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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

จากการศึกษาสวนบุคคล เร่ืองการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดวยแนวคิดดานเทคโนโลยี
สะอาดในโรงพยาบาลเลิดสิน  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดมาใชใน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล และเพื่อเสนอแนวทางในการนําแนวคิดดานเทคโนโลยี
สะอาดมาใชในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเพื่อการขยายผลเปนนโยบายใน
ระดับประเทศตอไป

การศึกษาไดนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดจากแหลง
ความรูตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือ เอกสาร และทาง website โดยสวนสําคัญอยูที่การนําเสนอ
ประสบการณการใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลเลิดสิน โดย คํานึงถึงความคุมคาของการใช
ทรัพยากร ใหความสําคัญกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย และยังทําใหกฎหมายดานสิ่งแวดลอมมีการ
บังคับใชอยางเปนรูปธรรม ประเด็นที่จะทําใหการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบรรลุผลสําเร็จไดนั้น ตอง
อาศัย "การมีสวนรวม" ของบุคคลหรือกลุมที่เกี่ยวของทุกฝายดวย โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมจากกิจกรรมของโรงพยาบาล ปญหาผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จากการตักตวงผลประโยชนจากธรรมชาติเพื่อชีวิตความ
เปนอยูของตนเองมากเกินไปโดยไมคํานึงถึงความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และความ
ตระหนักในผลกระทบอันเกิดจากความเสียสมดุลของธรรมชาติจากการกระทําดังกลาวยังมีอยูนอย ได
ปรากฏผลใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนในรูปของมลภาวะตาง ๆ จนกระทั่งวิกฤตสิ่งแวดลอมแสดงอาการ
ใหเห็นอยางเดนชัด กอใหเกิดผลกระทบต้ังแตเล็กนอยจนถึงรุนแรง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
เร่ือยจนมาถึงระดับทองถิ่น ไมวาจะเปนภาวะเรือนกระจก ขยะมูลฝอยที่กองอยูจะทวมโลก หรือปริมาณ
กาซคารบอนมอนอกไซด ออกไซดของไนโตรเจนที่เกิจากเผาผลาญพลังงาน โดยที่ยังหาพลังงาน
ทดแทนไดนอย สิ่งตางๆดังกลาวลวนมีผลกระทบตอคุณภาพชิวิตและสุขภาพของมวลมนุษยชาติและ
สิ่งมีชิวิตในโลกทั้งปวงทั้งทางตรงและทางออมอยางหลีกเลี่ยงไมได

หลักการที่สําคัญในการปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คือ
การจัดการสิ่งแวดลอม (environmental management) ที่มีประสิทธิภาพเขาไปสนับสนุนใหเกิดการ
ดําเนินการ โดยจะตองผสมผสานวิธีการหลายรูปแบบ เพราะปญหาที่เกิดขึ้นนั้น มีทั้งที่เปนปญหา
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เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันหลายพื้นที่  จึงไมสามารถหาสูตรสําเร็จใด ๆ ที่จะ
นําวิธีการแกไขปญหาหนึ่งไปแกไขอีกปญหาหนึ่งไดโดยปราศจากการประยุกตใช แนวคิดดาน
เทคโนโลยีสะอาด เปนการประยุกตเพื่อลดปญหาผลกระทบตางๆ ทั้งแตตนทาง  เพื่อไปลดหรือขจัด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยอาศัยหลักการ 3 R คือ reduce reuse  และ reycle อาศัยกลไกการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (environmental impact assessment; EIA) เขามาชวยตัดสินใจตอการดําเนินการ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการนําเอากลไกและเคร่ืองมือทางดานเศรษฐศาสตรเขามา
สนับสนุนการแกไขปญหา ซึ่งมีทั้งมาตรการสนับสนุนการใหสิ่งจูงใจ เชน การจายคาตอบแทนแกผูให
ความรวมมือในการ recycle   มาตรการการใหรางวัลกับผูประกอบการที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม
หรือมาตรการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือมูลฝอย ตามหลักการ "ผูกอใหเกิดมลพิษ เปนผูจาย"
(polluter pays principle) เหลานี้เปนสิ่งจําเปนที่ตองทําความเขาใจกับประชาชนถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในการเก็บคาบริการดังกลาว เปนตน  การใหการศึกษาและเผยแพรประชาสัมพันธความรู
ดานสิ่งแวดลอมหรือความสําเร็จดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนผลดีตอชุมชนในภาพรวมที่เห็นเปนรู
ธรรมที่สามารถบงบอกถึงการไดรับอานิสงคจากการดําเนินดําเนินการแกประชาชนในกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ ผานสื่อประเภทตาง ๆ  การสนับสนุนใหองคกรเอกชนและภาคเอกชนเขามามีบทบาทตอการ
แกไขปญหามากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  การปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ไม
เหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบันและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ  รวมถึงการเรงรัดใหมีการบังคับ
ใชกฎหมายที่เกี่ยวของและบทลงโทษผูไมทําตามหรือฝาฝนกฎหมายนาจะมีความเขมขนมากกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน เพราะ ผูที่ทําลายสิ่งแวดลอมนาจะเขาขายผูกอการรายที่สรางความเสียหายตอมวล
สิ่งมีชีวิตทั้งโลกที่สงผลอยางรุนแรงในปจจุบัน นาจะเปนวิธีหนึ่งที่จะกระตุนใหประชาชนสนใจในการ
รักษาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีนั้น ตองเนนที่ "การปองกัน" มากกวา "การแกไข" เพื่อไมใหปญหา
เกิดขึ้น หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ควรเนนนโยบายเชิงรุกมากกวาเชิงรับ ซึ่งนโยบายดังกลาวนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมกันคิดหาทางออกและทางเลือกที่เหมาะสม และสามารถแปลงนโยบายมาสู
การปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุนเราและอนุชนรุนหลัง รวมทั้งคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่สมดุลดวย

หลายปญหาที่ยังรอวันที่จะไดรับการคลี่คลายลงในอนาคต ซึ่งไมวาจะมีความยากลําบากหรือมี
อุปสรรคในการแกไขปญหามากนอยก็ตาม หากเราทุกฝายรวมกันกันอยางจริงจังแลวจะสามารถบรรลุ
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ซึ่งเปาหมายที่จะพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ไดในอนาคตอันใกลนี้ ซึ่งโรงพยาบาลเลิดสิน
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลขนาด 684 เตียง มีกิจกรรมที่ใชสําหรับการ
รักษาพยาบาลที่หลากหลาย ผูบริหารไดใหความสําคัญกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มีนโยบายดาน
สิ่งแวดลอมชัดเจน มีการสรางทีมงานที่ทํางานไดวยความมั่นใจจากการพัฒนาดานองคความรูดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม เขาใจและสามารถประยุกตใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดอยางเปนผลสําเร็จใน
ระดับหนึ่งที่สรางความสนใจและความต่ืนตัวของหนวยงานดานสุขภาพและดานอุตสาหกรรมและยัง
เปนที่ศึกษาดูงานและใชเปนแหลงศึกษาดานการจัดการสิ่งแวดลอมของสถาบันการศึกษาตางๆ
นอกจากมีกระบวนการดําเนินงานที่เปนระบบแลวยังมีประเด็นที่เปนปญหารสําคัญทางดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดดําเนินการและเห็นผลเปนรูธรรม 4 ประเด็นหลัก คือ

ประเด็นที่ 1 การใชไอน้ําและการเกิดกาซไอเสีย โรงพยาบาลเลิดสินใหความสําคัญกับการ
ปองกันและลดการสูยเสียพลังงานจากบริเวณหมอตมและทอสงดวยการซอมรอยร่ัวและหุมฉนวน ลด
การเสียคอนเดนเสทโดยเปลาประโยชนโดยการติดต้ังถังเก็บคอนเดนเสทและใชคอนเดนเสทเปนน้ําเขา
หมอตม เปนผลใหลดคาใชจายดานพลังงานจากน้ํามันเตา และลดปริมาณการใชน้ําประปาปอนเขาหมอ
ตมที่ตองเสียคาใชจายในการปรับสภาพน้ําและการกําจัตระกันที่เกิดจากน้ําไมบริสุทธิ์ ซึ่งในหลาย
องคกรไมวาจะเปนโรงพยาบาลหรือภาคอุตสาหกรรมการผลิตสามารถนําไปประยุกตใชไดดวยเชนกัน
นอกจากลดผลกระทบดานสิ่งสิ่งแวดลอมแลวยังลดตนทุนในการผลิตอีกดวย

         ประเด็นที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอย โรงพยาบาลเลิดสินใหความสําคัญกับการใหองค
ความรูแกบุคลากรเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายในการลดขยะมูลฝอยทุก
ประเภท นําไปสูกระบวนการรีไซเคิลอยางเปนรูปธธรรม ไดรับความรวมมือจากบุคคลากรเปนอยางดี
จากการสรางแรงจูงใจดวยคาตอบแทนในการรีไซเคิลอันเปนที่ยอมรับ และเปนที่ศึกษาดูงานทั้งภาค
ราชการและเอกชน ในเร่ืองของขยะมูลฝอยติดเชื้อมีการลดปริมาณลงดวยการแยกน้ําออกจากกากดวย
ตะแกรงกรองหรือกระชอนกรองแบบงายๆ ตนทุนตํ่าแตผลตอบแทนสูง ลดปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ลดคาธรรมเนียมจากการกําจัดที่มีคาใชจายสูงถึงกิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งรัฐควรเรงพิจารณา
ความสําคัญของปญหา การกําหนดมาตรฐานในการจัดการขยะของประเทศ พรอมกับการวางแนวทาง
และมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบการจัดการขยะในทุกดาน พรอมกับการประชาสัมพันธถึงความ
จําเปนในการเก็บคาธรรมเนียม สงเสริมการแยกขยะใหกับเยาวชนในสถาบันการศึกษาในทุกระดับ เพื่อ
สงเสริมและสรางนิสัยในการคัดแยกขยะอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาวตอไป รวมถึงควรเรง
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ดําเนินการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงวิธีการและเสนทางการเก็บขนขยะที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ตาง ๆ ควรเรงพิจารณา
แนวทางการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเชิงรุก โดยสงเสริมใหภาครัฐและเอกชนนําแนวทางการลดของ
เสียหรือเทคโนโลยีสะอาด และการใชประโยชนจากของเสีย รวมถึงควรศึกษาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการรองรับสิ่งปฏิกูลของศูนยกลางกําจัดสิ่งปฏิกูลในปจจุบันและที่จะกอสรางใน
อนาคต

ประเด็นที่ 3 การใชน้ําและการบําบัดน้ําเสีย ปญหาวิกฤตการณน้ําบาดาลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็ยังอยูในระดับที่มีความรุนแรง ซึ่งรัฐจะตองใหความสําคัญในการ
ปองกันและแกไขปญหาเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลเลิดสินไดใชความพยายามในการรณรงคเร่ืองการใช
น้ําอยางประหยัดโดยผูนําเปนผูที่ทําใหเห็นเปนตัวอยาง ใหความสําคัญกับการติดตามกํากับโดยเฉพาะ
เร่ืองการบําบัดน้ําเสียทั้งดานนโยบายและการปฏิบัติ กําหนดแนวทางการดูแลและแกปญหาอยางชัดเจน
เปนผลใหคาพารามิเตอรในการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียโดยเฉพาะคาบีโอดี และคลอริฟอรม ไมเกิน
มาตรฐานที่กําหนด ควรใหมีการเขมงวดในกฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจนบทลงโทษ สําหรับผูที่
กอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ําอยางจริงจัง เพราะมีผลตอสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศนทางน้ําอยาง
รุนแรง
                ประเด็นที่ 4 การผลิตและการใชพลังงานไฟฟา ซึ่งการผลิตและการใชพลังงานไฟฟามัก
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะคุณภาพอากาศ ซึ่งจะสงผลตอสุขภาพของประชาชน
นอกจากโรงพยาบาลเลิดสินไดรณรงคการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพแลว ในเร่ือง
ของการลดปญหาการใชพลังงานจากตนเหตุไดดําเนินการอยางเปนระบบโดยอาศัยความรวมมือจาก
ประเทศญ่ีปุนที่ใหวิศวกรอาวุโสผูเชี่ยวชาญดานการประหยัดพลังานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย
หรือที่เรียกวา ระบบ chiller เขามาดําเนินการโดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานการใชพลังงานไฟฟาของ
โรงพยาบาลเลิดสิน และดําเนินการลดการใชพลังงานโดยเพิ่มอุณภูมิของน้ําในระบบจาก 44 องศา
ฟาเรนไฮด เปน 50 องศาฟาเรนไฮด โดยที่ไมมีผลกระทบตอความรูสึกเย็นสบายของผูบริโภคและ
ระบบทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ เปนผลใหลดไดทั้งพลังงานและคาใชจายปละกวาลานบาท รัฐ
ควรสงเสริมและกําหนดมาตรการการใชเชื้อเพลิงสะอาดมากขึ้น และใหมีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทนมากขึ้นโดยการพลิกวิกฤตจากขยะมูลฝอยที่ลน
โลกเปนพลังงานสะอาดคืนสูสังคมใหมากที่สุดก็จะเปนการหมุนเวียนพลังงานที่มีคุณคายิ่ง
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ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไมวาจะเปนการดําเนินการในครอบครัว หนวยงาน หรือ
ระดับประเทศ ลวนตองอาศัยองคความรูที่ชัดเจนในแตละเร่ือง การรณรงคประชาสัมพันธทําความ
เขาใจผูที่กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกระดับเปนสิ่งจําเปน ผูบริหารตองใหความสําคัญอยางจริงจัง
ตองปฏิบัตินําใหเห็นเปนตัวอยาง การปลูกฝงแนวคิดและคานิยมดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมควรเร่ิมต้ังแตในครอบครัว และในโรงเรียนต้ังแตวัยอนุบาลและตอเนื่องจนถึงวัยผูใหญ
อยางเปนวัฏจักรจนเกิดเปนวัฒนธรรมถึงจะชวยใหทุกชีวิตอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล  บางที
การแกไขที่ปลายทางก็อาจจะสายเกินไป แนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดควรจะเปนทางเลือกหนึ่งที่ทุก
คนควรใสใจ
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บทที่1
บทนํา

1.1 สภาพและความสําคญัของปญหา

เปนที่ทราบกันดีวา ปญหาสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองสําคัญที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจาก
ประชาชน และผูที่เกี่ยวของทั่วโลก เพราะเปนปญหาที่อยูใกลตัวที่สุด มีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิต และทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงขั้นวิกฤตในทุกประเภทของ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลพวงจากการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยในชวงเวลาที่ผาน
มา ทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ฟุมเฟอย และไมประหยัด นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไปเปนการเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการรวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพชนบทเปนชุมชนเมืองมากขึ้น เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหามลภาวะ
ทางน้ํา อากาศ เสียง กากของเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารเคมีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันนับเปนปรากฏการณใหมที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ แมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจะมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษยแตมนุษยก็ไมเคย
ตระหนักถึงความสําคัญ การพัฒนาใหทันสมัยและการใชเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ เพื่อตักตวง
ผลประโยชนจากธรรมชาติเพื่อชีวิตความเปนอยูของตนเองมากเกินไปโดยไมคํานึงถึงความสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับความตระหนักในผลกระทบอันเกิดจากความเสียสมดุลของ
ธรรมชาติจากการกระทําดังกลาวยังมีอยูนอย ไดปรากฏผลใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนในรูปของ
มลภาวะตาง ๆ จนกระทั่งวิกฤตสิ่งแวดลอมแสดงอาการใหเห็นอยางเดนชัด เชน กรณีภาวะเรือนกระจก
(Greenhouse effect) ปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอม ปญหาสารพิษ ขยะมูลฝอย เปนตน ซึ่งปญหานี้
นอกจากจะทําใหปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย มีไมเพียงพอ และขาดคุณภาพแลว ยังกระทบ
กระเทือนตอการดํารงชีวิตของมนุษยโดยตรงอีกดวย  ดังนั้นแนวความคิดที่ถูกตองในการพัฒนา ก็คือ
การพัฒนาที่คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งนี้ก็เพื่อใหผลจากการพัฒนานั้นกอใหเกิดผลดีแกชีวิต
ของประชาชนอยางแทจริง
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โรงพยาบาลเปนสถานบริการดานสุขภาพแตมีสภาพไมแตกตางจากโรงงานอุตสาหกรรม มีการ
ผลิต และปลดปลอยของเสีย ไมวาจะเปนน้ําเสีย  ขยะมูลฝอยสารพัดชนิดต้ังแตขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ ขยะมูลฝอยอันตราย มีการเผาผลาญพลังงานโดยเฉพาะไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง  มีการใช
น้ํามันเตาในการผลิตไอน้ํารอนที่กอใหเกิดควันพิษทางอาก าศที่ลวนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยตรง จะตางกันตรงที่โครงสรางของการผลิตที่มีลักษณะยุงยากซับซอน เสมือนหนึ่งโรง งาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีผลผลิตหลากหลายและแตกตาง นอกจากจะเปนแหลงที่สรางเสริมและซอม
สุขภาพแลวยังอาจเปนผูกอใหเกิดปญหาสุขภาพแกชุมชนอันเกิดจากผลกระทบจากกระบวน การ
รักษาพยาบาลไดดวยเชนกัน

ในมุมมองของผูบริหารเห็นวาการนําเทคโนโลยีสะอาด(cleaner technology/CT) มาประยุกตใช
ในโรงพยาบาล เพื่อใหบุคลากรของโรงพยาบาล ผูรับบริการและชุมชนใกลเคียงอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
อาคาร สถานที่ใหความสะดวก สะอาด ปลอดภัยสําหรับผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และไมกอมลภาวะตอ
ชุมชน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนความรับผิดชอบอันพึงกระทําใหดูใหเห็นเปนตัวอยาง  ดวยผู
ศึกษาเห็นวาการนําเทคโนโลยีสะอาดไปสูการปฏิบัติใชของทุกภาคสวนและดวยกลไกที่อาศัยการมี
สวนรวมของบุคลากรเปนตัวขับเคลื่อนนับเปนความทาทายสําหรับการบริหารองคกรสวนหนึ่ง การใช
แนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดมีความสําคัญตอการลดตนทุนการผลิต การใชทรัพยากรอยางคุมคา ทําให
การใชทรัพยากรในแตละกระบวนการกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญยังชวยลดปญหาโลกรอนที่
เกิดจากการบริโภคทรัพยากรอยางปราศจากความรับผิดชอบของมวลมนุษยอีกดวย

โรงพยาบาลเลิดสิน มีฐานะเปนกอง สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขต้ังอยูใจกลาง
ศูนยรวมธุรกิจของประเทศยานสีลม เปนโรงพยาบาลขนาดใหญ ขนาด 684 เตียง มีปญหาดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ไมตางจากโรงพยาบาลอ่ืนๆหรือโรงงานทั่วไป ไมวาจะเปนเร่ืองขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณมากแตมีสวนที่แตกตางจากโรงงานอยางมีนัยสําคัญ คือ มีขยะมูลฝอยที่ปนเปอนเชื้อโรคที่เปน
อันตรายตอสุขภาพของประชาชน และขยะมูลฝอยอันตรายจากสารเคมี  มีน้ําเสียที่ปลอยทิ้งสูสาธารณะ
และมีการใชพลังงานไอน้ําเพื่อการผลิตจากหมอตมน้ําขนาดใหญที่ใชพลังงานจากน้ํามันเตาที่ต้ังอยู
ทามกลางชุมชนบางรัก ซึ่งมีขอรองเรียนจากชุมชนรอบร้ัวโรงพยาบาลเร่ืองควันและเขมาจากการผลิต
ไอน้ํา จึงเห็นไดวาการดําเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลใชวาจะมีเฉพาะดานดีในการรักษาพยาบาลให
ประชาชนหายเจ็บปวย แตกลับมีอีกดานที่เกิดผลกระทบทางลบตอมวลมนุษยชาติและสิ่งแวดลอมโลก
โดยไมต้ังใจ  ดวยที่เปนโรงพยาบาลของรัฐที่มีขอกําหนดกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานตางๆ
กํากับดูแล เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการรักษาพยาบาลสามารถแกปญหาสุขภาพของประชาชนไดอยาง
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มีมาตรฐานและตองไมสงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมวลมนุษย
โดยรวม เมื่อมีการดําเนินการตามนโยบายกรมการแพทยเร่ืองการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรง
พยาบาลเลิดสินจึงเปนโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยแหงแรกท่ีในการดําเนินการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรฐาน ISO14001 จนไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 เมื่อ 15 สิงหาคม 2543
และไดนําเทคโนโลยีสะอาดเขามาใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเห็นผลเปนรูปธรรมภายใต
การแนะนําจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทยอยางตอเนื่องโดยเฉพาะเร่ืองการจัดการของเสียไมวาจะเปนเร่ือง
ขยะมูลฝอย ระบบบําบัดน้ําเสีย การผลิตไอน้ํา และในเร่ืองการบริหารจัดระบบปรับอากาศของ
โรงพยาบลซึ่งเปนระบบที่มีการใชพลังงานไฟฟามากที่สุด ใหมีความประหยัด  จนประสบความสําเร็จมี
ผลงานอันเปนที่ประจักษจนถึงปจจุบัน ดวยแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดเปนการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมที่มีประโยชนกับทุกหนวยงานเปนอยางมาก สามารถชวยลดตนทุนการผลิตลงไดอยางคุมคา
คุมทุน โรงพยาบาลเลิดสินจึงเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสะอาดกับสิ่งแวดลอม
เปนที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคอุตสาหกรรมและเทคโนยีตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึง
หนวยงานตางๆทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จึงควรอยางยิ่งที่หนวยงานตางๆจะนําแนวคิดดาน
เทคโนโลยีสะอาดไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะภาครัฐที่ควรดําเนินการใหเปน
แบบอยางสอด คลองกับการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา

