาง
ยาว
ลึก
พื้นที่
ปริมาตร
- อัตราการเกิดน้ําเสีย (Q)
- คาบีโอดีเขาระบบ (BODinf)
- คาบีโอดีออกระบบ (BODeff)
- แทนคาของตัวแปรในสมการ NRC
So
S
r
Q
E
F
QSo/VF
V
- ลักษณะ Bio filter
กวาง
(เวนชวงวางตรงสวนเกรอะ)
ยาว
พื้นที่
สูง
ปริมาตร
- ตรวจสอบคา Hydraulic Loading

:
:

0.07
ลบ.ม./นาที
3.7
เมตร
(เลือกใชที่ Head > 6 เมตร)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3.7
เมตร
3.7
เมตร
2
เมตร
13.69
ตร.ม.
27.38
ลบ.ม.
0.9
เมตร
0.9
เมตร
2
เมตร
1.8
ตร.ม.
1.62
ลบ.ม.
100
ลบ.ม./วัน
40
มก./ล.
15
มก./ล.
0.04
กก./ลบ.ม.
0.015
กก./ลบ.ม.
1
100
ลบ.ม./วัน
0.63
1.65
1.83
1.32
ลบ.ม.
3.5
เมตร
3.5
เมตร
10.45
ตร.ม.
1.7
เมตร
17.77
ลบ.ม.
19.14
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
(ผานเกณฑทกี่ ําหนด)
0.31
กก./(ลบ.ม..วัน)
(ผานเกณฑที่กําหนด)
1.7
เมตร
(ผานเกณฑที่กําหนด)
62.50
%
(ผานเกณฑที่กําหนด)
1

- ตรวจสอบ BOD Loading

:

- ตรวจสอบความลึก

:

- ตรวจสอบเปอรเซ็นการกําจัดบีโอดี

:

- ตรวจสอบอัตราการยอนกลับ

:

หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
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- ปมสูบน้ํา

Q
Head

7) กอสรางถังตกตะกอน
- ปริมาณน้ําเขาระบบ
- ปริมาณน้ําหมุนเวียน
- ปริมาณน้ําเขาถังตกตะกอน
- เลือก Surface Overflow Rate (SOR)
- เลือกใชถังตกตะกอน

เสนผาศูนยกลาง
พื้นที่

- ตรวจสอบ SOR

- เลือกใชความลึก
- ปริมาตรถัง
- ตรวจสอบระยะเวลากักเก็บ

- ความยาวของเวียร (รอบถังตกตะกอน)
- ตรวจสอบ Weir Loading Rate

- ระบบน้ําเขา
ทอเสนผาศูนยกลาง
Feed Well เสนผาศูนยกลาง
สูง
- ระบบน้ําออก
ความยาว Weir
ที่ความยาว 1 เมตร ใช
ดังนั้นใช v-notch
อัตราไหลลนออกในแตละ V-notch
เลือกใช
- รางรับน้ําลน
กวาง

สวนบน
สวนลาง

:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
>
:
ระหวาง
:
:
:
อยู
ระหวาง
:
:
นอย
กวา
:
:
:

(ผานเกณฑที่กําหนด)
0.07
ลบ.ม./นาที
3.7
เมตร
(เลือกใชที่ Head > 6 เมตร)

100
100
200
8.33
21
9.52
3.5
9.62
9.52
20.79
16.2-24.4
1.00
3.30
20.20
2.42

ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
ตร.ม.
เมตร
ตร.ม.
ตร.ม. (ผาน)
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
ลบ.ม./(ตร.ม. วัน)
(ผาน)
เมตร
เมตร
ลบ.ม.
ชม.

2-4
11.00
18.19

ชม. (ผาน)
เมตร
ลบ.ม./(ม. วัน)

140-270

ลบ.ม./(ม. วัน)

0.15
1
0.7

:
:
:
:
:

11.00
10
110
0.000011
0.05

:

0.30

หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
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เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
v-notch
v-notch
ลบ.ม./วินาที
เมตร
เมตร
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ลึก
- ทอเสนผาศูนยกลาง
เลือกใชทอระบายออก 1 จุด ขนาด

:
:
:

(8) ถังพักตะกอน
- อัตราการการเกิดน้ําทิ้ง
- เลือกใชถังพักตะกอนขนาด

- ใชปมสูบตะกอน
- ความคุมการทํางานดวย
(9) เครื่องรีดตะกอน (Filter Press)

กวาง
ยาว
ลึก
อัตรา
จํานวน

:
:
:
:
:
:
:
:

0.20
0.001
0.15

เมตร
เมตร
เมตร

100
1.5
1.5
1.5
1
3
ลูกลอย และ Timer

ลบ.ม./วัน
เมตร
เมตร
เมตร
ลบ.ม./นาที
ชุด

(2) ระบบบําบัดน้ําเสียของสวนบานพัก
รายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียสวนบานพักแสดงใน “เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม
รายงานฉบับหลัก หนาที่ 15-17” สรุปคือโรงพยาบาลเลือกใชถังแอโรวีลซึ่งเปนระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบสําเร็จรูปใชหลักการบําบัดแบบชีวภาพ จากการออกแบบสามารถรองรับน้ําเสี ยได 20 ลบ.ม./
วัน และสามารถบําบัดใหน้ําทิ้งมีคา BOD นอยกวา 20 มก./ล.
เมื่อมีการกอสรางอาคารสวนขยายจะมีปริมาณน้ําเสียในสวนบานพักประมาณ
16.32 ลบ.ม./วัน ดังนั้นระบบบําบัดน้ําเสียที่ติดตั้งสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นได น้ําทิ้งที่
ผานการบําบัดจึงมีคา BOD นอยกวา 20 มก./ล.

หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม
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4. การจราจร
มีขอเสนอแนะใหทางโครงการจัดใหมีที่จอดรถใหเพียงพอ โดยแสดงแผนการจัดการเรื่อง
พื้นที่จอดรถในบริเวณฌาปนสถานตําบลแมตานประกอบดวย
อางอิงรายงานชี้แจงเพิ่มเติมรายงานฉบับหลัก “ประเด็นที่ 1 การจราจรและที่จอดรถ หนาที่
1 ถึง 8” ไดมีการประเมินจํานวนรถยนตของผูใชบริการและเจาหนาที่ และความเพียงพอของพื้นที่
จอดรถ กอนและหลังมีโครงการ สรุปดังนี้
(1) กอนมีโครงการ
- จํานวนรถยนตของผูใชบริการและเจาหนาที่
72
คัน
- จํานวนพื้นที่จอดรถยนตภายในโรงพยาบาล
41
คัน
(2) หลังมีโครงการ
- จํานวนรถยนตของผูใชบริการและเจาหนาที่
131 คัน
- จํานวนพื้นที่จอดรถยนตภายในโรงพยาบาล
41
คัน
เนื่องจากพื้นที่จอดรถไมเพียงพอ โรงพยาบาลจึงไดจัดมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดังนี้
- กําหนดใหเจาหนาที่ที่นํารถจักรยานยนตมาใหนํารถมาจอดพืนที
้ ่สวนหลัง
ของโรงพยาบาล เพื่อใหผูใชบริการสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถสวนหนา
ของโรงพยาบาลไดสะดวก
- จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
โดยบอกตําแหนงพื้นที่จอดรถที่วางอยู
- กําหนดใหพื้นที่จอดรถยนตดานหนาอาคารผูปวยนอก ซึ่งสามารถจอด
รถยนตได 18 คัน เปนพื้นที่จอดรถชั่วคราว สามารถจอดไดไมเกิน 1 ชั่วโมง
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่มาใชบริการเรงดวน
- ประสานขอใชพื้นที่ของฌาปนสถานตําบลแมตาน ซึ่งอยูหางทางออกของ
โรงพยาบาลประมาณ 10 เมตร โดยใชถนนดานในซึ่งยาวประมาณ 180
เมตร เปนพืน้ ที่จอดรถตามแนวตั้งฉากกับทิศทางการจราจร (ริมถนนฝง
เดียว) ได 30 คัน
แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินการที่จะสงผลกระทบตอพื้นที่จอดรถ ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการพื้นที่ โดยพิจารณารื้อถอนอาคารที่มีอายุการใชงานมา
นาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวของการจราจรภายในพื้นที่โรงพยาบาล จํานวน 3 อาคาร คือ
- อาคารพัสดุและคลังยา เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
- อาคารจายกลางและโรงครัว เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
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- อาคารซักฟอก เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
(2) กิจกรรมของฌาปนสถานตําบลแมตาน ซึ่งจะมีการพิธีฌาปนกิจศพในบางวัน
ดังนั้นจึงจะมีการปรับปรุงทิศทางการจราจร และมาตรการในเรื่องพื้นที่จอดรถใหม ดังนี้
(1) ทิศทางการจราจรและพื้นที่จอดรถหลังมีการกอสรางอาคารสวนขยายแลวเสร็จ แสดงดัง
ภาพที่ 1.2 รายละเอียดดังนี้
- พื้นที่จอดรถจักรยานยนตของเจาหนาที่จํานวน 28 คัน ซึ่งเดิมจอดบริเวณ
โดยรอบอาคารพัสดุและคลังยา ใหยายมาจอดบริเวณดานขางของอาคารจาย
กลาง ค.ส.ล. 2 ชั้น แสดงดังภาพที่ 1.2
- ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถหลังมีการกอสรางอาคารสวนขยาย แสดงดัง
ภาพที่ 1.2
(2) พื้นที่จอดรถภายนอกโรงพยาบาล ไดประสานขอใชพื้นที่ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอ ทา
สองยาง พื้นที่ดังกลาวอยูหางจากโรงพยาบาลประมาณ 60 เมตร ตําแหนงและลักษณะกอนปรับพื้นที่
ดังภาพที่ 4.1 และการปรับพื้นที่ใหสามารถจอดรถยนตได 40 คัน แสดงดังภาพที่ 4.1 เชนกัน ทั้งนี้ได
มีหนังสืออนุญาตใหใชพื้นที่จากสถานีตํารวจภูธรอําเภอทาสองยาง แสดงดังเอกสารแนบ ขอ 4
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เอกสารแนบขอ 4
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