1.2.1  เพื่อศึกษาผลของการนําแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดมาใชในระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางในการนําแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดมาใชในระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและขยายผลเปนนโยบายในระดับประเทศตอไป

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการประมวลประสบการณการประยุกตใชแนวคิดดานเทคโนโลยี

สะอาดเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลเลิดสินที่เกิดจากกิจกรรมการรักษาพยาบาล
และนํามาสรุปวิเคราะหเพื่อใชเปนกรณีศึกษาที่เปนประโยชนแกผูบริหารองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและ
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เอกชนทั้งภายในและตางประเทศในเร่ืองความรับผิดชอบตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการ
พัฒนาหรือดําเนินกิจกรรมขององคกร ใน 4 ประเด็น

(ก) การใชไอน้ําและการเกิดกาซไอเสีย
(ข) การจัดการดานขยะมูลฝอยรวมถึงของเสียจากยาและสารเคมี
(ค)  การใชน้ําและการจัดการน้ําเสีย
(ง)  การลดการใชพลังงานไฟฟา

1.3.2 ขอบเขตเกี่ยวกับสถานที่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
1.3.3 ขอบเขตเกี่ยวกับเวลาที่ศึกษา : มิถุนายน – กรกฎาคม 2553

1.4 วิธีการศึกษา

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อศึกษาและรวบรวมผลที่
ไดรับจากการบริหารโดยการนําแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดมาใชในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาลเลิดสิน โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้

1. ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารตํารา วารสาร ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สะอาด และอนามัย สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

2. รวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา(content analysis) ซึ่งไดจากการศึกษาเอกสาร

(document research) และจากประสบการณตรงดานการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
4. สรุปผลการศึกษา ใหขอเสนอแนะและอภิปรายผล

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.5.1 เสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักการและแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาด
1.5.2 ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลังการใชเทคโนโลยีสะอาดอยางเปนรูปธรรม
1.5.3   เปนแรงผลักดันใหเกิดนโยบายการใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการ

สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาด
จากการที่รัฐบาลออกกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรฐานและนโยบายตางๆดานการรักษาสิ่งแวด

ลอม พิทักษทรัพยากรธรรมชาติแตการบังคับใชไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะ
ใชเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดวยการสิ้นเปลืองทรัพยากรนอยที่สุด ลดกากของเสียหรือไมมีเลย เพือ่
ลดมลภาวะตอมนุษยและรักษาสิ่งแวดลอม คือ แนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาด โดยอาศัยหลักการ
ดังตอไปนี้

2.1.1 Reduce คือ การออกแบบใหอายุผลิตภัณฑยืนยาว ใชวัตถุดิบที่มีสารพิษและกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด

2.1.2 Reuse  คือ การลดมลภาวะที่แหลงกําเนิด เพื่อขจัดปญหาการสูญเสีย และการเกิดมลภาวะที่
ตนทางและหากยังมีของเสียเกิดขึ้นตองพยายามนําของเสียเหลานั้นกลับมาใชซ้ําในกระบวนการผลิต
เดิม

2.1.3 Recycle  คือ การผานกระบวนการแลวนํากลับมาใชใหม หรือผานกระบวนการเพื่อให
เกิดผลพลอยไดอ่ืน เชน เพื่อใหมีของเสียที่ตองการบําบัดหรือฝงกลบใหนอยที่สุดหรือไมมีเลย

2.2 หลักการของเทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีสะอาด เปนเทคโนโลยีเพื่อการปองกันมลภาวะ (pollution prevention) ที่ใชหลักการ

ลดของเสียใหเหลือนอยที่สุด (waste minimization) โดยวิธีการแยกสารที่กอใหเกิดมลภาวะอันเกิดจาก
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเปลี่ยนวัตถุดิบ
ที่ทําใหเกิดผลพลอยไดที่ไมเปนอันตราย (Reduce) รวมทั้งการลดปริมาณและความเขมขนของ
องคประกอบในของเสียดวยการนําไปใชซ้ํา (reuse) หรือการนํากลับไปใชใหม (recycle) จนไมสามารถ
นําของเสียไปใชประโยชนไดแลว ก็จะนําไปบําบัดใหถูกตองตามหลักวิชาการตอไป โดยมีการ
ดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง นอกจากนี้ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดนั้นยังตอง
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ประกอบดวยความเขาใจและมีทัศนคติที่ดี รวมถึงการรวมมือกันอยางเต็มที่จากบุคคลากรทุกฝาย
อีกดวย ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 2-1 แสดงหลักการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในการปองกันมลภาวะ

2.3 วิธีการเทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีสะอาด มีวิธีดําเนินงานแบงออกเปน 2 วิธี คือ วิธีลดมลภาวะที่แหลงกําเนิดและวิธีการ

นํากลับมาใชใหมหรือการใชซ้ํา ดังแสดงในภาพที่ 2-2

ภาพท่ี 2-2 แสดงวิธีการดําเนินงานเทคโนโลยีท่ีสะอาด

การบริหารดําเนนิการการปรับเปล่ียน
เทคโนโลยี

การปรับเปล่ียนวัตถุดบิ

การใชเทคโนโลยี
หมุนเวียน

การใชหมุนเวียนการปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิต

การปรับเปล่ียน
ผลิตภัณฑ

การนํากลับมาใชซํ้าการลดมลภาวะที่แหลงกําเนิด

วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
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การลดมลภาวะท่ีแหลงกําเนิด แบงออกเปน 2 วิธี ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ (product reformulation)
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นอาจมีคุณภาพ รูปลักษณะ ขนาด ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอม
สามารถทําการปรับปรุงเพื่อลดปญหาได 4 วิธี

1.1 Product Change Factor เปนการออกแบบใหมเพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ โดยมี
เงื่อนไขเทคนิคตางๆที่เหมาะสม

1.2 Production Change Factor เปนการปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการควบคุมสินคา การเก็บ
รักษา

1.3 Market Change Factor เปนการปรับเปลี่ยนวิธีการตลาด ประมาณความตองการตลาด
1.4 Marketing Change Factor เปนการปรับปรุงการบริการและการตลาด

2. การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต (process change) แบงออกเปน 3 วิธี คือ
2.1 การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ (input material change) เปนการเลือกใชวัตถุดิบที่สะอาด หมายถึง

คุณสมบัติของวัตถุดิบเองหรือสิ่งปนเปอนมากับวัตถุดิบ ซึ่งหากเปนไปไดควรมีการกําจัดออกต้ังแตตน
กอนนําเขาหนวยงานเพื่อเขาสูกระบวนการผลิต ทั้งนี้คุณภาพตองไดตามมาตรฐานการผลิตดวย

2.2 การปรับปรุงเทคโนโลยี (Technology Improvement) เปนการเพิ่มศักยภาพการผลิตหรือการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การปรับปรุงผังการทํางาน  การใชระบบอัตโนมัติ การปรับปรุง
เคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิตและการนําเทคโนโลยีใหมมาใช เพื่อใหเกิดของเสียนอยที่สุด
             2.3 การบริหารการดําเนินงาน (Operational Management) เปนการบริหารระบบการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิตใหสามารถลดตนทุนการผลิตและผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิผล ไดแก การปฏิบัติที่ดี การจัดการที่ดี การควบคุมรายการวัตถุดิบ การ
จัดเก็บที่เหมาะสม การวางแผนการผลิต การแยกกําจัดหรือบําบัดของเสียและการฝกอบรม

การนํากลับมาใชใหมหรือการใชซ้ํา

โดยปกติควรดําเนินการลดการสูญเสีย กอนที่จะหาวิธีนํากลับมาใชหมุนเวียนหรือนําไปสกัดของ
มีคากลับคืน การหมุนเวียนการใช เชน เมื่อนําทรัพยากรมาผานการใชงานคร้ังหนึ่งแลวยังมีคุณภาพที่จะ
นําไปใชงานในขั้นตอนอ่ืนได ก็ควรหาวิธีที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชน หรือถาใชในกระบวนการอ่ืน
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ไมไดอีกแลวก็จะใชวิธีการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อออกแบบกระบวนการนําทรัพยากรน้ํา วัตถุดิบ หรือ
พลังงานกลับมาใชอีก หรือทําใหเกิดผลพลอยไดเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับของเสีย โรงงานอุตสาหกรรม
โดยทั่วไป สามารถนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใชเปนการพัฒนาขีดความสามารถดานการผลิต
เพื่อใหเกิดการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและการคาของตลาดโลกไดอยางแนนอน
เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่กอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและใหประโยชนอยางมากมาย ซึ่งบางกรณี
การนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปปฏิบัติใชโดยไมเสียคาใชจายในการลงทุน แตผลที่ไดกลับมา
สามารถลดตนทุนการผลิตไดมาก หรือถามีการลงทุนก็ตองไดรับผลตอบแทนภายในระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period) ที่คุมคาตอการลงทุน

2.4 ประโยชนของเทคโนโลยีสะอาด
2.4.1 ประโยชนตอตัวเราเอง
(ก) มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากสารพิษตางๆ เพราะมีสารพิษที่ปลอยสูธรรมชาติและ

ตกคางอยูในผลิตภัณฑนอยลง สุขภาพจิตก็ดีดวย
(ข) เทคโนโลยีสะอาดทําใหเราไดใชสินคาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงขึ้น
(ค) มีสภาพแวดลอม ความเปนอยู และคุณภาพชีวิตดีขี้น เชน แมน้ําลําคลองจะสะอาดขึ้นและมี

ขยะลดนอยลง
(ง)  ประหยัดคาใชจายในการรักษาพยาบาล
(จ) มีความภาคภูมิใจในผลงานที่มีสวนทําใหเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในสังคม

2.4.2 ประโยชนตอชุมชน
(ก) มีความสมานสามัคคีกันระหวางชุมชนและองคกรดีขึ้นเพราะเขาใจปญหา และรวมกันหา

หนทางแกไข
(ข) ทําใหเกิดสังคมที่นาอยู มีทรัพยากรธรรมชาติเหลือใหใชอยางเพียงพอ เพราะมีการจัดสรร

และใชทรัพยากรอยางคมคา และมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน มีการนําเอาของเสียกลับมาใชใหม เปนตน

2.4.3 ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรม
(ก) ชวยทําใหเกิดการประหยัดการใชน้ํา วัตถุดิบ พลังงาน และลดการเกิดมลภาวะ โดย

กระบวนการนํากลับมาใชใหมและใชซ้ํา
(ข) การปรับปรุงสภาพการทํางาน เทคโนโลยีสะอาดจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่ม
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มากขึ้น เนื่องจากคนงานมีสุขอนามัยดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุตางๆ
(ค) การปรับปรุงคุณภาพสินคา คุณภาพของสินคาเปนสิ่งสําคัญของผูผลิตภาคอุตสาหกรรม

เนื่องจากตองแขงขันในระดับสากล การลดมลภาวะ ณ แหลงกําเนิดทําใหคุณภาพสินคาดีขึ้น
(ง) การเพิ่มประสิทธิภาพและกําไรการประหยัดวัตถุดิบและพลังงานนําไปสูการลดตนทุนการ

ผลิต ซึ่งเปนการเพิ่มกําไร และขีดความสามารถในการแขงขัน
 (จ) เทคโนโลยีสะอาด ทําใหโรงงานเกิดของเสียนอยลง งายตอการจัดการและยังปฏิบติัไดตาม

มาตรฐานกฎหมายบานเมือง
(ฉ) การลดตนทุนการบําบัดของเสีย การลดมลภาวะที่แหลงกําเนิดทําใหมลภาวะมีปริมาณลดลง

ซึ่งจะมีผลทําใหตนทุนการบําบัดของเสียลดลงดวย
(ช) การมีภาพพจนที่ดีตอสาธารณชน เทคโนโลยีสะอาดทําใหโรงงานหรือสถานประกอบการ

สะอาด และทําใหเปนเพื่อนบานที่ดีกับชุมชนรอบขาง
(ซ) เทคโนโลยีสะอาดจะลดจํานวนมลภาวะจากอุตสาหกรรมลง และเปนการลดการสะสมตัว

ของความเปนพิษตางๆ ในสิ่งแวดลอม

2.4.4 ประโยชนตอภาครัฐ
(ก) เทคโนโลยีสะอาดชวยแบงเบาภาระกิจในการติดตามตรวจสอบของภาครัฐ
(ข) บรรลุตามเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(ค) สงเสริมภาพพจนของประเทศไทยในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและเพิ่มศักยภาพในการ

สงออก

2.5 ขั้นตอนสูความสําเร็จในการทําเทคโนโลยีสะอาด

2.5.1 วางแผนและจัดองคกร (นโยบาย/วัตถุประสงค/เปาหมาย/ตั้งคณะทํางาน)
การวางแผนและจัดองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความมุงมั่นของผูบริหาร โดยการกําหนด

นโยบายและเปาหมายซึ่งจะเปนแนวทางในการทําเทคโนโลยีสะอาด (CT) ขององคกร ผูบริหารสูงสุดตอง
ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ โดยการจัดต้ังคณะทํางานเทคโนโลยีสะอาด (ทีม CT) ซึ่งในขั้นตอนนี้
อาจมีการพิจารณาถึงอุปสรรคซึ่งอาจมีผลตอการดําเนินงาน และควรเตรียมการเพื่อการแกไขไวดวย
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2.5.2 ทําการประเมินเบื้องตน (เลือกบริเวณท่ีจะทําการประเมิน)
หลังจากที่ไดโครงสรางและกรอบในการทํางานแลว คณะทํางานตองทําการประเมินเบื้องตนวามี

บริเวณใด ที่เกิดปญหาความสูญเสียและสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได และเลือกบริเวณที่จะทําการประเมิน
โดยละเอียดตอไป การประเมินเบื้องตนอาศัยหลักสามัญสํานึกเปนสวนใหญ และยังไมลงลึกใน
รายละเอียด ผลจากการประเมินนี้ จะใชเปนแนวทางกําหนดบริเวณหรือทรัพยากรที่จะศึกษาในการ
ประเมินโดยละเอียดตอไป

2.5.3 ทําการประเมินโดยละเอียด (รายการทางเลือกท้ังหมด)
เมื่อไดพื้นที่หรือบริเวณที่เกิดปญหาความสูญเสียสูง และตองการจะปรับปรุงใหดีขึ้นแลว จึง

เร่ิมทําการประเมินโดยละเอียดเพื่อจัดทําสมดุลมวลและพลังงาน เขา ออก เพื่อทําใหทราบถึงสาเหตุและ
แหลงกําเนิดของของเสียหรือมลภาวะ การสูญเสียพลังงาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอม การทํางานที่ไม
ดี จากนั้นจึงทํารายการและจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกเพื่อการปรับปรุงตอไป

2.5.4 ศึกษาความเปนไปได (รายการของทางเลือกท่ีคุมคาในการลงทุน)
ศึกษาความเปนไปได มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงระดับความละเอียดที่ตองทําการศึกษาในแต

ละทางเลือก และความพรอมของขอมูล นอกจากนั้นสําหรับโครงการที่ตองมีการลงทุนสูง ตองประเมิน
ความคุมคาในการลงทุน และทํารายการของทางเลือกที่เปนไปได

2.5.5 ลงมือปฏิบัติ (แผนปฏิบัติงาน/ดําเนินงานตามแผน)
การลงมือปฏิบัติเพื่อใหทางเลือกที่ไดเลือกไวประสบความสําเร็จ ตองมีการวางแผนการทํางาน

โดยละเอียด โดยในแผนงานควรประกอบดวย เร่ืองที่จะทํา บริเวณเปาหมาย ขั้นตอน การปฏิบัติ กําหนด
ระยะเวลาเสร็จสิ้น และผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน

2.5.6 ติดตามประเมินผล (ติดตาม ตรวจสอบ อยางใกลชิด)
เมื่อการทํางานดําเนินไประยะหนึ่งควรมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหแนใจวา การปฏิบัติเปนไป

ตามแผนงานที่กําหนดไว หรือถาหากมีปญหาประการใด จะไดทบทวนแกไขเพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการ
ทํางานตอไป การติดตามประเมินผลยังเปนการทําให CT ของบริษัทดําเนินตอไปอยางตอเนื่องและดียิ่งขึ้น
อีกดวย
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2.6 ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จในการทําเทคโนโลยีสะอาด
2.6.1  ความมุงมั่นของผูบริหาร
2.6.2 ความมั่นคงในนโยบาย
2.6.3 การไดรับการฝกอบรมในทุกระดับ
2.6.4 มีศรัทธาและเปนคุณคาของเทคโนโลยีสะอาดอยางแทจริง
2.6.5 สรางแรงจูงใจที่เหมาะสม
2.6.6 การมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับอยางสม่ําเสมอ
2.6.7 มีแหลงขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
2.6.8 มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทําเทคโนโลยีสะอาดอยางตอเนื่อง

2.7    ปญหา อุปสรรคของการนําเทคโนโลยีสะอาดไปใช
      การทํางานในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตาม ไมวาจะเปนงานในองคกรหรือภายนอกองคกรตางก็

ประสบปญหาและอุปสรรคดวยกันทั้งสิ้น สวนปญหาและอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีสะอาดไปใช มี
ดังตอไปนี้

2.7.1 การไมเขาใจแนวความคิดของเทคโนโลยีสะอาด คือ ไมไดทําการศึกษา และไมไดทําความ
เขาใจในการทําเทคโนโลยีสะอาดเทาที่ควร

2.7.2 การไมมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร คือ บุคลากรไมใหความสําคัญและไมใหความ
สนใจเกี่ยวกับการทําเทคโนโลยีสะอาด หรือบุคลากรภายในองคกรมีความขัดแยงกัน

2.7.3 ไมมีขอมูล คือ ไมมีขอมูลที่ชัดเจน หรือขาดขอมูล หรือมีขอมูลไมเพียงพอในการทํา
เทคโนโลยีสะอาด

2.7.4 ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งดานความรูของบุคลากร และการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ทันสมัย ที่คํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม

2.7.5 ตัวอยางความสําเร็จในการทําเทคโนโลยีสะอาด ในเชิงรูปธรรมยังมีจํานวนนอย และไม
สามารถที่จะนํามาพัฒนาไดอยางถาวร

2.7.6 การไมยอมเปดเผยขอมูลความสําเร็จของเทคโนโลยีสะอาดในวงกวาง จึงไมสามารถที่จะ
นํามาใชในการศึกษาวิจัยและนํามาพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมได

2.7.7 ขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ และความสามารถในดานเทคโนโลยีสะอาด ซึ่ง
ปจจุบันยังมีจํานวนนอยจึงไมเพียงพอตอการทําเทคโนโลยีสะอาดที่ตองมีการทําอยางตอเนื่อง
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2.8 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสะอาด

ในระดับสากลแลว เทคโนโลยีสะอาดจะเปนแนวทางที่ปฏิบัติกันดวยความสมัครใจ เพราะยิ่งทํา
ยิ่งได แตดวยกฎหมายดูแลสิ่งแวดลอมจากภาครัฐและมาตรการการตรวจสอบของภาครัฐ โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งขึ้นเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพิทักษโลก จึงเปน
แรงผลักดันใหมีการใชแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดกันแพรหลายมากขึ้น

สําหรับประเทศไทย ถึงแมวาจะมีกฎหมายและมาตรการที่ดูแลสิ่งแวดลอมหลายฉบับ อาทิเชน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนตน อยางไรก็
ตามกฎหมายเหลานี้สวนมากจะเปนการนําเขาความคิดมาจากประเทศที่พัฒนาแลว โดยโครงสรางพื้นฐาน
ภายในประเทศของเรา เชน ความรู เคร่ืองมือ ความโปรงใสในการทํางาน ไมเหมือนของเขา ดังนั้น การ
บังคับใชกฎหมายจึงไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร ดังที่เห็นไดจากสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมลง เชนที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน

แนวโนมของการดูแลสิ่งแวดลอมโลก กฎหมายจะเปนสวนหนึ่งเทานั้น ในปจจุบันเปนที่ยอมรับ
และรับรูกันเพิ่มมากขึ้นวา สิ่งแวดลอมเปนมรดกโลกที่ทุกคนจะตองดูแลเอาใจใสและถนอมรักษาเทาชีวิต
ถาไมรักษาแลวเราอาจไมสามารถรักษาเผาพันธุมนุษยได เทคโนโลยีสะอาดจึงเปนทางที่สําคัญที่จะทําให
โลกมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได โดยอาจมีผูเต็มใจที่จะดําเนินกิจกรรมนี้เพื่อประโยชนของตนเองและผูอ่ืนโดย
ไมตองอาศัยขอกําหนดของกฎหมายมาบังคับ ในที่นี้ผูศึกษาขอยกตัวอยางขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของในประเด็นที่ศึกษา ดังนี้

2.8.1  การกําจัดน้ําท้ิง
     น้ําทิ้งหรือน้ําที่ใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชนยอมปนเปอนดวยสารนานาชนิด

เชนสารอินทรีย เกลืออนินทรีย โลหะที่เปนพิษ ตลอดจนเชื้อโรคซึ่งถาปลอยน้ําทิ้งเหลานี้ออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหลงชุมชนโดยตรงลงไปยังแหลงน้ําธรรมชาติ เชนแมน้ําลําธาร หรืออางเก็บน้ํา จะทํา
ใหน้ํานั้นเนาเสีย ไมเหมาะกับการใชอุปโภคบริโภค กอความรําคาญและเดือดรอนคนทั่วไป จึงจําเปนตอง
มีการกําจัดน้ํานั้นเสียกอน เพื่อใหน้ํานั้นมีสารปนเปอนละลายอยูในเกณฑตํ่าสุดตามที่กําหนดโดยทาง
ราชการ ซึ่งไดกําหนดคามาตรฐานน้ําทิ้ง ดังแสดงในตารางที่ 2-1และตารางที่ 2-2
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ตารางท่ี 2-1 แสดงมาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห

1.คาความเปนกรด
และดาง (pH value)

5.5-9.0 pH Meter

2. คาทีดเีอส (TDS
หรือ total dissolved
solids)

คาทีดีเอส (TDS หรือ total dissolved solids)หรืออาจแตกตางแลวแต
ละประเภทของแหลงรองรับน้ําทิง้ หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่คณะกรรมการควบคุมมลภาวะเหน็สมควรแตไมเกิน
5,000 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําทิ้งที่จะระบายลงแหลงน้ํากรอยที่มคีาความ
เค็ม (salinity) เกิน 2,000 มิลลิกรมั/ลิตร หรือลงสูทะเล คาทีดีเอสในน้ํา
ทิ้งจะมีคามากกวาคาทีดีเอสที่มีอยูในแหลงน้ํากรอยหรือน้ําทะเลไดไม
เกิน5,000มิลลิกรัม/ลิตร

ระเหยแหงทีอุ่ณหภูมิ 103 -
105   องศาเซลเซียส เปนเวลา
1 ช่ัวโมง

3.สารแขวนลอย
(suspended solids)

ไมเกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร หรืออาจแตกตางแลวแตประเภทของแหลง
รองรับน้ําทิ้ง     หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภท
ของระบบบําบัดน้ําเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลภาวะ
เห็นสมควรแตไมเกิน 150 มิลลิกรัม/ลิตร

กรองผานกระดาษกรองใย
แกว (glass fiber filter disc)

4. อุณหภูมิ ไมเกิน 40 องศาเซลเซียส วัดขณะเก็บตัวอยางน้ํา

5. สีหรือกล่ิน ไมเปนที่พึงรังเกียจ ไมไดกําหนด

6.ซัลไฟด ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร titrate

7.ไซยาไนด (cyanide
as HCN)

ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร กล่ันและตามดวยวิธี pyridine
arbituric acid

8. น้ํามันและไขมัน

fat, oil and grease )

ไมเกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร หรืออาจแตกตางแลวแตละประเภทของ
แหลงรองรบัน้ําทิ้ง หรือ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลภาวะเหน็สมควรแตไมเกิน15มิลลิกรัม/ลิตร

สกัดดวยตัวทําละลาย แลว
แยกหาน้ําหนักของน้ํามันและ
ไขมัน

9.ฟอรมาลดีไฮด ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร spectrophotometry
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ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห

10.สารประกอบฟ
นอล (phenols)

ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร กล่ันและตามดวยวิธี
aminoantipyrine

11.คลอรีนอิสระ ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร iodometric method

12.สารปองกันหรือ
กําจัดศัตรูพืชหรอื
สัตว (pesticide)

ตองตรวจไมพบตามวิธีตรวจสอบที่กําหนด gas-chromatography

13.คาบีโอดี
(biochemical oxygen
demand : BOD)

ไมเกิน20มิลลิกรัม/ลิตรหรือแตกตางแลวแตละประเภทของแหลง
รองรับน้ําทิ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลภาวะเหน็สมควรแตไมเกิน 60 มิลลิกรัม/ลิตร

azide modification ที่อุณหภูมิ
20องศาเซลเซียส เปนเวลา 5
วัน

14. คาทเีคเอ็น แลวแตละประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม แตไมเกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร

kjeldahl

15. คาซีโอดี
(chemical oxygen
demand : COD)

แตกตางแตละประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้งหรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมตามที่คณะกรรม การควบคุมมลภาวะเห็นสมควร แตไม
เกิน 400 มิลลิกรัม/ลิตร

potassium dichromate
digestion

16. โลหะหนัก

(heavy metal)

16.1 สังกะสี (Zn) ไมเกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร

atomatic absorption
spectrophotometry ชนิด
direct dispiration หรือวิธี
plasma emission
spectroscopyชนิด
inductively coupled plasma

16.2 โครเมียมชนิด
ไตรวาเลนท

ไมเกิน 0.75 มิลลิกรัม/ลิตร

16.3 ทองแดง (Cu) ไมเกิน 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร

16.4 แคดเมียม (Cd) ไมเกิน 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร
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ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห

 16.5 แบเรียม (Ba) ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร

16.6 ตะก่ัว (Pb) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร

16.7 นคิเกิล (Ni) ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร

16.8แมงกานีส (Mn) ไมเกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร

16.9 อารเซนคิ

      (As)

ไมเกิน 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร -atomatic absorption

 pectrophotometry ชนิด
hydride generation หรือวิธี
plasma emission
spectroscopy ชนิด
inductively coupled plasma :
ICP

16.10 ปรอท (Hg) ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร - atomatic absorption cold
vapour techique

แหลงท่ีมา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับที่3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนคิม อุตสาหกรรม
ตีพิมพ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539

ตารางท่ี 2-2  คามาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงพยาบาลกําหนดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร

                พารามิเตอร                         หนวย                   คามาตรฐาน

1. บีโอดี มิลลิกรัม/ลิตร 20

2. ของแข็ง

    2.1 สารแขวนลอย มิลลิกรัม/ลิตร 30
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                พารามิเตอร                        หนวย                   คามาตรฐาน

   2.2 ตะกอนหนัก มิลลิกรัม/ลิตร 0.5

   2.3 สารที่ละลายไดทั้งหมด มิลลิกรัม/ลิตร 500

3. ซัลไฟด มิลลิกรัม/ลิตร 1.0

4. ไนโตรเจน ที เค เอ็น มิลลิกรัม/ลิตร 35

5. พีเอช 5 -9

6. น้ํามันและไขมัน มิลลิกรัม/ลิตร 20

7. โคลิฟอรมทั้งหมด * MPN/100 ml 5,000

 ที่มา :   มาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงพยาบาลที่มีขนาดต้ังแต 30 เตียงเปนตนไป กําหนดโดย กรมวบคุม
มลภาวะ กําหนดโดยกรมอนามัย

2.8.2 การจัดการขยะมูลฝอย (solid waste management)
การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง หลักการที่เกี่ยวของกับการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บ

ขยะชั่วคราวไวในภาชนะ การรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อการขนถายและการขนสง การแปลงรูปของขยะมูล
ฝอย และการกําจัดขยะมูลฝอย โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ
เศรษฐศาสตร การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการยอมรับของสังคม ขยะมูลฝอยเปนปญหาที่สงผลเสียตอ
ชุมชนตางๆ มากมาย เปนแหลงแพรเชื้อโรคตางๆ กอปญหากลิ่นเหม็นและน้ําเสียที่มาจากการชะกองขยะ
รอบๆ บริเวณ

ชนิดของขยะมูลฝอย โดยทั่วไปขยะมูลฝอยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
(ก) ประเภทที่ 1 ขยะมูลฝอยจากชุมชน (municipal Wastes)
(ข) ประเภทที่ 2 ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (industrial Wastes)
(ค) ประเภทที่ 3 ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายสูง (hazardous wastes)
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ซึ่งขยะมูลฝอยทั้งสามประเภทยังแบงออกไดเปนชนิดตางๆ ดังนี้

1. ขยะมูลฝอยเปยกสด (garbage) เปนขยะมูลฝอยที่ประกอบดวยสารอินทรียตางๆ ที่สามารถ
เนาเปอยผุพัง หรือการยอยสลายโดยจุลชีพได โดยปกติขยะมูลฝอยชนิดนี้จะมีความชื้นสูงเมื่อปลอยทิ้งไว
ระยะเวลาหนึ่งขยะมูลฝอยจะเกิดการเนาเปอยทําใหเกิดกลิ่นเหม็น เปนแหลงเชื้อโรค มีแมลงวันตอม เปน
แหลงอาหารของพวกหนู ขยะมูลฝอยชนิดนี้ ไดแก เศษอาหาร เศษผักผลไม เปนตน

2. ขยะมูลฝอยแหง (rubbish) เปนขยะมูลฝอยที่ยอยสลายดวยจุลชีพไดยาก เชน เศษไม เศษ
กระดาษ เศษแกว เศษโลหะ กระปอง พลาสติก เปนตน

3. เศษสิ่งกอสราง (construction wastes) เศษคอนกรีตที่แตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย เศษอิฐ เศษตะปู
เศษไม เศษหิน ปูน ทราย เปนตน

4. ซากสัตว (dead animal) เปนซากสัตวที่ตายแลว ไดแก ซากสุนัข ซากหนู ซากแมว มักทิ้งไว
ขางถนนหรือบนถนน ถาปลอยทิ้งไวจะมีกลิ่นเหม็นมาก

5.  ขี้เถา (ashes) เปนกากขยะที่ไดผานการเผาไหมแลว เชน ขี้เถาถาน ขี้เถาฟน เปนตน
6. ขยะมูลฝอยจากถนน (street refuse) เปนเศษขยะมูลฝอยที่อยูตามริมถนน หรือบนถนน ไดแก

เศษพลาสติก เศษใบไม เศษหิน ทราย ซึ่งทําใหไมปลอดภัยในการขับรถบนถนน
7. ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (industrial wastes) เปนเศษขยะมูลฝอยทุกประเภทที่มา

จากโรงงานตางๆ ดังนั้นขยะมูลฝอยประเภทนี้จะมีความแตกตางกัน แลวแตวาขยะมูลฝอยมาจากโรงงาน
ประเภทใด เชน เศษอาหารกระปอง เศษผัก เศษพลาสติก เศษยาง เศษไม เศษกระดาษ เปนตน

8. ขยะมูลฝอยจากการกสิกรรม (agricultural wastes) เปนเศษขยะมูลฝอยทุกประเภทที่มาจาก
พื้นที่ทํากสิกรรม เชน เศษฟาง เศษมูลสัตว เศษผัก เศษหญา เปนตน

9. ขยะมูลฝอยพิเศษ (special wastes) เปนขยะมูลฝอยที่จัดอยูในประเภทที่มีอันตรายสูง เชน ขยะ
มูลฝอยจากโรงพยาบาลทั่วไป จากโรงพยาบาลที่รักษาคนไขเกี่ยวกับโรคติดตอ ขยะมูลฝอยที่มี
กัมมันตภาพรังสี ขยะมูลฝอยที่มีสารเคมีอันตราย เปนตน

ในเขตกรุงเทพมหานครจะมีปริมาณขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยเทากับ 2.5 ลิตร/(คน/วัน) ซึ่งในเขตที่มี
ประชากรหนาแนน เชน บริเวณถนนสีลมจะมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 3.6 ลิตร/(คน/วัน) และในเขต
ที่มีประชากรไมหนาแนนจะมีประมาณ 1.5 ลิตร/(คน/วัน) จากการสํารวจของหนวยงานราชการพบวา
คาเฉลี่ยของอัตราเกิดขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนตางๆ มีเทากัน 0.66 กิโลกรัม/(คน/วัน) แตอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยจะมีคาเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของชุมชน จํานวนประชากรและสภาพเศรษฐกิจ
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ของชุมชนดังที่ไดกลาวแลวขางตน ยกตัวอยางเชน อัตราการเกิดขยะในชุมชนระดับสุขาภิบาลจะมี
คาประมาณ 0.40-0.56 กิโลกรัม/(คน/วัน) และสําหรับเทศบาลจะมีคาอยูระหวาง 0.66-0.84 กิโลกรัม/(คน/
วัน) โดยกรุงเทพมหานครจะมีอัตราเทากับ 0.85 กิโลกรัม/(คน/วัน)

ลักษณะของขยะมูลฝอย ลักษณะของขยะมูลฝอยจะมีความสําคัญมากตอการจัดการขยะมูลฝอย
ดังนั้นในการศึกษาขยะมูลฝอยของชุมชนใดๆ จะตองทําการวิเคราะหหาลักษณะของขยะมูลฝอยใหได
ทราบอยางชัดเจน ซึ่งจะไดนําขอมูลเหลานี้มาพิจารณาในการเลือกวิธีการจัดการขยะมูลฝอย เชน ถาขยะ
มูลฝอยจากยานธุรกิจแหงหนึ่งจะมีกระดาษเปนขยะมูลฝอยโดยสวนใหญ ดังนั้นเคร่ืองมือที่ใชในการ
จัดการขยะมูลฝอยจากแหลงนี้อาจมีเพียงเคร่ืองตัดและเคร่ืองอัดก็เพียงพอ นอกจากนี้หากเมืองนี้มีโรงงาน
รับซื้อกระดาษเกาเพื่อนํามาผานกระบวนการผลิตใหม การพิจารณาแยกเก็บขยะมูลฝอยจากยานธุรกิจนี้
อาจใหผลคุมคามาก ลักษณะของขยะมูลฝอยที่ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ

(ก) ลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics)
(ข) ลักษณะทางเคมี (chemical characteristics)
(ค) ลักษณะทางชีววิทยา (biological characteristics)

(ก) ลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics) เปนการบอกลักษณะ ชนิดของขยะมูล
ฝอยขนาดของแตละสวนและรวมถึงปริมาณของความชื้น ความหนาแนนของขยะมูลฝอย เพราะเปน
ขอมูลที่มีประโยชนกับการจัดการขยะมูลฝอย

(ข) ลักษณะทางเคมี (chemical characteristics) ลักษณะทางเคมีเปนขอมูลที่สําคัญมาก ใน
การชวยพิจารณาเลือกกระบวนการกําจัดขยะมูลฝอย และกระบวนการนําขยะมูลฝอยกลับมาแปลงรูปใช
ใหม เชน การเผาขยะมูลฝอยเพื่อตองการไดพลังงานความรอนมาใชผลิตไฟฟา โดยทั่วไปขยะมูลฝอยจะมี
สวนประกอบใหญๆ อยู 2 สวนคือ สารเผาไหมได และ สารเผาไหมไมได สําหรับทางเคมีที่ควรทราบ
เพื่อนํามาชวยในการพิจารณาถึงความสามารถของขยะมูลฝอยใดๆ ที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิง

(ค) ลักษณะทางชีววิทยา (chemical characteristics) ขยะมูลฝอยตามแหลงตางๆ จะมี
แบคทีเรียและอ่ืนๆ ซึ่งจะกอใหเกิดโรคและไมกอใหเกิดโรค อยางไรก็ตามขยะมูลฝอยจะเปนแหลงเชื้อ
โรคหลากหลาย โดยเฉพาะถาขยะมูลฝอยมาจากโรงพยาบาลและศูนยอนามัยตางๆ อาจจะบอกไดวาขยะ
มูลฝอยมาจากแหลงดังกลาวจะมีเชื้อโรคอันตรายติดมากับขยะมูลฝอยแนนอน เชน เข็มฉีดยา  เศษเนื้อเยื่อ
จากหองผาตัด เปนตน จากการสํารวจจากกองขยะมูลฝอยเทศบาลหลายจังหวัดพบวา ขยะมูลฝอยจาก
โรงพยาบาลยังคงมีการทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปอยู ซึ่งเปนอันตรายตอผูมีอาชีพเก็บเลือกสิ่งของจาก
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กองขยะมูลฝอยของเทศบาล ในขณะเดียวกันจะมีแมลงวัน แมลงสาบ หนู ฯลฯ อาศัยในกองขยะมูลฝอย
หาอาหารและแพรพันธ ซึ่งจะเปนพาหะนําโรครายตางๆ มาสูคนไดแก อหิวาห ไทฟอยด บิด และพยาธิ
ตางๆ

การเก็บขนขยะมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนสามารถกระทําไดโดยวิธีการตางๆ เชน การ
จัดการและดําเนินงานเองโดยเทศบาลนั้น หรือรัฐทําการวาจางบริษัทเอกชนทําการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือ
เอกชนทําการวาจางบริษัทเอกชนที่อาศัยอยูบริเวณชุมชนนั้นๆ ทําการเก็บขนขยะมูลฝอยอีกตอหนึ่ง
ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลที่จะทําการจัดการขยะมูลฝอยของแตละชุมชนเพราะขึ้นอยูกับ
ลักษณะภูมิประเทศและความพรอมของเทศบาลนั้นๆ ในการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในบานพักอาศัย
ศูนยการคา สถานประกอบการ ธุรกิจตลาดสดรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เปนการจัดการในจุดเกิด
ขยะมูลฝอยโดยตรงคือ ผูเปนเจาของสถานที่นั้นๆ จะเปนผูจัดเก็บและรวบรวมกันเอง เชน จัดใหมีถังขยะ
มูลฝอยไวรองรับขยะมูลฝอยตามตําแหนงตางๆที่ กําหนด แลวจึงนําขยะมูลฝอยจากถังขยะมูลฝอยมารวม
ไวที่จุดรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนสงไปกําจัดรวมกันตอไป โดยจุดรวบรวมขยะมูลฝอยนี้
จะตองอยูในบริเวณที่รถเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถเขาถึงไดสะดวก ในการจัดเก็บขนนี้ถาเปนยานพัก
อาศัยและสถานประกอบการธุรกิจควรทําการจัดเก็บทุกๆ 2 วัน ยานการคาและโรงงานอุตสาหกรรมควร
ทําการจัดเก็บทุกวัน สําหรับตลาดสดควรทําการเก็บขนวันละ 2 คร้ัง สําหรับรถขนขยะมูลฝอยควรมี
คนขับ 1 คนตอรถ 1 คัน และมีพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย 4 คนตอรถ 1 คัน แตทั้งนี้อาจแลวแตความ
เหมาะสมของชุมชนนั้นๆ ดวย

วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

(ก) เก็บตามทางเทาหรือหนาอาคาร วิธีนี้จะทําการเก็บขนไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต
อยูผูที่อาศัยจําเปนตองทําการรวบรวมขยะมูลฝอยไวที่ทางเทาหรือหนาอาคาร

(ข) เก็บขยะมูลฝอยจากในอาคารไปที่รถเข็น วิธีนี้ใชพนักงานเขาไปภายในอาคารนําขยะมูล
ฝอยที่จุดรวมขยะของอาคารยกมารวมเทไวที่รถเก็บขน หรือไวที่ถังขยะขนาดใหญของพนักงานเพื่อไปรับ
เก็บขยะจากอาคารอ่ืนๆ ดวย แลวจึงนําขยะมูลฝอยทั้งหมดของอาคารตางๆ บริเวณนี้มาเทใสรถเก็บขน

(ค) เก็บขยะมูลฝอยจากในอาคารไปที่ทางเทาหรือหนาอาคาร วิธีนี้ใชพนักงานเขาไปภายใน
อาคาร นําถังขยะที่จุดรวมขยะของอาคารยกออกมาต้ังไวที่ทางเทา หรือหนาอาคาร เพื่อรอใหรถเก็บขน
ขยะเขา ไปทําการเก็บขน และพนักงานนั้นตองนําถังขยะเปลานี้เขาไปเก็บต้ังไวภายในอาคารอยางเดิม
วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยขางตนทั้งสามประการมีทั้งขอดีและขอเสีย ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับสภาพลักษณะ
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ของสถานที่ที่จะเก็บ และความตองการของผูอาศัยนั้น แตตองสอดคลองกับความเห็นชอบของผูจัดเก็บขน
ขยะมูลฝอยดวย

2.8.3 การควบคุมประสิทธิภาพหมอไอน้ํา

ในการใชเชื้อเพลิงทําใหน้ําเปนไอน้ํานั้น จะมีการสูญเสียความรอนไปบางสวน ดังนั้นไอน้ําจึง
ไมไดรับความรอนจากเชื้อเพลิงทั้งหมด

วิธีการหนึ่งในการหาประสิทธิภาพหมอไอน้ํา คือการทําสมดุลยความรอนโดยมีหลักการวา
พลังงานเขาเทากับพลังงานออกแลวทําการวัดคาพลังงานเขาและพลังงานออกตางๆ โดยใชอุปกรณวัด
พลังงานที่มักจะเกี่ยวของกับหมอไอน้ําไดระบุไวดังนี้

พลังงานเขาในหมอไอน้ํา ประกอบดวย

1.      พลังงานที่ไดจากการสันดาปเชื้อเพลิง
2. พลังงานที่เปนความรอนสัมผัสของเชื้อเพลิง
3. พลังงานที่เปนความรอนสัมผัสของอากาศที่นํามาใชในการสันดาป
4. พลังงานจากน้ํา (รอน) ที่ปอนเขา

พลังงานออกจากหมอไอน้ํา ประกอบดวย

1. พลังงานในไอน้ํา
2. พลังงานในกาซทิ้งที่ปลองควัน
3. พลังงานที่สูญเสียจากการแผรังสีและการพาความรอน
4. พลังงานที่สูญเสียจากการเผาไหมไมสมบูรณ

จากคําจํากัดความประสิทธิภาพวาเปนอัตราสวนของพลังงานออกที่ไดประโยชนตอพลังงานที่ใสเขาไป
จะเห็นวาพลังงานออกที่เปนประโยชนคือพลังงานในไอน้ําเทานั้น สามารถเขียนไดเปน

ประสิทธิภาพ = (พลังงานในไอน้ํา / พลังงานท่ีเขาท้ังหมด)  X 100
วิธีการนี้มีรายละเอียดและปริมาณที่ตองวัดมาก ทําใหไมสะดวก ในเชิงปฏิบัติมีวิธีที่สะดวกกวา คือการวัด
เปอรเซนตสูญเสียตามสูตร
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ประสิทธิภาพ = 100 - เปอรเซนตการสูญเสียพลังงาน

เปอรเซนตการสูญเสียพลังงานหาไดจากการวัดปริมาณออกซิเจนหรือคารบอนไดออกไซดและอุณหภูมิ
ของกาซทิ้ง แลวนําคาไปคํานวณหรือเปดตารางที่ทําตัวเลขไวแลว การรับรูประสิทธิภาพจะทําใหเรา
สามารถปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นในบางคร้ัง ถาหากไมมีอุปกรณวัด เราสามารถสังเกตสภาวะการสันดาป
เชื้อเพลิงไดดวยตาเปลาซึ่งจะเปนประโยชนในการหาขอบกพรองต้ังแตเนิ่นๆ ทั้งนี้ทําไดโดยสังเกตเปลว
ไฟ โดยมองจากชองมองที่มีอยู ในการสันดาป ไดมีการนําอากาศเขามาทําปฏิกริยากับเชื้อเพลิง ปริมาณ
อากาศนั้นใชวาจะนําเขามาเทาไหรก็ได การสันดาปที่ใหประสิทธิสูงปริมาณอากาศควรจะมีปริมาณที่
เหมาะสมเทานั้น การนําปริมาณอากาศเขานอยไปเชื้อเพลิงจะสันดาปไมสมบูรณ สูญเสียพลังงานมหาศาล
และมีควันดําพรอมเขมา แตถามีปริมาณอากาศเขามากไปความรอนจากการสันดาปก็จะทิ้งไปกับกาซทิ้งที่
ปลองควันซึ่งเปนการสิ้นเปลืองอีก ดังนั้นจึงควรสังเกตสีของเปลวไฟและสีของควัน ถาปริมาณอากาศ
พอดี เปลวไฟจะมีรูปรางคอนขางมั่นคง มีสีแสดและควันไมมีหรือสีเทาออน ถาปริมาณอากาศนอยเกินไป
ปลายเปลวไฟจะเปนสีดําๆ มีเขมา และมีควัน ถาปริมาณอากาศมากเกินไป เปลวไฟจะมีรูปรางเคลื่อนไหว
รุนแรง มีความสวางจา และควันไมมีสีหรือสีขาว การบํารุงรักษาหัวเผาใหอยูในสภาพดี จะทําใหเชื้อเพลิง
ถูกสงออกมาเปนละอองผสมกันเขากับอากาศทําปฏิกริยาสันดาปไดดี ถาหากมีคราบน้ํามันหรือคารบอน
ติดอยูที่ปลายหัวเผา จะทําใหเชื้อเพลิงไมเปนละอองกอใหเกิดการสันดาปที่ไมดีมีควันดํา สามารถแกไข
ไดโดยเพิ่มอากาศเขาไป แตถายังมีความผิดปกติอยูแสดงวาหัวเผาไมอยูในสภาพที่ดีพอการเผาไหมที่ไม
สมบูรณ กอใหเกิดเขมาที่พื้นผิวแลกเปลี่ยนความรอนทางดานสัมผัสไฟ เขมาเปนฉนวนอยางดีตอการ
ถายเทความรอน จึงตองพยายามทําใหการเผาไหมสมบูรณ และหมั่นทําความสะอาดทอใหปราศจากเขมา

2.8.4 ระบบคอนเดนเสท

ระบบคอนเดนเสทหรือการนําไอน้ํากลับมาใชใหม (condensate return system) เปนการนํา
พลังงานความรอนที่เหลือทิ้งนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหลดตนทุนในการผลิตไดอีกแบบ
หนึ่ง ซึ่งถือวาเปนการใชพลังงานความรอนใหคุมคาที่สุด ความสําคัญของการนําไอน้ําควบแนนกลับมาใช
ใหม (the Importance of condensate recovery) ไอน้ําที่ควบแนนหลังจากที่มีการถายเทความรอนแฝงไปสู
กระบวนการผลิต ปริมาณความรอนของไอน้ําที่ควบแนนนี้มีปริมาณรอยละ 20 ของปริมาณความรอน
เดิมที่เกิดขึ้นเนื่องจากเชิ้อเพลิง จึงเปนความสิ้นเปลืองหากมีการทิ้งสวนนี้ไป ไอน้ําที่ควบแนนควรนําไป
ผานใหความรอนกับขบวนการผลิตอ่ืน ๆ ที่ใชอุณหภูมิตํ่ากวาในระบบไอน้ํา ไอน้ําที่ควบแนนที่ไม
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ปนเปอนกับสารเคมีในขบวนการผลิต เมื่อผานการทําความสะอาดเพียงเล็กนอยและปรับความเปนกรด-
ดางนํากลับเขาระบบปอน จะเปนการลดคาใชจายในการเตรียมน้ําปอนและลดการปลอยน้ําที่ระบาย
ทิ้ง ปริมาณความรอนในน้ําที่ระบายทิ้งประมาณรอยละ 20 จะไปลดประสิทธิภาพ การใชพลังงานใน
ระบบไอน้ําลงมาก

การเก็บความรอนท้ิงกลับมาใชประโยชน

ความรอนที่หนีไปกับกาซทิ้งอุณหภูมิสูงของเตาใหความรอนก็ยังมีปริมาณสูงมาก     ดังนั้น
จําเปนตองเก็บความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชน ตัวอยางเชน
        1. อุนน้ําปอนหมอไอน้ํา หรืออุนอากาศปอนที่ใชสันดาป ประโยชนที่ไดจากการนําคอนเดนเสทมา
ผสมลงใน Feed Tank เปนการลดคาเชื้อเพลิงในหมอน้ํา
        2. ลดปริมาณการใชน้ํา (ลด make-up water)
        3. ลดสารเคมีปรุงแตงน้ํา เนื่องจากคอนเดนเสทเปนน้ําที่สะอาดไมตองการสารเคมีปรุงแตง
        4. ลดการสูญเสียความรอนไปกับโบลวดาวน เนื่องจากคอนเดนเสทเปนน้ําสะอาดจึงไมมีความ
จําเปนที่จะตองโบลวดาวนมาก

การนําพลังงานความรอนท้ิงกลับมาใชใหม

การพิจารณาเพื่อนําเอาพลังงานความรอนที่ทิ้งกลับมาใชใหมนั้น ตองคํานึงถึงศักยภาพและ
คุณภาพของความรอนที่ทิ้ง วิธีการทางเทคนิค ที่ตองนํามาใชและสิ่งที่สําคัญก็คือความเหมาะสมในเชิง
เศรษฐศาสตรดวยการคืนทุน ในชวงเวลา 1 ถึง 5 ป การพิจารณานําเอาความรอนทิ้งกลับมาใชใหม อาจ
พิจารณาไดทั้งวิธีการนําเอาความรอนมาใชงานโดยตรง และวิธีการทางออมโดยใชเคร่ืองแลกเปลี่ยนความ
รอนแลว ถายโอนความรอนใหแกสารตัวกลางที่จะรับเอาความรอนไปใชงาน ดังนั้นเมื่อเรามองไปที่
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแลว ความรอนที่มักทิ้งไปโดยมิไดนํากลับมาใชใหมจะประกอบดวยขอ
ตอไปนี้
        1. กาซเสียที่ผานออกมาจากหมอไอน้ําไปสูปลอง
       2. กาซเสียที่ไดจากเตาอบ หรือเตาเผาตางๆ
       3. คอนเดนเสทที่ไดจากระบบการผลิตไอน้ําของหมอน้ํา
       4. น้ํารอนที่ผานการใชงานแตยังมีอุณหภูมิคอนขางสูง หรือน้ํารอนที่ไดจากระบบการทําความเย็น
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2.8.5   การปรุงแตงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมของบอยเลอร

 น้ําที่ปอนเขาหมอไอน้ําเพื่อผลิตเปนไอน้ํานําไปใชงานนั้นตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับ
หมอไอน้ํานั้นๆ การใชน้ําปอนที่ไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหามากมายในการใชงาน ปญหาที่พบบอย
ดังเชน การถายเทความรอนประสิทธิภาพตํ่าลง การเพิ่มอุณหภูมิของโลหะที่เปนพื้นผิวถายเทความรอน
ทําใหโลหะออนตัวถึงขั้นอันตราย การมีหยดน้ําติดไปมากๆ กับไอน้ําทําใหผลิตภัณฑเสียหาย เปนตน
ปญหาเหลานี้เกิดจากคุณภาพน้ําที่ปอน หรือน้ําในหมอไอน้ําไมเหมาะสม          สิ่งตางๆ ในน้ําที่ไมพึง
ปรารถนาสําหรับหมอไอน้ํา ไดแก เชน สิ่งสกปรก ฝุนละออง ไขมัน น้ํามัน และเกลือแรตางๆ จึงตองขจัด
ดวยวิธีทางกลหรือทางเคมีจนมีคุณภาพที่เหมาะสมตอไป ซึ่งหนาที่ 4 ประการในการขจัดปญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับน้ําที่ใชในหมอไอน้ํา คือ

1. ตระกรัน เกลือแคลเซียมและแมกนีเซียม ที่ละลายในน้ําจะกลายเปนตะกรันเกาะพื้นผิว
ถายเทความรอน ทําใหการถายเทความรอนลดลงและทอมีความรอนสูงสะสม

2. การกัดกรอน หมอไอน้ํา ทออุปกรณตางๆ จะถูกกัดกรอนได ถา 1) น้ําเปนกรด 2) มี
กาซละลายในน้ํา

3. แคร่ีโอเวอร น้ําจํานวนมากติดไปกับไอน้ํากอใหเกิดปญหาตอเคร่ืองจักรความเปนดาง
ที่สูงมาก ไขมันและน้ํามันในน้ําสารแขวนลอยเปนสาเหตุการเกิดโฟมมิ่ง

4. การเปราะของโลหะ โลหะเกิดจากการแตกราว เนื่องจากความเปราะตามตะเข็บและ
ปลายทอ

การปรุงแตงคุณภาพน้ํา

การปรุงแตงคุณภาพน้ํามีทั้งสวนที่ทําภายนอกและภายในหมอน้ํา

สิ่งท่ีทําภายนอกหมอไอน้ํา คือ
1. การไลกาซที่ละลายอยูในน้ํา โดยการใชไอน้ําหรือน้ํารอนจากคอนเดนเสททําใหน้ําที่ปอนเขา

หมอไอน้ํารอนขึ้น และลดความดันลง กาซจะแยกตัวออกจากน้ํา
2. การแลกเปลี่ยนอิออน เปนวิธีการขจัดของแข็งที่ละลายอยู ดังเชนวิธีทําน้ํากระดางใหเปน

น้ําออน โดยใชเรซินไปดึงแคลเซียมกับแมกนีเซียมออกจากความกระดาง
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สิ่งท่ีทําภายในหมอไอน้ํา คือ

1. การปรับ pH ใหอยูในชวงที่เหมาะสม โดยใชสารเคมีเชน โซเดียมไฮดรอกไซด โซเดียม
คารบอเนต โตรโซเดียมฟอสเฟต เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดตะกรันและการกัดกรอน

2. ทําน้ําในหมอไอน้ําใหเปนน้ําออน ดวยการใชสารเคมี ดังเชน โซเดียมไฮตรอกไซด โซเดีย
คารบอเนต และโซเดียมฟอสเฟตตางๆ ทําใหความกระดางกลายเปนสิ่งตกกะกอนนิ่มๆ

3. การไลออกซิเจน ใชโซเดียมซัลไฟท และไฮดราซีนการปลอยทิ้ง เปนการระบายสิ่งสกปรก
และสารที่ตกตะกอน รวมทั้งสารเคมีที่สะสมและมีความเขมขนออกทางดานลางของหมอไอน้ํา

2.8.6 กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับหมอไอน้ําในประเทศไทย

หมอไอน้ํา (boiler) สามารถจัดไดวาเปนอุปกรณที่มีความสําคัญยิ่งในระบบการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมในปจจุบัน แตในขณะเดียวกันหมอไอน้ําจัดวาเปนอุปกรณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดความ
เสียหายอันจะนํามาซึ่งอันตรายขณะใชงานสูงหากปราศจากการบํารุงรักษาที่ถูกตองและสม่ําเสมอ ซึ่ง
อันตรายที่เกิดขึ้นอาจสามารถสรางความสูญเสียตอทรัพยากรบุคคลและทรัพยสินไดเปนอยางมาก จึงไดมี
การประกาศใชกฎหมายและขอบังคับตางๆ เพื่อควบคุมการใชงานของหมอไอน้ําใหถูกตองตามหลัก
ปฏิบัติสากลและปลอดภัยตอทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยในที่นี้จะนําบางสวนของกฏหมายควบคุมการ
ประกอบการที่เกี่ยวกับการใชหมอไอน้ําที่สําคัญของประเทศไทยมานําเสนอเปนบางสวน ดังนี้

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน

ขอ 1 อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงาน ตองมีคาปริมาณของสารแตละชนิดเจือปนไมเกินคาที่
กําหนดไว ดังตอแสดงในตารางที่ 2-5
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ตารางท่ี 2-3 แสดงคาปริมาณของสารแตละชนิดท่ีเจือปนไมเกินคาท่ีกําหนด

ลําดับ
ที่ ชนิดของสารเจือปน แหลงท่ีมาของสาร คาปริมาณของสารเจือปนใน

อากาศ (mg/m3)

1 ฝุนละออง (particulate) หมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิง

น้ํามันเตา 300

ถานหิน 400

เชื้อเพลิงอ่ืนๆ 400

การถลุง หลอหลอม รีดดึง และ/
หรือผลิตเหล็กกลา อลูมิเนียม 300

การผลิตทั่วไป 400

2 พลวง (antimony) การผลิตทั่วไป 20

3 สารหนู (arsenic) การผลิตทั่วไป 20

4 ทองแดง (copper) การหลอมหรือการถลุง 30

5 ตะกั่ว (lead) การผลิตทั่วไป 30

6 คลอรีน (chlorine) การผลิตทั่วไป 30

7 ไฮโดรเจนคลอไรด (hydrogen chloride) การผลิตทั่วไป 200

8 ปรอท (mercury) การผลิตทั่วไป 3

9 คารบอนมอนอกไซด (carbon
monoxide)

การผลิตทั่วไป 1,000 หรือ 870 สวนในลานสวน
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ลําดับ
ที่ ชนิดของสารเจือปน แหลงท่ีมาของสาร คาปริมาณของสารเจือปนใน

อากาศ (mg/m3)

10 กรดกํามะถัน (sulfuric acid) การผลิตทั่วไป 100 หรือ 25 สวนในลานสวน

11 ไฮโดรเจนซัลไฟด (hydrogen sulfide) การผลิตทั่วไป 140 หรือ 100 สวนในลานสวน

12 ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide) การผลิตกรดซัลฟูริค 1,300 หรือ 500 สวนในลานสวน

13 ออกไซดของไนโตรเจน (oxides of
nitrogen)

หมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงดังนี้ (วัดในรูปไนโตรเจนได
ออกไซด)

- ถานหิน 740หรือ500สวนในลานสวน

- เชื้อเพลิงอ่ืนๆ 470 หรือ 250 สวนในลานสวน

14 ไซลีน (xylene) การผลิตทั่วไป 870 หรือ 200 สวนในลานสวน

2.8.7 วิธีการวัดปริมาณฝุนละอองจากปลองไอเสีย

วัดเปนหนวยมิลลิกรัม/อากาศ 1 ลูกบาศกเมตร (มก/ม3) mg/NM3 (milligram/mormal cubic
metre) จะใชวิธีการเก็บอากาศผานผากรอง กรองเอาฝุนไวตออากาศ
1 ลูกบาศกเมตร เทียบกับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ก. ppm. (part per million) (สวนในลานสวน) ซึ่งสวนมากจะใชวัดคาของกาซ ซึ่งมีความสัมพันธกับ
มก./ม3 ดังนี้

มก/ม3  = ppm  x น้ําหนักโมเลกุล
 24.5

ข. วัดเปนไฟเบอร ใชวัดพวกฝุนละอองที่เปนไฟเบอร เชน ใยหิน (asbestos)ฝาย (cotton) โดยใช
กลองสอง นับเปนไฟเบอร



27

ค. คามาตรฐานในการควบคุมปริมาณฝุนละออง
1.    คา T.L.V. (threshold limit value) จะเปนการวัดคาปริมาณฝุนละอองหรือกาซในบริเวณ

ทํางาน โดยถือเปนคาจํากัดสูงสุดในบริเวณที่ที่คนงานปฏิบัติงานอยู ที่ผูปฏิบัติงานสามารถจะรับไดเปน
เวลา 8 ชั่วโมงตอวันทํางาน ซึ่งไดมาจากหลักความจริงที่วารางกายคนเราสามารถกําจัดแปลกปลอมที่เขาสู
รางกายตลอดเวลา เชน คา T.L.V. สําหรับฝุนธรรมดาที่ไมเปนพิษจะเทากับ 15 มก/ม3 เปนตน

2. คา emission จะเปนการวัดคาปริมาณฝุนละอองหรือกาซที่ปลอยออกทางปลอง
เพื่อใหเจือจางลงมาจนกวาจะตกถึงพื้น ซึ่งจะเปนคาจํากัดสูงสุดของปริมาณสารที่จะปลอยออกทางปลอง
ไดโดยตองมีสวนสัมพันธกับความเร็วลม ความสูงของปลอง สิ่งแวดลอมรอบขาง คา T.L.V. ปริมาณสาร
ที่มีอยูดั้งเดิมโดยรอบโรงงาน และคา T.L.V.

 3. คา ambient จะเปนการวัดคาปริมาณฝุนละอองหรือกาซที่มีอยูนอกร้ัวโรงงานโดยถือเปนคา
จํากัดสูงสุดที่จะยอมใหปริมาณของสารนั้นมีอยูในสภาวะแวดลอมปกติ

2.9 งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสะอาด

2.9.1  เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเยื่อกระดาษจากสา

           การวิจัยนี้เปนการศึกษาการนําหลักการของเทคโนโลยีสะอาดเขามาประยุกตใชในการผลิตเยื่อและ
กระดาษจากสาโดยการตรวจประเมินกระบวนการผลิต และเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ใหมีของเสียนอยที่สุด ซึ่งจะทําใหประหยัดวัตถุดิบ น้ํา สารเคมี พลังงานและเพิ่มผลผลิต อันจะสงผลให
ลดตนทุนการผลิต และลดของเสียใหอยูในระดับที่บําบัดไดงายอีกดวย จากกรณีศึกษาโรงงานตัวอยางใน
จังหวัดแพรที่มีกําลังการผลิตกระดาษสา 1,000 แผนตอวัน หรือ 6.87 ตันตอป พบวามีปริมาณการใช
วัตถุดิบ 2.911 ตันตอตันกระดาษ ปริมาณการใชน้ํา451 ลกูบาศกเมตรตอตันกระดาษ ปริมาณการใช
สารเคมี 414 กิโลกรัมตอตันกระดาษ ปริมาณการใชเชื้อเพลิงและไฟฟาทั้งหมดคิดเปน 42.89 กิกะจูลตอ
ตันกระดาษ และ 567 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอตันกระดาษ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา กระบวนการตมเยื่อ
กระบวนการฟอกเยื่อ และกระบวนการลางเยื่อหลังฟอก มีการสูญเสียเยื่อ 7,890 กิโลกรัมตอป 2,680
กิโลกรัมตอป และ 224 กิโลกรัมตอปมีการสูญเสียเยื่อ 7,890 กิโลกรัมตอป 2,680 กิโลกรัมตอป และ 224
กิโลกรัมตอปตามลําดับ ซึ่งคิดเปนมูลคาการสูญเสียเปน 150,000 บาทตอป 107,000 บาทตอป และ 35,000
บาทตอป ตามลําดับ ขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการฟอกเยื่อ โดยการใชถังสเตน
เลสในการฟอกเยื่อ ทําใหลดการใชสารเคมีได 86 กิโลกรัมตอตันกระดาษ หรือคิดเปน รอยละ20.8 และ
การปรับปรุงสภาวะในการฟอกเยื่อ ลดสารเคมีได 49 กิโลกรัมตอตันกระดาษ หรือคิดเปนรอยละ 11.8
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สวนกระบวนการตมเยื่อ เมื่อใชการแชเปลือกสาดวยน้ําตมเยื่อดําแทนน้ํา สามารถลดการใชสารเคมีได 57
กิโลกรัมตอตันกระดาษ หรือคิดเปนรอยละ13.8  สําหรับกระบวนการลางเยื่อ คํานวณปริมาณน้ําลางเยื่อ
โดยใชระบบการลางเยื่อแบบน้ําลนไหลสวนทาง สามารถลดการใชน้ําได 233 ลูกบาศกเมตรตอตัน
กระดาษ คิดเปนรอยละ 51.7 และการจัดผังการลางเยื่อใหม สามารถลดการใชน้ําได 120 ลูกบาศกเมตรตอ
ตันกระดาษ หรือคิดเปนรอยละ 26.5

2.9.2 การศึกษาอัตราคาไฟฟา TOU สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
อัตราคาไฟฟาที่แตกตางกันตามชวงเวลาของการใชไฟฟา (time of use rate : TOU) เปนอัตราคา

ไฟฟาที่สะทอนถึงตนทุนที่แทจริง คือ คาไฟฟาจะสูงในชวงที่มีความตองการใชไฟฟามาก (on peak)
ต้ังแตเวลา 9.00 น. –22.00 น. ของวันทําการ และคาไฟฟาจะตํ่าในชวงที่มีความตองการใชไฟฟานอย (off
peak) ต้ังแตเวลา 22.00 น.-9.00 น. ของวันทําการ รวมทั้งวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ (ไมรวม
วันหยุดชดเชย) ตลอดทั้งวัน ทําใหการใชไฟฟามีการกระจายในชวง off peak มากขึ้น และลดการใชไฟฟา
ในชวง peak ลง ซึ่งจะชวยทําใหความตองการไฟฟาสูงสุดของประเทศลดลง และผูใชไฟฟาจะได
ประโยชนจากการจายไฟฟาที่ลดลงดวย

อัตราคาไฟฟา TOU เปนการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมของผูใชไฟฟาในแตละกลุมวาควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชอยางไรเพื่อไดประโยชนสูงสุดจากอัตราคาไฟฟาแบบ TOU และเปน
การศึกษาผลกระทบในภาพรวมตอความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของประเทศจากการใชอัตราคาไฟฟา
TOU ซึ่งเปนเร่ืองที่ควรมีการศึกษาใหมีความชัดเจนเพื่อนําผลการศึกษาดังกลาวไปใชในการ
ประชาสัมพันธใหผูใชไฟฟาไดรับทราบถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากอัตราคาไฟฟา TOU จากการศึกษา
ลักษณะการใชไฟฟาของผูใชไฟฟา TOU ทั้งประเทศจํานวน 1,449 ราย ในเดือนกันยายน 2544 มี
ขอสังเกตที่สําคัญพอสรุปไดดังนี้

1. ความตองการไฟฟาของผูใชไฟฟา TOU อยูที่ 2,000-2,500 เมกะวัตต แตที่แปลกคือ ความ
ตองการไฟฟาสูงสุดเกิดในวันเสาร และในวันอาทิตยมีการใชไฟฟาที่คอนขางสม่ําเสมอ สวนการใชไฟฟา
ในวันทําการมีการลดการใชไฟฟาในชวง on peak หรือ 9.00-22.00 น. อยางเดนชัด

2. ผูใชไฟฟา TOU บางราย ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟา โดยเปลี่ยนไปใชไฟฟาในชวง
off peak มากขึ้น ผลจากการปรับเปลี่ยนนี้ ทําใหสามารถลดความตองการไฟฟาในชวง peak ของประเทศ
ไดประมาณ 380 เมกะวัตต ประเทศชาติสามารถชะลอการลงทุน ในการสรางโรงไฟฟาไดประมาณ
14,800 ลานบาท และผูใชไฟฟา ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟา ก็ไดรับสวนลดคาไฟฟา เปนเงิน
ประมาณ 300 ลานบาทตอเดือน
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ผูใชไฟฟา TOU จําแนกตามกิจการ

ผูใชไฟฟา TOU สามารถจําแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
(Thailand standard industrial classification : TSIC) ไดเปน 164 กลุม ซึ่งประกอบดวย ผูใชไฟฟากลุม
หลักๆ ดังนี้
กลุมโรงแรม เปนกลุมที่สามารถหลบเลี่ยงชวง Peak ได เนื่องจากกิจการจะมีธุรกิจมากชวงกลางคืนและ
วันหยุด กลุมนี้สวนใหญจะไมมีปญหามากนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟ และมักจะได
ประโยชนจากคาไฟที่ลดลง

1. กลุมทอผาดวยใยฝาย เปนกิจการทอผาใยประเภทตางๆ ซึ่งจาก load profile พบวาทั้งกลุมจะ
เปน peak กลางวัน ของวันทําการและวันเสารซึ่งมี loadใกลเคียงกัน สวนวันอาทิตยจะลดการผลิตและมี
load คอนขางนิ่ง ดังนั้น กลุมนี้จึงไมไดเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตมากนัก แตก็มี load คอนขางสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งวัน

2. กลุมผลิตอุปกรณวิทยุฯ มี peak กลางวัน และเนนการทํางานวันจันทร-ศุกร และลด load วัน
เสาร-อาทิตย แตก็มี load คอนขางนิ่งทั้งวัน จึงเปนลักษณะการผลิตตอเนื่อง (ทํา 24 ชั่วโมง) จึงมี load ของ
สํานักงาน (office) กลางวัน ที่ดึงให load สูงกวาชวงเวลาอ่ืนๆ

3. กลุมสถานที่อยูอาศัยอ่ืนๆ เปนลักษณะธุรกิจที่ใหเชาที่พักมีลักษณะคลายกิจการโรงแรม คือ
เปน load กลางคืนอยางชัดเจน และมี load สูงสุดวันเสาร ซึ่งก็เปน load กลางคืนเชนกัน ดังนั้น ธุรกิจกลุม
นี้จึงไดประโยชนจากอัตรา TOU ในการลดคาไฟลงได

4. กลุมโรงพยาบาลทั่วไป กลุมนี้เปนกลุมบริการสาธารณะซึ่งเปนลักษณะของ load ภาคราชการ
ซึ่งเปน peak กลางวันของวันจันทร-ศุกร อยางชัดเจน และมี load เสาร-อาทิตยตํ่า ดังนั้น กลุมโรงพยาบาล
ทั่วไปจึงไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใชไฟเวลา off peak ไดเพราะเปนบริการสาธารณะ

5. กลุมการผลิตน้ําแข็ง โรงผลิตน้ําแข็งเปนตัวอยางอันดีของการพยายามหลบหลีกชวง peak และ
ผูประกอบการในกลุมนี้ไดพยายามหยุดการผลิตในชวงกลางวันและหันไปผลิตในชวงอ่ืนๆแทน จึงมี
ลักษณะ load ที่ตํ่าในชวงกลางวันของวันจันทร-ศุกร และ load สูง วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดตลอดทั้ง
วัน ซึ่งกลุมนี้จะไดประโยชนจากคาไฟที่ลดลงจากเดิมกอนใชอัตรา TOU
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บทที่ 3
ผลการศึกษา

ในปจจุบัน ปญหาดานสิ่งแวดลอม ไดทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงไดมีการนําเทคโนโลยีสะอาด
(clean technology) หรือมีชื่ออ่ืนๆ ที่มีความหมายใกลเคียงกัน หรือเหมือนกันอีกคือ การปองกันมลพิษ
(pollution prevention) หรือ P2) การผลิตที่สะอาด (cleaner production หรือ CP) และการลดของเสีย ให
นอยที่สุด (waste minimization) มาใช ซึ่งทั้งหมดเปนการปองกัน ของเสียที่แหลงกําเนิด แทนการ
ควบคุมบําบัด และจัดของเสียแบบเดิม การใชเทคโนโลยีสะอาดจะเปนวิธีการนําไปสูมาตรฐาน การ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO14000 ที่บูรณาการและยั่งยืนซึ่งเปนที่ยอมรับในโลกปจจุบัน โรงพยาบาลไมตาง
จากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงแตมีกลไกในการผลิตที่ซับซอนหลากหลายเสมือนหนึ่งหลายๆ โรงงาน
อุตสาหกรรมมารวมกัน แตมีความละเอียดออนในแงของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย โรง
พยาบาลเลิดสิน ในสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดเล็งเห็นปญหาและผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการรักษาพยาบาล ในเชิงการบริหารจึงไดศึกษาและเลือก
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมดวยการใชแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดภายหลังจากที่ไดดําเนินกิจกรรมและ
ขั้นตอนตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานของ ISO 14001 เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน

3.1 ประวัติและความเปนมาของโรงพยาบาลเลิดสิน

          โรงพยาบาลเลิดสินเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและสูงวา มีฐานะเปนกอง สังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังอยูบานเลขที่ 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ปจจุบันมีขนาด 684 เตียง ต้ังบนผืนแผนดินบานหลวง เนื้อที่ 6 ไร 1 งาน 7 ตารางวา อยูทางทิศใตของ
กรุงเทพมหานคร ในยานศูนยรวมธุรกิจที่เปนทําเลทองของประเทศ มีภารกิจในการใหบริการระดับตติย
ภูมิและสูงกวาและการดําเนินงานดานงานวิจัยโดยเฉพาะดานโรคขอและกระดูก  รับผิดชอบในการ
เพิ่มพูนความรู ถายทอดเทคโนโลยีและฝกทักษะของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข มีบุคลากร
ปฏิบัติงานทั้งขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 1,800 คน
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ผูใชบริการผูปวยนอกเฉลี่ยวันละ 2,500 ราย ดูแลผูใชสิทธิทั้งประกันสุขภาพถวนหนา สวัสดิการ
รักษาพยาบาลสําหรับขาราชการ และประกันสังคม โดยเฉพาะยอดผูประกันตนในระบบประกันสังคม
ในปปจจุบันประมาณ 190,000 คน ซึ่งจัดวาเปนหนวยงานที่ผูประกอบการไววางใจใหดูแลสุขภาพของ
พนักงานมากที่สุดในประเทศไทย

ในดานการบริหารดานการจัดการสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการตอเนื่องจนเกิดเปนคานิยมและ
วัฒนธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเลิดสิน การนําแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดมาใชภายใตการให
คําแนะนําปรึกษาและองคความรูจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ต้ังแตป พ.ศ.2543 ภายหลังจากการไดการ
รับรอง ISO 14001 เร่ิมดวยการสรางองคความรูและปลูกฝงการใชเทคโนโลยีสะอาดแกคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากหลายๆหนวยงาน และทีมทํางานซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับ
งานหรือกิจกรรมที่ตองควบคุมกระบวนการโดยใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เพื่อวางมาตรการในการควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรในกระบวนการหรือ
กิจกรรมของโรงพยาบาลใหเปนไปอยางเหมาะสม เมื่อปรับฐานความรูความเขาใจแกผูที่ทําหนาที่
ติดตามกํากับและทีมปฏิบัติแลว ความรวมมือและการเรียนรูรับทราบปญหาจากทุกภาคสวนเปนสิ่ง
สําคัญจึงไดระดมสมองจากบุคลากรทุกระดับเพื่อวิเคราะหประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
โดยไดเลือกประเด็นที่ เปนสาระสําคัญเพื่อศึกษาในรายละเอียด 4 ดาน ไดแก

ก. การใชไอน้ําและการเกิดกาซไอเสีย
ข. การจัดการดานขยะมูลฝอยรวมถึงของเสียจากยาและสารเคมี
ค. การใชน้ําและการจัดการน้ําเสีย
ง. การลดการใชพลังงานไฟฟา

เพื่อกําหนดมาตรการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง มีการจัดทําแนวทางและคูมือการปฏิบัติตามแนว
ทางการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี รวมถึงการถายทอดองคความรูและประสบการณตรงดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมดวยแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดแกภาคีอ่ืนๆ ที่สนใจ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ
ของโรงพยาบาลเลิดสินนับเปนบทพิสูจนที่สําคัญที่จะยืนยันใหเห็นวาเร่ืองของสิ่งแวดลอมอยูในวิสัยที่
โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการไดหากมีการเรียนรูอยางถูกตองและรวมแรงรวมใจอยางจริงจัง
โรงพยาบาลเลิดสินเปนโรงพยาบาลแรกของกรมการแพทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ใน
ป พ.ศ. 2543 สามารถผานการรับรองตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพบริการ (HA) ในป พ.ศ. 2549
และไดรับการ Re-accreditation HA ในป พ.ศ.2552 ซึ่งจะมีคุณคาอยางยิ่งหากสามารถสงผานไปยัง
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โรงพยาบาลหรือองคกรอ่ืนๆ ที่มุงหวังจะทํางานในลักษณะเดียวกัน  และอาจเปนการพัฒนาที่กาว
กระโดดโดยอาศัยบทเรียนจากประสบการณตรงของโรงพยาบาลเลิดสินที่อาจจะดําเนินการไดดีกวาที่
โรงพยาบาลเลิดสินไดวางรากฐานไว

3.2 การใชไอน้ําและการเกิดกาซไอเสีย

           การใชพลังงานจากไอน้ําในโรงพยาบาล เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลทั้งหนวยงานโดยตรง
และหนวยงานสนับสนุน อาทิเชน กิจกรรมการหุงตมอาหารสําหรับผูปวย ซักเสื้อผา  ขบวนการอบหรื
อนึ่งอุปกรณทางการแพทยเพื่อทําใหปราศจากเชื้อ เปนตน พบวาปญหาที่เกิดไดแก การเกิดมลภาวะทาง
อากาศที่สําคัญ  เชน เขมาควันกาซคารบอนมอนอกไซดที่สูดหายใจเขาไปอาจจะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพอยางรุนแรง โดยจะไปจับกับเม็ดเลือดแดง (ฮีโมโกลบิน) อยางรวดเร็วลดความสามารถของ
เลือดในการนําออกซิเจนไปเลี้ยงรางกาย และออกไซดของไนโตรเจนเปนกาซพิษที่พบในกลุมหมอก
และฝนกรด ถาไดรับไนโตรเจนออกไซดปริมาณมาก จะทําใหหายใจลําบาก ไอ และเปนอันตรายตอ
ทางเดินหายใจ สําหรับฝนกรดนั้นเปนอันตรายตอพืชผัก และยังมีกาซซลัเฟอรไดออกไซดซึ่งเปน
ออกไซดของกํามะถันหรือซัลเฟอรอยางหนึ่งที่เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของเชื้อเพลิง นอกจากนี้
ยังเกิดการสูญเสียความรอนที่หมอไอน้ํา  ทอสงไอน้ํา และการร่ัวไหลของไอน้ําบริเวณทอสงไอน้ํา
โดยเฉพาะของอ  รวมทั้งผลกระทบตอชุมชนใกลเคียงจากคราบเขมาควันดําจากปลองไอเสียของหมอ
ตม แมกระทั่งภาพของละอองไอน้ําเหลือใชที่พวยพุงรอบๆหมอตมน้ําขนาดใหญที่ผลิตไอน้ําขนาด 3
ตัน/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก เปนที่หวั่นวิตกสําหรับผูพบเห็นเพราะไมทราบวาเปนกลุมหมอกควันอะไร
เปนสารพิษหรือไม โดยมีภาพรวมกระบวนการผลิตไอน้ํา และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม      ดังภาพที่
3-1 ภาพที่ 3-2 และภาพที่ 3-3
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ภาพท่ี 3-1 ภาพรวมการผลิตและใชไอน้ํา

ภาพรวมการผลติและใชไอน้ํา

จายกลาง

เภสัชกรรม

โภชนาการ

ซักฟอก
และจุดร่ัวไหล/สูญเสียอ่ืนๆ

ไอนํ้าอ่ิมตัว 215,787 กก./เดือน
(ความดัน 100 ปอนด/ตารางน้ิว)

หมอไอนํ้า

ถังเก็บคอนเดนเสท

นํ้ากรอง

คอนเดนเสท

คอนเดนเสท

คอนเดทเสท

นํ้าระบายท้ิงจากการ
หุงตม/ลางภาชนะ

5,558 กก./เดือน, 3%

22,988 กก./เดือน, 11%

36,062 กก./เดือน, 17%

151,179 กก./เดือน, 69%

นํ้าระบายท้ิงจาก
การซักลาง

ภาพที่ 3-2 แสดงการปลอยคอนเดนเสททิ้งโดย ภาพที่ 3-3  แสดงเขมาควันดํา

เปลาประโยชน

11/19/200911/19/2009 Free template from
www.brainybetty.com
Free template from

www.brainybetty.com
1515

3.2.1 การปรับปรุงดานการใชไอน้ําและการเกิดกาซไอเสียของโรงพยาบาลเลิดสิน

 (ก) ติดต้ังระบบการนําน้ําคอนเดนเสทกลับมาใชใหม
(ข) ยกระดับปลองกาซไอเสียของหนวยผลิตไอน้ํา ใหอยูในระดับที่ไมรบกวนการทํางานของ

เจาหนาที่และผูปวยในโรงพยาบาล
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(ค)ปรับปริมาณอากาศที่เขาหมอไอน้ําใหสมดุลกับอัตราการปอนเชื้อเพลิง และปรับคุณภาพ
น้ํามันเตาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม

(ง) ปรับเปลี่ยนฉนวนใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จ) ติดต้ังอุปกรณในการตรวจวัดเพิ่มเติมที่จําเปน เชน มิเตอรน้ํามัน มิเตอรน้ําปอนหมอไอน้ํา

 และจัดใหมีระบบการบันทึกขอมูลที่สําคัญ
(ฉ) การซอมแซมจุดที่มีไอน้ําร่ัวไหล

3.2.2  ผลท่ีไดรับจากการใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดกับขบวนการผลิตไอน้ํา

              1. การ reuse ดวยการนําน้ําคอนเดนเสทที่มีอุณภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส กลับมาเปน
น้ําปอนเขาหมอตมไอน้ําใหม รวมกับการหุมฉนวนใหมและซอมรอยร่ัวของทอสงไอน้ําเพื่อลดการ
สูญเสียพลังงาน ประโยชนที่ไดรับ คือลดปริมาณการใชทรัพยากรทั้งในเร่ืองการใชพลังงานเชื้อเพลิง
การใชน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3-1

ตารางท่ี 3-1 แสดงผลการใชน้ํามันเตาและปริมาณน้ําปอนกอน-หลังการใชแนวคิดเทคโนโลยีสะอาด

รายละเอียด กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดลง
(รอยละ)

จํานวนเงินท่ีประหยัด
(บาท)/เดือน

ปริมาณการใชน้ํามัน
เตา

18,950 ลิตร/
เดือน

11,753 ลิตร/
เดือน

37.98 69,163.17

(ณ ราคาน้ํามันเตาลิตรละ
9.61บาท)

ปริมาณการใชน้ํา
ปอน

231 หนวย/เดือน 90 หนวย/เดือน 61.03 1,410 บาท  และสามารถ
ลด สารเคมีที่ใชในการ
ปรับสภาพน้ํา

2. การ reduce ดวยการปรับเปลี่ยนคุณภาพของน้ํามันเตาจากเกรดบีซึ่งคุณภาพตํ่าการเผาไหม
ไมสมบูรณเกิดกาซพิษที่เปนผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เปนเกรดเอรวมกับการปรับปลองกาซเสียให
อยูในระดับที่ไมรบกวนเจาหนาที่ชุมชนและผูปวย  ลดปญหาเขมาควันดํารบกวน และผลการตรวจวัด
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กาซเสีย พบวาการผลตรวจวัดความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด  กาซออกไซดของไนโตรเจน
ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด และกาซคารบอนมอนอกไซดที่ระบายออกจากปลองหมอไอน้ําเมื่อ
คํานวณเทียบที่สภาวะมาตรฐานความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  และปริมาณ
ออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 พบวาผลการตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือ
ปนในอากาศ ที่ระบายออกจากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 กําหนด ดังแสดง
ในตารางที่ 3-2

ตารางท่ี 3-2  แสดงผลการตรวจวัดสภาวะมาตรฐานความดัน 1 บรรยากาศ

ดัชนีท่ีตรวจวัด หนวย ผลการตรวจวัด มาตรฐาน

O2 รอยละ 12.5 O2 รอยละ 7

1. ซัลเฟอรไดออกไซต ppm 284.33 470.5 950

2. ปริมาณออกไซตของไนโตรเจน ppm 119.66 198.01 200

และไนโตรเจนไดออกไซต

3. คารบอนมอนนอกไซต ppm 94 155.55 690

           3. โรงพยาบาลเลิดสินดําเนินการจางเอกชนปรับปรุงระบบไอน้ําและติดต้ังฉนวนกันความรอน
ของอุปกรณอันไดแก เคร่ืองกําเนิดไอน้ํา และทอไอน้ําทั้งระบบ เปนเงิน 120,000 บาท รวมกับการจาง
เหมาบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไอน้ํา ปละ 180,000 บาท  รวมคาใชจายในการดําเนินการในปแรกคือ
300,000 บาท แตสามารถประหยัด น้ํามันเตาและน้ําในปแรกเปนเงิน 829,959 บาท ผลตางของการ
ลงทุนพัฒนา กับคาใชจายเร่ืองเชื้อเพลิงและน้ํา โรงพยาบาลเลิดสินสามารถประหยัดเงินได เปนเงิน
ประมาณ 530,000 บาท ซึ่งเห็นไดวามีความคุมคาทางดานการดําเนินการเปนอยางยิ่ง ต้ังแตปแรก และ
ในปถัดไป สามารถประหยัดเงินไดปละประมาณ 700,000 บาท
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3.3  การจัดการดานขยะมูลฝอยรวมถึงของเสียจากยาและสารเคมี
       จากการวิเคราะหพบปญหาหลักดานการจัดการขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลเลิดสิน พบปญหา

หลักๆ ดังนี้
1.  การทิ้งขยะมูลฝอยผิดประเภทลงในภาชนะรองรับ ทั้งขยะมูลฝอยเศษอาหาร ขยะมูลฝอยรี

ไซเคิล และ ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
2. การจัดการขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยติดเชื้อไมถูกตองตามระบบ ทําใหขยะมูล

ฝอยมีปริมาณมากและปะปนกันจนยากตอการกําจัดทําลาย และอาจเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคจาก
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

3.  ขาดระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ทําใหยากตอการลดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต ซึ่ง
เมื่อโรงพยาบาลมีการขยายการใหบริการคนไข จะทําใหปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น เปนปญหาที่
ซับซอนยุงยากมากขึ้นดวย จากการวิเคราะหของทีมงานพบวาภาพรวมการเกิดขยะมูลฝอยของ
โรงพยาบาลที่สามารถแยกไดแยกไดโดยมีสัดสวนดังนี้

 3.1 รอยละ 56 เปนขยะมูลฝอยที่ยอยสลายได (ขยะถุงสดีํา)
  3.2 รอยละ 27 เปนขยะมูลฝอยที่นํามารีไซเคิลได (ขยะถุงสีเขียว)

3.3 รอยละ 1 เปนขยะมูลฝอยที่นํามาใชเปนอาหารสัตวได (เศษอาหารจากโภชนาการ)
  3.4 รอยละ 16 เปนขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ขยะถุงสีแดงและกลองแดง)
พบวาขยะมูลฝอยที่สามารถบริหารจัดการไดดวยแนวคิดเทคโนโลยีสะอาด เทากับรอยละ 84

เมื่อพิจารณาจากปญหาดังกลาวขางตน หากไมมีระบบการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
จะทําใหโรงพยาบาลตองเพิ่มบุคลากรในการจัดการกับขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ ทําใหเสียคาใชจาย
เพิ่มเติมโดยไมจําเปน เสียคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น เสียภาพพจนตอบุคลากรภายใน
และภายนอกโรงพยาบาลตลอดจนชุมชนใกลเคียง สูญเสียโอกาสในการไดรับรายไดจากการรีไซเคิล
ตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาด

3.3.1  การจัดการปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอย

โดยภาพรวม คือ การประเมินและวิเคราะหหาแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยจากกิจกรรมที่ดําเนินการ
และดําเนินการจัดการปญหาต้ังแตจุดกําเนิดขยะมูลฝอย โดยใชกระบวนการและกิจกรรมหลัก ดังนี้
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(ก)  ใหความรูกับเจาหนาที่ของโรงพยาบาล รวมทั้งประชาสัมพันธใหกับผูมาใชบริการเร่ือง
การแยกขยะมูลฝอย

(ข) แตละหนวยงานเขียนบันทึกขั้นตอนกิจกรรม โดยระบุสารขาเขา/วัตถุดิบที่ใชดําเนิน
กิจกรรม และระบุสารขาออก/ขยะมูลฝอย รวมถึงระบุผูเกี่ยวของตอการเกิดขยะมูลฝอย

(ค) จัดทําทะเบียนขยะมูลฝอย แยกและชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยแตละประเภท ไดแก ขยะมูลฝอย
ทั่วไป  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ขยะมูลฝอยติดเชื้อมีคม  ขยะมูลฝอยอันตราย ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูล
ฝอยเศษอาหาร จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ และมีเรือนพักที่มิดชิด ดังแสดงในภาพที่ 3-4
ภาพที่ 3-5  และ   ภาพที่ 3-6

ภาพท่ี 3-4    เรือนพักมิดชิดแยกเก็บชัดเจน ภาพท่ี 3-5 ภาชนะท้ิงขยะมูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยติดเชื้อ

มูลฝอยทัว่ไป

เศษอาหาร

RECYCLE ทีแ่ยกไดอกี

ภาพท่ี 3-6 แสดงการการชั่งน้ําหนักทุกประเภทและติดชื่อหนวยงานผูผลิตขยะมูลฝอย

เดิม

ติดช่ือหนวยงานท่ีถุงมูลฝอย

ช่ังและบันทึกนํ้าหนักทุกถุง
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(ง) การจัดการขยะมูลฝอยแตละประเภทตามความเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการและ
หลักของเทคโนโลยีสะอาด รวมถึงการดําเนินการติดตามการจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงานผูรับเหมา
ภายนอกที่เกี่ยวของ

(จ) จัดทําระเบียบปฏิบัติดานการจัดการขยะมูลฝอย และวางแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ในแตละประเภท ดังแสดงในภาพที่ 3-7

ภาพท่ี 3-7 แสดงการแยกประเภทและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลเลิดสิน

การจดัการขยะมูลฝอยของโรงพยาบาล

มูลฝอยมูลฝอย
เศษอาหารเศษอาหาร

มูลฝอยมูลฝอย
ทัว่ไปทัว่ไป

มูลฝอยมูลฝอย
อันตรายอันตราย

มูลฝอยมูลฝอย
ติดเชื้อติดเชื้อ

มูลฝอยติดมูลฝอยติด
เชื้อมีคมเชื้อมีคม

ถุงดําถุงดํา

เรือนพักมูลฝอย

RecycleRecycle Non RecycleNon Recycle

((ปนเปอนปนเปอน))
มีมูลคา ไมมีมูลคา

ถุงเทาถุงเทา

เอกชน
มารับซื้อ กทม.คัดแยกเพื่อรีไซเคิล

ตอ ที่เหลือนําไปฝงกลบ

ถุงเขียวถุงเขียวถุงเขียวถุงเขียว

ศูนยรีไซเคลิศูนยรีไซเคลิ

ถุงดําถุงดํา ถุงแดงถุงแดง กลองแดงกลองแดง
บริษัทกรุงเทพ

ธนาคมรับไปเผาใน
เตาเผาอุณหภูมิสูง

ตามมาตรฐาน

กทม.รวบรวมสงบริษัทเอกชน: GENCO
แยกกําจดัตามมาตรฐานในแตละชนิด เถาที่เหลือนําไปฝงกลบ

หมายเหตุ : สีของถุงที่บรรจุขยะมูลฝอยแตละประเภทเปนขอตกลงทําความเขาใจกันระหวางผูปฏิบัติ
และ คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
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3.3.2  ประเภทของขยะมูลฝอย ในปจจุบันโรงพยาบาลเลิดสินแยกชนิดของขยะมูลฝอยเปน 5
ประเภท ไดแก

(ก) ขยะมูลฝอยเศษอาหาร ใสถุงสีดํา ไดแก เศษอาหาร เปลือกผลไม ใบตอง เศษผัก เนื้อสัตว
โดยมากเปนเศษอาหารจากหนวยโภชนาการ

(ข) ขยะมูลฝอยทั่วไป  แยกเปน 2 สวนดังนี้
1. ขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชไดและรีไซเคิล ( reuse หรือ recycle) ใสถุงสีเขียว เปนสวนที่ไมมี

การปนเปอนสามารถนํากลับมาใชไดอีก เปนขยะมูลฝอยที่สรางมูลคาสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินหรือ
สิ่งของอ่ืนได ไดแก กระดาษ กระปอง โลหะ ขวด แกว ถุงพลาสติก  กลองพลาสติก และโฟม ถาเปน
แกวแตกหรือขวดแตกใหนําใสกลองที่แข็งแรง แลวสวมทับดวยถุงเขียวเขียนวา “ของมีคม” เนื่องจาก
สามารถผานกระบวนการแลวนํามาใชใหมได สิ่งสําคัญของการรีไซเคิล คือ ขยะมูลฝอยรีไซเคิลตอง
แยกประเภทเปนเศษกระดาษ พลาสติก และโลหะออกจากกันใหเปนสัดสวน เพราะในแงของการ
จัดการก็ตางกัน  ในสวนของการแปลงขยะมูลฝอยใหมีมูลคาเปนเงิน แตละชนิดมีมูลคาที่แตกตางกัน

  2. ขยะมูลฝอยที่ปนเปอนที่ไมใชขยะมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะมูลฝอยอันตราย ใสถุงสีดํา ซึ่งขยะ
มูลฝอยสวนนี้สามารถที่จะนําไปแยกหรือผานขั้นตอนเพื่อทําเปนขยะมูลฝอยรีไซเคิลไดแตโรงพยาบาล
ไมทําเองเนื่องจากไมสะดวกในเร่ืองเวลาและแรงงานบุคคลากร

   (ค.) ขยะมูลฝอยอันตราย ใสถุงสีเทา ไดแก ปรอท ขวดใสสารเคมี ยาอันตราย ยาหมดอายุ
ถานไฟฉาย หลอดไฟ กระปองสี กระปองยาฆาแมลง กระปองสเปรย กระดาษคารบอน หมึกพิมพ หมึก
สําหรับถายเอกสาร เปนตน

(ง.) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ใสถุงแดง ไดแก สิ่งขับถายของเหลว สารคัดหลั่งจากรางกาย หรือสิ่งที่
สัมผัสของเหลวจากผูปวย เชน เนื้อเยื่อ ชิ้นสวนอวัยวะ เลือด น้ําเหลือง เสมหะ น้ําลาย สารคัดหลั่ง น้ํา
ไขขอ กระดูก สําลี ผากอส ผาพันแผล สายยาง ถุงมือ สายดูดเสมหะ หรือวัสดุตางๆ ที่นําออกจาก
รางกายผูปวย เปนตน

(จ.) ขยะมูลฝอยติดเชื้อมีคม นําไปบรรจุในกลองพลาสติกที่แข็งแรง ปดฝามิดชิด หรือใสกลอง
แลวสวมดวยถุงแดงเขียนวา “ของมีคม” ไดแก เข็มฉีดยา มีดผาตัด ใบมีดโกน หรือของแหลมคมตางๆ ที่
สัมผัสกับผูปวย
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3.3.3 เปาหมายในการจัดการขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลเลิดสิน
 ระยะท่ี 1 พ.ศ.2541-2543 รณรงคการแยกขยะมูลฝอยทิ้งใหถูกประเภท ถูกถุง
 ระยะท่ี 2 พ.ศ.2543-2544    พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยวิธีการรีไซเคิล

โดยสงบุคลากรไปพัฒนา ศึกษาดูงานดานรีไซเคิลจากหนวยงานตนแบบรีไซเคิล บริษัทวงษพาณิชย ที่
จังหวัดพิษณุโลก  และจัดต้ังศูนย รีไซเคิลของโรงพยาบาลเลิดสิน
ระยะตอมา

1. จัดสงเจาหนาที่ไปอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บริษัทวงษพาณิชย จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 3 คน ซึ่งชวยจัดการเร่ืองการรับรีไซเคิลจนถึงปจจุบัน

2. จัดทําโครงการแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนได (บริหารจัดการเอง)
3. เพิ่มการใหบริการในทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. ปจจุบันทําการเปดรับทุกวัน

 จันทร-พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น. ศุกร   เวลา 8.00-15.00 น.

3.3.4 ขั้นตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลเลิดสิน ประกอบดวย
(ก) การจัดเก็บ
 ดําเนินการโดยหนวยงานเจาของขยะมูลฝอยจะเปนผูรวบรวม ณ จุดพักของแตละหนวยงาน

ขนยายดวยพนักงานศูนยทําความสะอาด

วิธีปฏิบัติ
1. สวมถุงมือยาง ปดผาคาดจมูก หมวกคลุมผม คาดผายางกันเปอนและสวมรองเทาบูท  ดัง

แสดงในภาพที่ 3-8
 2. ใสขยะมูลฝอยในถุงรองรับในปริมาณ 3/4 ของถุงปดปากถุงดวยเชือกฟางอยางแนนหนา

และติดชื่อหนวยงาน
3. ตรวจถุงขยะมูลฝอยใหแนใจวาถุงไมร่ัวซึม
4. การยกและวางถุงกระทําอยางนุมนวล จับถุงบริเวณคอถุงหามอุมและโยนถุง
5. จัดเรียงถุงในรถเข็นสําหรับขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ โดยวางถุงใหปากถุงอยูดานบน เตรียม

นําสงเรือนพักขยะมูลฝอย
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(ข) การเคลื่อนยาย
กําหนดเวลาเก็บขยะมูลฝอยชวงเชาเวลา 7.00 น. ชวงบายเวลา 13.00 น. เคลื่อนยายดวยรถเข็น

ขยะมูลฝอยที่ปดมิดชิด ดังแสดงในภาพที่ 3-8 เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ แยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ
และขยะมูลฝอยทั่วไป โดยพนักงานของศูนยรักษาความสะอาดเปนผูดําเนินการซึ่งงายตอการควบคุม
ติดตามและกํากับ  ทั้งยังเปนการลดภาระงานใหกับหนวยงานอ่ืน

วิธีปฏิบัติ
1. ตรวจถุงขยะมูลฝอยกอนการเคลื่อนยายวาถุงไมร่ัวซึม คอถุงมีเชือกผูกแนนหนามีปาย

หนวยงานติดไวขางถุงทุกคร้ัง เพื่อการสะดวกตอการตรวจสอบและติดตามเมื่อเกิดปญหา
2. ยกและวางถุงขยะมลูฝอยอยางนุมนวล หามโยนหรือลากถุง
3. จับถุงขยะมูลฝอยบริเวณคอถุง หามอุมถุง
4. วางเรียงถุงขยะมูลฝอยในรถเข็นที่จัดเตรียมเฉพาะเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น การวางถุง

ใหคอถุงอยูดานบน
5. เมื่อบรรจุถุงขยะมูลฝอยติดเชื้อหมดแลว เข็นไปสูเรือนพักขยะมูลฝอยทันที หามหยุดพัก
6. เมื่อถึงเรือนพัก ยกขยะมูลฝอยติดเชื้อลงจากรถและชั่งน้ําหนักเพื่อเก็บสถิติกอนนําไปวาง

เรียงโดยใหปากถุงอยูดานบนในเรือนพักที่เก็บเฉพาะขยะมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น
7. ทําความสะอาดรถเข็นทันทีหลังจากใช ที่บริเวณลานสําหรับทําความสะอาดรถเข็นหนาเรือน

พักขยะมูลฝอย  ดวยน้ํายาอเนกประสงคที่ผลิตโดยฝายโภชนาการ ไดนําน้ําซาวขาวหมักกับจุลินทรีย
ธรรมชาติ กอนนํารถเข็นกลับหนวยงาน
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ภาพท่ี 3-8  การแตงกายของพนักงานเก็บและเคลื่อนยายขยะมูลฝอยดวยรถเข็นแข็งแรง ท่ีมิดชิด

การแตงกาย
: มีเคร่ืองปองกัน มิดชิด

การแตงกาย

: มีเคร่ืองปองกัน มิดชิด

รถเข็นมูลฝอยท่ีมิดชิด
. สวมหมวก . คาด m a s k . ใสผายางกันเปอน

. สวมถุงมือยางยาว . รองเทา บูท

ปรับปรุง

จัดเก็บ
ขนยาย

ปลอดภัย

(ค) การขนสงและการกําจัด
   1. ขยะมูลฝอยทั่วไป (ถุงสดีํา) สํานักรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครสงรถมารับไป

ดําเนินการทุกวัน
  2. ขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงสีแดง) บริษัทกรุงเทพธนาคมรับไปดําเนินการทุกวัน
 3. ขยะมูลฝอยอันตราย(ถุงสีเทา) เก็บรวบรวมและประสานสํานักรักษาความสะอาดของ

กรุงเทพมหานครมารับไปกําจัดเมื่อมีปริมาณพอควรหรือเต็มภาชนะที่บรรจุ

3.3.5 การจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล
(ก) การแยกทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อทุกประเภทในโรงพยาบาล แยกทิ้งต้ังแตแหลงกําเนิดเพื่อ

ปองกันการแพรกระจายเชื้อ
     (ข) ภาชนะรองรับเปนถังชนิดใชเทาเหยียบมีฝาปดมิดชิด เพื่อปองกันสัตวและแมลงนําโรค

(ค) รองถังดวยถุงพลาสติกชนิดหนา ทึบแสงพิมพขอความ “ขยะมูลฝอยติดเชื้ออันตราย”   สี
ดําและรูปวงเดือน 3 วงซอนทับขอบวงกลมสีดํา  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ

(ง) ใสขยะมูลฝอยปริมาณ ¾ ของถุง รวบปากถุงผูกดวยเชือกฟางใหแนน ติดชื่อหนวยงาน
(จ)  ขยะมูลฝอยติดเชื้อมีคม นําบรรจุในกลองแดงเฉพาะ หรือใสกลองเข็งแรงแลวสวมทับดวย

ถุงแดงเขียนขางถุง “ของติดเชื้อมีคม”
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ขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลเลิดสิน สามารถแยกตามประเภทและการแยกท้ิงดังนี้
1. วัสดุที่ใชในการใหบริการทางการแพทย เชน สําลี ผากอส ทอยาง ซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะ

สัมผัสกับเลือด เชน น้ําเหลือง สารน้ําจากรางกาย ไดแก ปสสาวะ น้ําลาย เปนตน ทิ้งลงขยะมูลฝอยติด
เชื้อสีแดง นําสงเรือนพักขยะมูลฝอย

2. ขยะมูลฝอยทุกประเภทที่มาจากหองติดเชื้อรายแรง เชนหองแยกผูปวยติดเชื้อที่ตอง
ระมัดระวังเปนกรณีพิเศษ ทิ้งลงขยะมูลฝอยติดเชื้อสีแดง นําสงเรือนพักขยะมูลฝอย

2.1  ขยะมูลฝอยติดเชื้อชนิดมีคม เชน เข็ม ใบมีด หลอดแกวที่ปนเปอนแตก ทิ้งลง
กลองสําหรับบรรจุขยะมูลฝอยชนิดมีคม นําสงเรือนพักขยะมูลฝอยติดเชื้อ

2.2  เชื้อและอาหารเลี้ยงเชื้อ และวัสดุที่ใชในหองปฏิบัติการ จานเลี้ยงเชื้อที่ใชแลว
ตลอดจนเคร่ืองมือที่ใชในการถายเลือดหรือรวมเชื้อ ทําการฆาเชื้อดวย Autoclave สวนที่เปนน้ําปลอยลง
สูระบบบําบัดน้ําเสีย ที่เหลือเปนเศษขยะมูลฝอย นําใสถุงขยะมูลฝอยติดเชื้อ สงเรือนพักขยะมูลฝอย
เชนเดียวกับประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

2.3 วัสดุหรือชิ้นสวนของมนุษยที่ไดหรือเปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตร
เก็บรวบรวมที่หองทานตะวัน(หองพักศพ)ในตูควบคุมอุณหภูมิ เมื่อมีปริมาณมากนําสงวัดลุมเจริญ
ศรัทธาธรรม กําจัดโดยวิธีการเผา

3.3.6 การรีไซเคิล
(ก)   จัดบรรยายพิเศษเร่ืองการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล
(ข)  จัดหาสถานที่เก็บขยะมูลฝอยรีไซเคิล
(ค) ประชาสัมพันธเสียงตามสาย เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย/รีไซเคิล  เร่ิมดําเนินการเมื่อเดือน

ม.ค.2544 โดยใหบริษัทเอกชนเขามารับรีไซเคิลทุกวันศุกรเวลา 13.00-15.00 น.
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 ภาพท่ี 3-9   เปดศูนยรีไซเคิล วันท่ี 5 ธันวาคม 2543

เปดศูนยรีไซเคิล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2543
วันมหกรรม BIG CLEANING DAY

รวบรวมกระดาษไดปริมาณ 1,200 กก.

ผลกระทบทางตรงจากการทํากิจกรรม Big Cleaning Day ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2543
  1. ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองทิ้งออกจากโรงพยาบาล ประมาณ 1,200 กิโลกรัม

    2. รายไดจากการรีไซเคิลนํามาบริหารจัดการของศูนยรีไซเคิล ประมาณ  4,000 บาท

ผลกระทบทางออมตอสิ่งแวดลอม
วิเคราะหจากจากกระดาษและวัสดุรีไซเคิล น้ําหนัก 1,200 กิโลกรัม

   ( เก็บ 15 วัน   ต้ังแต 20 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2543 )
 1. ลดการตัดตนไมใหญได 20.4 ตน   ( 17 ตน : 1000 กิโลกรัม)
2. ลดการใชน้ํามันได 37,800 ลิตร ( 31,500 ลิตร : 1000 กิโลกรัม)
 3. ลดการใชกระแสไฟฟาได 4,920 กิโลวัตตตอชั่วโมง
 4. ลดการใชน้ําได 3,600,000 ลิตร
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       ภาพท่ี 3-10 ประชาสัมพันธรีไซเคิล ภาพท่ี 3-11 การเก็บรวบรวม คัดแยกรีไซเคิล

เก็บรวบรวมเก็บรวบรวม
และนําสงและนําสง

กระปองโคกกระปองโคก
5050 บาทบาท//กก..กก..

ขวดนํ้าเกลือขวดนํ้าเกลือ
2121 บาทบาท//กก..กก..

กลองนํ้าตาลกลองนํ้าตาล
55 บาทบาท//กก..กก..

3.3.7 ผลการดําเนินงานของศูนยรีไซเคิล
(ก) ผลทางเศรษฐศาสตร

1. ลดคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยของโรงพยาบาล
2. เพิ่มรายได
3. นําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมได

(ข) ผลทางดานสิ่งแวดลอม
1. ลดการตัดตนไม เพื่อใชในการผลิตกระดาษ

2. ลดการใชกระแสไฟฟา
3. ลดการใชน้ํามันเตา
4. ลดการใชน้ํา
5. ลดการใชคลอรีนในการฟอกเยื่อกระดาษ

(ค) ผลท่ัวไป
1. ไดความรับรวมมือจากเจาหนาที่ในโรงพยาบาล
2. สรางกระแสสํานึกดานสิ่งแวดลอมแกเจาหนาที่
3. มีระบบการจัดการดานขยะมูลฝอยอยางเปนรูปธรรม     มีคณะทํางานรับผิดชอบ
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3.3.8 การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เนื่องจากขยะมูลฝอยติดเชื้อเปนอันตรายตอสุขภาพของมวลมนุษยชาติและทําลายสิ่งแวดลอม

ประกอบกับคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการคอนขางสูง มีการรณรงคใหแยกเศษขยะมูลฝอยที่เปน
เศษวัสดุวัสดุจากสวนที่เปนน้ําหรือของเหลวดวยการใชตะแกรงกรองแยกสวนที่เปนวัสดุออกจากสวน
ที่เปนน้ํา โดยทิ้งสวนที่เปนน้ําบําบัดในบอบําบัดกอนปลอยสูสาธารณะ สวนที่เปนวัสดุติดเชื้อสงกําจัด
ตามขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 3-12  และภาพที่ 3-13 เปนผลใหปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อลดลงดัง
แสดงในภาพที่ 3-14

ในการดําเนินการดังนี้ ทําใหโรงพยาบาลเลิดสินสามารถลดภาระของคาใชจายในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับขยะติดเชื้อลงไดเปนเงิน 150 บาท/ขยะติดเชื้อรวมกับของเหลวหนัก 1 ก.ก. แต
เนื่องจากการชั่งน้ําหนักขยะติดเชื้อในของเหลวไมสามารถทําไดอยางสะดวกและปลอดภัย จึงมา
สามารถคํานวณความแตกตางของคาใชจายเร่ืองนี้ได

ภาพท่ี 3- 12 แสดงการจัดการขยะมูลฝอยติเชื้อ ภาพท่ี 3-13 แยกสวนท่ีเปนกากออกจากสวน

เดิมท้ิงสวนเปนน้ําและกากปนกัน ท่ีเปนน้ําดวยกระชอนหรือตะแกรง

โครงการลดมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลโครงการลดมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล
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ภาพท่ี 3-14 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยแตละประเภทชวงป 2549-2551
เปรียบเทียบปริมาณมูลฝอยแตละประเภท ชวงป 2548-2551
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หมายเหตุ : รีไซเคิลมีมูลคา คือ ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่สามารถจัดการใหเปนเงินไดดวยศูนยรีไซเคิล
                      ของโรงพยาบาล
                : รีไซเคิลไมมีมูลคา (ถุงดํา ถุงเขียว) คือ  ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่ยังไมสามารถจัดการใหเปนเงิน
เองได

ขอสังเกตดานการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอยของโรงพยาบาล

1. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป (ถุงดํา) ลดลงชวงป 2546-2547 และเพิ่มขึ้นในป 2548 เนื่องจาก
จํานวนเตียงเพิ่มขึ้น  จาก458 เตียง เปน 619 เตียง

2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชใหมเพิ่มขึ้น แสดงวาเจาหนาที่ใหความสําคัญตอการรี
ไซเคิลมากขึ้น

3. ในป 2549 และ 2551 ปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวมเพิ่มขึ้นมากจากมีการตรวจสุขภาพแรงงาน
ตางดาว
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3.3.9  การลดการใชสารเคมี
           หนวยโภชนาการไดนําน้ําซาวขาวหมักดวยหัวเชื้อจุลินทรีย (EM) และกากน้ําตาลเปนน้ําหมัก
ชีวภาพเอนกประสงค เพื่อใชทําความสะอาดพื้น เช็ดกระจก ลางหองน้ํา เรือนพักขยะมูลฝอย แทน
สารเคมีที่ใชทําความสะอาด ชวยขจัดคราบไขมัน และชวยแกปญหาทอระบายน้ําอุดตันจากคราบ
ตะกรันหรือไขมัน และยังผลิตสารไลแมลงจากการใชหัวเชื้อจุลินทรียหมักผสมกับน้ํา เหลาขาว
น้ําสมสายชูและกากน้ําตาล ใชฉีดไลแมลงสาบ ยุง แมลงวนั และแมลงตางๆ ลดการใชสารเคมีใน
โรงพยาบาล ลดผลกระทบจากสารเคมีตอสิ่งแวดลอม และลดคาใชจายสําหรับสารเคมีในการทําความ
สะอาด

3.3.10 ผลท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการขยะมูลฝอย
(ก) ลดการแพรกระจายของขยะมูลฝอยติดเชื้อไปในขยะมูลฝอยธรรมดา

              (ข) ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรที่ตองทํางานเกี่ยวของกับขยะมูลฝอย
(ค) ลดคาใชจายในการกําจัดขยะ
(ง) เพิ่มรายไดในสวนขยะรีไซเคิล

3.4 การใชน้ําและการเกิดน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลเลิดสิน มี 2 แหง  เปนระบบตะกอนเรง ประกอบดวย
1. อาคารสงเสริมบริการ  เดิมเปนระบบถังกรองไรอากาศพิกัด 250 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งเปน

ระบบที่มาพรอมกับอาคารเพื่อรองรับน้ําเสียจากผูใชบริการ  600 ราย/วัน (ผูปวยนอก) ตอมาผูใชบริการ
เพิ่มขึ้นประมาณวันละ 2,500 ราย/วัน การใชน้ําและการเกิดน้ําเสียมากขึ้นตามมา โดยมีน้ําทิ้งลงบอ
บําบัดอยูที่ 400-450 ลูกบาศกเมตร/วัน เกิดปญหาเร่ืองการควบคุม BOD( คา BOD อยูระหวาง 80-100
มิลลิกรัม/ลิตร ) ประกอบกับขาดการบํารุงรักษาอยางเปนระบบ ในป 2547 จึงไดปรับปรุงระบบเปน
ระบบตะกอนเรงและเพิ่มพิกัดบอใหรองรับน้ําที่ 400 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยใชเงินในการปรับปรุง
จํานวน 630,000 บาท  รวมทั้งการเพิ่มมาตรการการเฝาระวัง วิเคราะห การทํางานของระบบอยาง
ใกลชิดและสม่ําเสมอที่ดําเนินการโดยวิศวกรสิ่งแวดลอมและเจาหนาที่หนวยซอมบํารุง พรอมกับมีการ
ยายผูปวยในจํานวน 458 เตียงไปยังอาคารกาญจนาภิเษกดวย จึงทําใหสามารถควบคุมคา BOD และ
total  coliform ไมเกินคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้คณะผูบริหารโรงพยาบาลเชื่อมั่นวามีความ
คุมคาเปนอยางยิ่งในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการพยายามลดมลภาวะ ดวยการบําบัดน้ํา
เสียใหไดมาตราฐานกอนปลอยลงสูระบบสาธารณะ
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2. อาคารกาญจนาภิเษก  พิกัดระบบที่ 900 ลูกบาศกเมตร/วัน คา BOD และ total coliform ไม
เกินคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด

ภาพท่ี 3-15  แสดงภาพรวมการใชน้ําและการเกิดน้ําเสีย

3.4.1 ปญหาการใชน้ํา
(ก) เกิดการร่ัวไหลเนื่องจากอุปกรณชํารุด

(ข) สวนใหญไมไดเปนอุปกรณประหยัดน้ํา
 (ค) ขาดการสงเสริมการนําน้ํากลับมาใชใหม
(ง) ขาดระบบการจัดการที่ดี ไมมีการวางแผนซอมบํารุงที่ชัดเจน

3.4.2 กิจกรรมดานการใชน้ําของโรงพยาบาล
(ก) ซอมแซมจุดที่ร่ัวไหล/เปลี่ยนปะเก็น
(ข) จัดระบบซอมบํารุงระบบการใชน้ํา
(ค) สรางความเขาใจ/ความตระหนักถึงคุณคาของน้ํา โดยการใหความรู รณรงค

ประชาสัมพันธ
(ง) นําน้ําลางผักมาใชซ้ําในหนวยโภชนาการ

ตึกอํานวยการ

ตึกศูนยบริการ

ตึก 33 ป

ตึกสงเสริมบริการ ซักฟอก

โภชนาการ

ผลิตไอน้ํา

หนวยงานอ่ืนๆ

ผาตัด

หนวยงานอ่ืนๆ

หอพักชั้น 5

หอพักชั้น 6

หนวยงานอ่ืนๆ

** หนวยลางไต

- มาตรวัดนํ้ารวมของโรงพยาบาล
- มาตรวัดนํ้ายอยท่ีตดิตั้งใน 8 จุดใหญ

น้ําจากทอประปา ถ.สีลม

น้ําจากทอประปา ถ. ศรีเวียง

609 ล.บ.ม./เดือน
 รอยละ 5.8

268 ล.บ.ม./เดือน
รอยละ 2.6

267 ล.บ.ม./เดือน
รอยละ2.5

688 ล.บ.ม./เดือน
รอยละ 6.5

521 ล.บ.ม./เดือน
รอยละ 4.9

179 ล.บ.ม./เดือน
รอยละ1.7

น้ําประปา 10,504 * ลบ.ม./เดือน

2,086 ล.บ.ม./เดือน,รอยละ 19.9

1,209 ล.บ.ม./เดือน
รอยละ 11.5

1,697 ล.บ.ม./เดือน
 รอยละ16.2

3,085 * ล.บ.ม./เดือน,รอยละ 29.3

5,333 * ล.บ.ม./เดือน, รอยละ50.8

5,431 ล.บ.ม./เดือน
รอยละ 51.7

7,419 * ล.บ.ม./เดือน,รอยละ70.6

* - ตัวเลขน้ีไดจากการวัดท่ีมาตรวัดนํ้าและการคํานวณของชวง ธ.ค.42-พ.ค.43
        สวนตัวเลขท่ีเหลือไดจากการวัดท่ีมาตรวัดนํ้าและการคํานวณของชวงก.พ.43-ม.ีค.43
** - หนวยลางไต (ตึกอํานวยการ) ตอทอประปาโดยตรงจากตึก 33 ป
        เพื่อสํารองในกรณีฉุกเฉิน
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(จ) ปรับเปลี่ยนมาเปนการแชผักแทนการลางแบบไหลผานของหนวยโภชนาการ

3.4.3 ผลท่ีไดรับ
ผลที่ไดรับจากการใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดชวยลดการใชน้ําและลดปริมาณน้ําเสียของ

โรงพยาบาล โดยในป 2544 ใชน้ํา 144,147 ลูกบาศกเมตร/ป ภายหลังจากไดดําเนินกิจกรรมเทคโนโลยี
สะอาด ในป 2545 ใชน้ํา 141,963 ลูกบาศกเมตร/ป ลดลงรอยละ 2.2 สามารถลดคาใชจายไดประมาณ
79,019 บาท คาดําเนินการในการปรับเปลี่ยนอุปกรณยังเก็บขอมูลไมสมบูรณเพราะในการปรับเปลี่ยน
อุปกรณแตละคร้ังจะดําเนินการเมื่ออุปกรณนั้นชํารุดเสียหาย จึงไมมีระยะเวลาและคาใชจายที่แนนอน
ไมสามารถคํานวณระยะเวลาการคืนทุนได

3.4.4 ปญหาการเกิดน้ําเสียและแนวทางเทคโนโลยีสะอาด โรงพยาบาลไดนําแนวคิดดาน

เทคโนโลยีสะอาดมาใชกับการจัดการน้ําเสียดังแสดงในตารางที่ 3-3

ตารางท่ี 3-3 แสดงการใชเทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการน้ําเสีย

ปญหา แนวทางเทคโนโลยีสะอาด

1.น้ําเสียรวมมีปริมาณสูงเกินขีดความสามารถของ
ระบบบําบัดน้ําเสียที่รองรับได

รณรงคการประหยัดน้ํา และปรับปรุง
ประสิทธิภาพบอบําบัดและลดน้ําทิ้งลงบอโดยการ
ยายผูใชบริการบางสวน(ผูปวยใน)ไปอาคาร
กาญจนาภิเษก

2.ระบบบําบัดขาดการดูแลอยางถูกตองเหมาะสม เพิ่มมาตรการบํารุงรักษาและการเฝาระวังใกลชิด

3.น้ําเสียบางหนวยงาน ไมผานระบบบําบัดน้ําเสีย ปรับเสนทางน้ําทิ้งใหผานระบบบอบําบัดทุกจุด
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3.4.5 การเฝาระวังและติดตามประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลเลิดสิน
(ก)  วิเคราะหพารามิเตอร  ในแตละวัน เพื่อติดตามแกไขความไมเสถียรของระบบอยาง

ตอเนื่อง เปนการเฝาระวังระหวางกระบวนการ เมื่อพบขอบกพรองหรือสัญญาณที่จะบงบอกถึงความไม
เสถียรของระบบที่มีโอกาสทําใหคาน้ําทิ้งไมผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ทางวิศวกร
สิ่งแวดลอม ผูรับผิดชอบระบบบอบําบัด(หนวยซอมบํารุง)และคณะกรรมการสิ่งแวดลอม จะตอง
ดําเนินการแกไขทันที

pH    คาปกติ 7
SV30 คาปกติ 200-800 มิลลิลิตร
DO คาปกติ 1-2 มิลลกิรัม/ลิตร

(ข) สังเกตสีของตะกอน กลิ่น ความใสของน้ําจากถังตกตะกอน และการทํางานของอุปกรณ
(ค) วิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง อยางนอยเดือนละคร้ัง
(ง) ตักไขมันในบอดักไขมันสัปดาหละคร้ัง
(จ)  จัดหาเคร่ืองมือตรวจวัดความเพียงพอของปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (เคร่ือง DO

meter)

ทั้งนี้เพื่อใหสามารถติดตามผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียไดตลอดเวลา โรงพยาบาลเลิด
สินไดจัดจางบุคลากรในตําแหนงวิศวกรสิ่งแวดลอมเพื่อทําหนาที่ควบคุมกํากับการดูแลบอบําบัดน้ําเสีย
อยางใกลชิดโดยทําการวิเคราะหพารามิเตอร คือ pH, SV30 และ คา DO ควบคูไปกับการสังเกตสีของ
ตะกอน  กลิ่น  ความใสของน้ําจากถังตกตะกอน ซึ่งลวนแตเปนดรรชนีที่สะทอนใหเห็นถึงผลของการ
ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย และจัดทําแนวทางการเฝาระวังและติดตามผลการทํางานของบอบําบัดแบบ
งายๆ ใหกับผูมีหนาที่รับผิดชอบบอบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล ดังนี้

1. การสังเกตสีและกลิ่นของตะกอนในถังเติมอากาศ
สลัดจที่ดีจะมีสีน้ําตาลชอคโกแล็ต  และมีกลิ่นคลายกลิ่นดิน (ไมเหม็น) สลัดจเปลี่ยนเปนสี

น้ําตาลออน(คา SV30 ลดลง) แสดงวามีการระบายสลัดจออกจากระบบมากเกินไป ประสิทธิภาพจะ
ลดลงและน้ําในถังตกตะกอนจะขุน ผูควบคุมจะตองลดการระบายสลัดจ เพื่อเพิ่มปริมาณตะกอน
แบคทีเรียในระบบใหอยูในระดับที่เหมาะสม ถาสลัดจมีสีดําและมีกลิ่นเหม็น แสดงวาระบบไดรับ
ออกซิเจนไมเพียงพอ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ    ดังตารางที่ 3-1
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ตารางท่ี 3-4  แสดงสาเหตุและแนวทางแกไขความไมเสถียรของสลัดจ

สาเหตุ แนวทางแกไข

1. เครื่องเติมอากาศไมเสีย  แตระบบไดรบัความ
สกปรกมากเกินไป เชน น้ําเสียเขาระบบมากกวาปกติ

* ควบคุมน้ําเขาระบบใหสม่ําเสมอ

2. เครื่องเติมอากาศเสีย *   ทําการซอมเครื่องเติมอากาศโดยดวน

* ตรวจเช็คสภาพเครื่องเติมอากาศอยูเสมอ

3. สะสมสลัดจไวในถังเติมอากาศมากเกินไปหรือ
นานเกินไป ความตองการออกซิเจนจะเพ่ิมขึ้น

* ทิ้งสลัดจ

2. สังเกตการตกตะกอนเพื่อหาคา SV30

 ระบบบําบัดน้ําเสียที่ควบคุมไดถูกตอง ควรมี SV30 อยูในชวง 200-800 มิลลิลิตร

ตารางท่ี 3-5  แสดงการแปรผลจากคา SV30 และแนวทางแกไข

ผลการตรวจวัดคา  SV30 แปรผล แนวทางการแกไข

200 -  800 มิลลิลิตร ปกติ

<  200 มิลลิลิตร สลัดจในระบบนอยกวาปกติ หยุดการทิ้งสลัดจ

>  800 มิลลิลิตร สลัดจมากเกินปกติ ระบายสลัดจทิ้ง

ถาควบคุมปริมาณน้ําเสียเขาระบบใหมีคาใกลเคียงกันทุกวัน SV30 ควรมีคาใกลเคียงกันในแตละ
วันดวย แตถา SV30 มีคาเปลี่ยนแปลงไปมากผิดปกติ ก็แสดงวา น้ําเสียมีความสกปรกเปลี่ยนแปลงไป
ดวยหรือมีความผิดพลาดในการควบคุม เปนตน
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ตารางท่ี 3-6  การสังเกตลักษณะการตกตะกอนของสลัดจในการหาคา SV30 และแนวทางแกไข

ลักษณะสลัดจ การตกตะกอน แนวทางการแกไข

1. สลัดจปกติ ตกตะกอนดวยอัตราเดียวกันอยางรวดเร็วและ
ไดนํ้าใสสวนบน

2. สลัดจอายุนอย ไมจับตัวกันเปนกลุมกอนทําใหแขวนลอยอยูใน
นํ้าโดยไมตกตะกอน(หาคา SV30ไมได)ทําใหได
นํ้าขุน

หยุดการท้ิงสลัดจเพื่อเพิ่มอายุสลัดจ

3.สลัดจไมสมบูรณ สลัดจจะไมสามารถตกตะกอนไดหมด(หาคา
SV30 ได) จะไดนํ้าขุนคลายนํ้าคลอง

* ควบคุมคา DO ใหเหมาะสม

 * เติมสารอาหาร เชน ไนโตรเจน และ

        ฟอสฟอรัสใหเพียงพอ

4. สลัดจตกตาม
ปกติแตมีตะกอน
ลอยขึ้นภายหลัง

หลังจากหาคา SV30 ตั้งท้ิงไวแลวพบวาสลัดจท่ี
นอนกนไดลอยขึ้นปดผิวนํ้า ลักษณะเชนน้ี
แสดงวามีกาซไนโตรเจนเกิดขึ้นท่ีถังตกตะกอน

ตรวจสอบระบบ return sludgeวาปกติ
หรือไมเพื่อไมใหเกิดการสะสมของ
ตะกอนท่ีกนถังตกตะกอนมากเกินไป

5.สลัดจจมไมลง
(sludge  bulking)

คา SV30 มีคาสูงกวา 900- 950 แตไดนํ้าใส
สาเหตุเกิดจากมีแบคทีเรียเสนใยเกิดขึ้นจํานวน
มาก ทําใหการตกตะกอนเกิดขึ้นชา

*ควบคุมสารอาหารในถังเติมอากาศให
เพียงพอ

* ควบคุมปริมาณ DO ใหมีคา 1-2
มิลลิกรัม/ลิตร

*ควบคุมคา pH นํ้าเขาระบบใหมีคา
6.5-8.5
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ตารางท่ี 3-7 แสดงลักษณะการเกิดฟองในถังเติมอากาศและแนวทางแกไข

สีฟอง สาเหตุ แนวทางการแกไข

 * ฟองสีขาว 1. น้ําเสียที่มีสารซักฟอกปะปนอยูมาก

2. มีสารอินทรียเขาระบบมากเกินไป

3. มีการระบายตะกอนทิ้งมากเกินไป

4. สภาพแวดลอมไมเหมาะสม เชน มีสารพิษ
เขาระบบ  คา pH สูงหรือตํ่าเกินไป  มีปริมาณ
ออกซิเจนตํ่า  ขาดอาหารเสริม  การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

1. เพิ่มปริมาณตะกอนหมุนเวียนกลับ
เพื่อเพิ่มความเขมขนของสลัดจในถัง
เติมอากาศ

2. ควบคุมปริมาณออกซิเจนในถังเติม
อากาศอยูระหวาง 1-2 มิลลกิรัม/ลิตร

3. ปรับปรุงระบบทางน้ําเขาถังใหมี
การกระจายน้ําเขาถังอยางสม่ําเสมอ

* ฟองสีน้ําตาล มีปริมาณสลัดจในถังเติมอากาศมากเกินไป เพิ่มอัตราการทิ้งตะกอน

3. การวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO)

ถังเติมอากาศควรมีคา DO  ประมาณ 1-2 มิลลิกรัม/ลิตร

4. การวัดคา pH
โดยปกติคา pH ของระบบที่ทํางานไดดี ตองมีคาประมาณ 7 การจดบันทึกคา pH ทุกวันทําให

สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆของ pH และมีเวลาแกไขความผิดปกติไดกอนที่จะเกิดปญหา
รุนแรงขึ้น

5. การตรวจคุณภาพน้ําท้ิง : ในกรณีที่คาพารามิเตอรของน้ําทิ้ง เชน BOD , coliform ฯลฯ  ผิดปกติ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตรวจสอบยอนไปที่ระบบตางๆ ดังกลาวขางตนเพื่อหาสาเหตุและแกไข
ขอบกพรอง
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คําอธิบายเพิ่มเติม
1. คา pH           หมายถึง สัญลักษณที่เกี่ยวกับ hydrogen ion แสดงความเปนกรด หรือ ดาง

             2. คา SV30         หมายถึง ปริมาณของสลัดจที่อานไดที่เวลา 30 นาที มีหนวยเปน มิลลิลิตร
             3. คา DO หมายถึง     ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา มีหนวยเปน  มิลลิกรัม /ลิตร

3.4.6 ผลการใชเทคโนโลยีสะอาดกับระบบบําบัดน้ําเสีย
     มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ คา BOD และ coliform ผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมาย

กําหนด เปนที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจประเมินสถานบริการในระบบประกันสังคม และ
คณะกรรมการรับรองคุณภาพบริการของโรงพยาบาล

3.5 การจัดการดานการใชไฟฟา

โรงพยาบาลเลิดสินรับพลังงานไฟฟาจากระบบการไฟฟาของนครหลวงที่ระดับแรงดัน12 กิโล
โวลต ผานมิเตอรวัดการใชพลังงานไฟฟา 2 เคร่ือง คือเคร่ืองวัดประเภทอัตราตามชวงเวลาของการใช
(TOU) ซึ่งวัดไฟฟาในกลุมอาคารอํานวยการ อาคาร 33 ป และเคร่ืองวัดประเภทอัตราราชการ ซึ่งวัด
ไฟฟาในอาคารสงเสริมบริการ ซึ่งเคร่ืองวัดทั้ง 2 ประเภทมีการคํานวณโครงสรางคาไฟฟาที่แตกตางกัน
จึงมีอัตราคาไฟฟาตอหนวยที่แตกตางกัน  โดยที่จะมีการใชปริมาณไฟฟามากในชวงเวลา 8.00-16.00 น.
โดยชวงเที่ยงถึงบายโมงมีการใชไฟฟาลดลงเนื่องจากเปนเวลาพักเที่ยงของบุคลากร



56

ภาพท่ี 3-16  ระบบการจายไฟฟาไปยังสวนตางๆของโรงพยาบาล

3.5.1 ลักษณะปญหาทางดานการใชไฟฟาของโรงพยาบาลเลิดสิน

 (ก) ขาดขอมูลของการใชไฟฟาแยกตามกิจกรรมตางๆหรือตามหนวยงาน ทําใหไมสามารถ
ประเมินการใชไฟฟาไดวามีประสิทธิภาพอยางไร

(ข)  ขาดระบบการจัดการที่ดีสําหรับอุปกรณไฟฟาของแตละหนวยงานที่ชัดเจน เนื่องจากไมมี
การวางแผนซอมบํารุงที่ชัดเจน ขาดขอมูลดานเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา เปนตน

  (ค) ระบบแสงสวางไมเหมาะสม มีบางพื้นที่มีหลอดไฟมากเกินความจําเปนและใชสวิตชรวม
หลอดไฟบางสวนไมสะอาดทําใหการสองสวางของหลอดไฟไมเพียงพอ  มีการเปดไฟทิ้งไวไมมีผูใช

(ง) เคร่ืองปรับอากาศไมมีประสิทธิภาพ จากการขาดการดูแลอยางปนระบบ
(จ) การใชไฟฟามากสําหรับลิฟท เนื่องจากมีการใชลิฟทในการขนสงตลอดเวลา

ผลกระทบจากการที่ไมมีการจัดการการใชไฟฟาอยางเหมาะสม มีดังนี้

เครื่องวัดประเภท TOU
#9001339

เคร่ืองวัดประเภท 6
#009447

อาคาร
อํานวยการ

อาคารเภสัชกรรม
4 ชั้น X-Ray

Computer
อาคาร 33 ป อาคารสงเสริมบริการ

(10 ชั้น)

750
KVA

225
KVA

225
KVA

1000
KVA

630
KVA
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1. การขาดการจัดการขอมูลการใชไฟฟาทําใหไมสามารถควบคุมการใชไฟฟาหรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชไฟฟาได สงผลตอคาใชจายในอนาคต

2. การขาดการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาอยางสม่ําเสมอ และการใชอุปกรณอยางถูกตอง มี
ผลกระทบตอปริมาณการใชไฟฟาที่สูงขึ้นแลว และเกิดความไมสะดวกตอผูมารับบริการ

3. ไมเปนไปตามขอกําหนด ISO 14001
4. เสียภาพพจนตอบุคลากรภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตลอดจนชุมชนใกลเคียง

ภาพท่ี 3-17  แสดงภาพรวมการใชพลังงานไฟฟาของโรงพยาบาล

3.5.2   สัดสวนการใชไฟฟา
ในป พ.ศ.2544 โรงพยาบาลเลิดสินมีการใชพลังงานไฟฟาทั้งสิ้นประมาณ 4,982 kwh ตอป โดย

แบงออกไปตามระบบไดดังนี้
(ก) ระบบปรับอากาศ 2,865.72 kwh หรือรอยละ 57.52
(ข) ระบบแสงสวาง 1,695.11 kwh หรือรอยละ 34.03
(ค)  ระบบเคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณอ่ืนๆ 421.17 kwh หรือรอยละ 8.45

ระบบปรับอากาศ

ระบบแสงสวาง

อุปกรณอื่นๆ

ตึกอํานวยการ

ตึก 33 ป

ตึกศูนยบริการ

ตึกสงเสริมบริการ

ตึกอํานวยการ

ตึก 33 ป

ตึกศูนยบริการ

ตึกสงเสริมบริการ

      1,165,905       34.60 209

     1,185,914 53.89 217

        68,404  2.03 10

         319,445 9.48 54

กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป       รอยละ             จาํนวนเครื่อง ปรับอากาศ ( ชุด)

กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป          รอยละ          จํานวนหลอดไฟ (หลอด)

         280,810                 20.49                 2,108

       722,926 52.75                 4,195

           24,120 1.76 351

           342,619               25.00                 2,359

ไดแก ลิฟตโดยสาร ปมนํ้า อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ ซึ่งไมสามารถแยกโหลด
ไดชัดเจน

3,369,668 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ ป
รอยละ 64.91

1,370,475 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ ป
       รอยละ 26.40

451,493 กิโลวัตต-ชั่วโมง / ป
รอยละ 8.69

5,191,637 กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป
     รอยละ 100

กระแสไฟฟา
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ภาพท่ี 3-18  แสดงสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา

สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา

ระบบ
แสงสวาง

รอยละ
 34.03

อื่นๆ
รอยละ 8.45

   ระบบปรับ
อากาศ

รอยละ 57.52

จากขอมูลดังกลาวจะพบวาพลังงานไฟฟาสวนใหญ  หรือรอยละ 91.55 ถูกใชไปเพื่อความ
สะดวกสบายของคน ดังนั้นการอนุรักษหรือการลดคาไฟฟาจะตองไดรับความรวมมือจากพนักงานทุก
ระดับจึงจะสัมฤทธิ์ผล พนักงานทุกคนจะตองมีจิตสํานึกในการชวยกันอนุรักษพลังงาน และใชงานอยาง
มีประสิทธิภาพจึงจะทําใหสามารถลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาได

3.5.3 การจัดการดานการใชไฟฟา
จากการประเมินพบวาโรงพยาบาลเลิดสินมีระบบการจายไฟฟา 2 ประเภท คือ เคร่ืองวัด

ประเภท 6 : ราชการ และเคร่ืองวัดประเภท TOU ซึ่งเปนการวัดปริมาณการใชไฟฟา ตามชวงเวลา ของ
การใช หรือ ทีโอยู (time of use rate - TOU) ซึ่งอัตราการจัดเก็บคาไฟฟาที่ขึ้นอยูกับชวงเวลาการใช  โดย
อัตราคาไฟฟาTOU ที่กําหนดใชในปจจุบัน สะทอนถึงตนทุนไฟฟาอยางแทจริง กลาวคือ ในชวงที่มี
ความตองการไฟฟาสูง (on peak) คาไฟฟาจะสูง เนื่องจากการไฟฟา ตองลงทุนสรางโรงไฟฟา ระบบ
สายสง / สายจําหนาย ใหเพียงพอ ตอความตองการไฟฟาในชวงนี้ และตองใชเชื้อเพลิงทุกชนิด (ทั้งถูก
และแพง) ในการผลิตไฟฟา แตในชวงที่มีความตองการไฟฟาตํ่า (off peak) คาไฟฟาจะตํ่า เนื่องจาก การ
ไฟฟาไมตองสรางโรงไฟฟา และระบบสายสง / สายจําหนาย (สรางไวแลวในชวง on peak) จึงไมมี
ตนทุนคาไฟฟาในสวนนี้ มีเพียงตนทุนคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ซึ่งการไฟฟา สามารถเลือกใช
เชื้อเพลิงที่ถูกมาผลิตไฟฟา จึงทําใหตนทุนพลังงานไฟฟาในชวง off peak ตํ่ากวาชวง on peak มากกวา
คร่ึงหนึ่ง  ซึ่งทั้งสองประเภทมีอัตราคาไฟฟาที่ตางกัน ดังนั้นในการใชเทคโนโลยีสะอาดมาบริหาร
จัดการจึงตองแตกตางกัน และจากสูตรการคํานวณ
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หนวยไฟฟา =  กําลังไฟ X  เวลาที่เปดใช (  kWh  =     kW        X   hrs.)
โดยที่กําลังไฟฟา = จํานวนและขนาดการกินไฟของอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาที่ถูกเปดใชงาน

ดังนั้นโรงพยาบาลเลิดสินไดดําเนินการเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน ไดดังนี้
 1. ใหความรู รณรงค สรางจิตสํานึกแกบุคลากร
2. เลือกใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณ หรือเคร่ืองจักร ที่กอใหเกิด

ความตองการ   พลังไฟฟาสูงสุด (peak demand) ในชวง on peak (09.00-22.00 น.) เพื่อลดคาพลัง
ไฟฟา (demand charge) และเ ปดใชงานเทาที่จําเปนตองใช

3. ในกรณีที่กิจการนั้นไมจําเปนตองกระทําในชวง on peak พิจารณาเลื่อนขบวนการผลิตใหไป
อยูในชวงoff peak    (22.00-09.00 น.) เพื่อลดคาความตองการใชพลังงานไฟฟา ในชวง on peak ซึ่งคา
พลังงานไฟฟา (energy   charge) ในชวง off peak จะถูกกวาชวง on peak กวา เชน เปลี่ยนการปมน้ําขึ้น
กักเก็บบนอาคารสูงจากชวงเชาไปดําเนินการชวงหลัง 22.00 น. และใชวิธีการจายน้ําไปยังอาคารที่ตํ่า
กวาดวยวิธีกาลักน้ํา เปนตน

4. ทํางานวันเสารวันอาทิตยและวันหยุดราชการ อยางเต็มที่ แทนวันทํางานปกติ เนื่องจากวัน
ดังกลาว ไมตองเสียคาพลังไฟฟา และคาพลังงานไฟฟาจะถูกกวาวันปกติในชวง on peak กวารอยละ 65

5. การปลดหลอดไฟฟาและบัลลาสตที่เกินความจําเปนในการใชงานออก
6. การใชโคมไฟสะทอนแสงและ บัลลาสต ประสิทธิภาพสูงทดแทนของเดิมหรือใชหลอด

ประหยัดไฟเมื่อมีการทดแทนหลอดเกา
7. การติดต้ังมิเตอรไฟฟาในหนวยงานที่มีกิจกรรมการใชไฟฟามากและดําเนินการเร่ือง

software สําหรับติดตามพฤติกรรมการใชไฟฟา
8. จางเหมาใหการไฟฟานครหลวงซึ่งมีความเชี่ยวชาญดูแลเร่ืองระบบไฟฟาของโรงพยาบาล

ควบคูกับการดําเนินงานของผูรับผิดชอบดานพลังงานไฟฟาของโรงพยาบาลเพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน

ผลท่ีไดรับ
 สามารถควบคุมการใชพลังงานไฟฟาไดในระดับที่นาพอใจ โดยที่ในป พ.ศ. 2547 โรงพยาบาล

เลิดสิน เปดใหบริการผูปวยในในอาคารใหม(อาคารกาญจนาภิเษก) 25 ชั้น  จํานวน 684  เตียง(จากเดิมมี
458 เตียง) ซึ่งหากปริมาณการใชไฟฟาของอาคารกาญจนาภิเษกเมื่อเปดใหบริการเต็มรูปแบบคาดวาจะมี
การใชปริมาณไฟฟาภายในอาคารใหมเพิ่มเปนเทาตัวในปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมเดิม ขณะเดียวกัน
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เมื่อเทียบกับการใชพลังงานไฟฟาระหวางใชจริงกับคามาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงพลังงานภายใต
ปจจัยพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหการใชพลังงานของโรงพยาบาลเลิดสินเอง ไดแกลักษณะการทํางาน
เชน จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอย ผูใชบริการ และสภาวะแวดลอม เชน พื้นที่ต้ัง อุณหภูมิ เปนตน พบวา
คาการใชพลังงานไฟฟาจริงตํ่ากวาคามาตรฐานที่กําหนดดังแสดงในภาพที่ 3-19

ภาพท่ี 3-19 แสดงการเปรียบเทียบคาพลังงานฟฟาท่ีใชจริงกับคามาตรฐาน

3.5.4 ระบบการจัดการดานการใชพลังงานไฟฟาของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย (ระบบ
chiller)

อาคารกาญจนาภิเษก เปนอาคารสูง 25 ชั้น เปดใหบริการผูปวยในเมื่อป พ.ศ. 2547 โดยที่ระบบ
ปรับอากาศทั้งอาคารเปนแบบระบบรวมศูนย หรือที่เรียกวา ระบบ chiller ซึ่งหากไมมีการจัดการที่ดีจะมี
การใชพลังงานไฟฟาในปริมาณมาก โรงพยาบาลเลิดสินไดประสานความรวมมือกับรัฐบาลประเทศ
ญ่ีปุนโดยขออาสาสมัครญ่ีปุนอาวุโส ดานการประหยัดพลังงาน Japan International Cooperation
Aqeuey (JICA) ซึ่งเปนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญดานการใชพลังงานของระบบ chiller โดยตรง ใหเขา
มาชวยวางระบบการอนุรักษพลังงานของระบบ chiller และใหความรูแกผูควบคุมดูแลระบบของ
โรงพยาบาลเลิดสินในป พ.ศ.2547- 2548 โดยดําเนินการดังตอไปนี้

เปรียบเทยีบการใชพลังงานไฟฟาจริงกบัคามาตรฐาน
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. กย.. . . . . .ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.. พค. มิย.. กค. สค.
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(ก) สํารวจขอมูลการใชพลังงานดานไฟฟาในแตละอาคารของโรงพยาบาลเลิดสิน พบวาอาคาร
กาญจนาภิเษก 25 ชั้น มีการใชพลังงานไฟฟามากที่สุด

(ข) สํารวจพฤติกรรมการใชพลังงานดานไฟฟาของเจาหนาที่ โดยเฉพาะการใชระบบปรับอากาศ
สวนใหญต้ังอุณภูมิที่ตํ่ากวา 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการใชพลังงานไฟฟา
เพิ่มขึ้น

(ค) ในระบบ chiller ซึ่งตองอาศัยความเย็นจากลมที่ผานน้ําเย็นในระบบ พบวาเดิมต้ังอุณหภูมิน้ําไว
ที่ 44 องศาฟาเรนไฮด ไดมีการทดลองปรับเพิ่มอุณภูมิน้ําในระบบโดยที่ไมสงผลกระทบตอ
ความรูสึกของผูใชความเย็นจากระบบปรับอากาศและอุณหภูมิหองที่ต้ังคาความเย็นของ
อุณหภูมิหองไวที่ 25 องศาเซลเซียส จนไดคาอุณหภูมิของน้ําในระบบที่ 50 องศาฟาเรนไฮด
โดยที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึงรอยละ 21.39 ดังที่แสดงในภาพที่ 3-32

ภาพท่ี 3-20 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานไฟฟาหลังจากปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ําในระบบ chiller

กราฟแสดงผลการใชพลังงานหลังเพิ่มอุณภูมินํ้า
จาก 44 องศา F เปน 50 องศา F ( ป พศ.2548)
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ผลทางเศรษฐศาสตรจากการลดการใชพลังงานในระบบ Chiller      โดยการเพิ่มอุณหภูมิของน้ํา
ในระบบจาก 44 องศาฟาเรนไฮด เปน 50 องศาฟาเรนไฮด เปนผลใหการใชพลังงานไฟฟาลดลงดังนี้

1. ชวงอากาศรอน(เม.ย.-พ.ค.) ประหยัดได 50,400   kWh/เดือน
คิดเปนเงิน 140,800 บาท/เดือน

2. ชวงอากาศเย็น(พ.ย.-ก.พ.) ประหยัดได 37,300  kWh/เดือน
คิดเปนเงิน 104,200 บาท / เดือน

3. ชวงอ่ืนๆ ประหยัดได 47,200  kWh/เดือน
คิดเปนเงิน 131,800 บาท / เดือน

                                       รวมคาใชจายที่ประหยัดไดตอป เทากับ 1,489,200 บาท
            ทั้งนี้การดําเนินการลดการใชพลังงานไฟฟาในระบบ Chiller ของโรงพยาบาลเลิดสินไมมี
คาใชจายแตอยางใด หมายความวาทางโรงพยาบาลเลิดสินสามารถประหยัดคาไฟฟาสําหรับระบบ
Chiller ไดปละประมาณ 1,500,000 บาท
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บทที่ 4
สรุปผลการดําเนินงาน

         โรงพยาบาลเลิดสินเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและสูงกวา ขนาด 684 เตียง  มีฐานะเปนกอง
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ต้ังอยูบานเลขที่ 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการใหบริการระดับตติยภูมิและสูงกวาและการดําเนินงานดานงานวิจัย
โดยเฉพาะดานโรคขอและกระดูก  รับผิดชอบในการเพิ่มพูนความรู ถายทอดเทคโนโลยีและฝกทักษะ
ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานทั้งขาราชการ พนักงานราชการ
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 1,800 คน ผูใชบริการผูปวยนอกเฉลี่ยวันละ 2,500 ราย
ดูแลผูใชสิทธิทั้งประกันสุขภาพถวนหนา สวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับขาราชการ และประกันสังคม
ไดรับการรับอง ISO 14001 ในป 2543  ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล : HA และ
Re-HA ในป 2549 และป 2552 ตามลําดับ เร่ิมนําแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดมาใชในป 2543
หลังจากไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยทีมสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเปนผูใหความรูและเปน
ที่ปรึกษาในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาดอยางใกลชิด ดวยความชัดเจนและความตอเนื่องใน
นโยบายของผูนําแตละสมัย ชวยสรางความความมั่นใจและความมุงมั่นแกคณะทํางานและบุคลากรทุก
ระดับ ทําใหสามารถดูแลและจัดการผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมการรักษาพยาบาลไดอยาง
เปนระบบ

4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1  แนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการการใชไอน้ําและการเกิดกาซเสีย พบวา

ปญหาที่เกิดไดแก การสูญเสียความรอนที่หมอไอน้ําและทอสงไอน้ําที่มีที่หุมฉนวนชํารุด การร่ัวไหล
ของไอน้ําที่ทอสงไอน้ํา การสูญเสียไอน้ําไปกับคอนเดนเสทที่ไมมีการเก็บกักกลับคืน และการเกิดเขมา
ควันกาซคารบอนมอนอกไซดและออกไซดของไนโตรเจนจากการเผาไหมไมสมบูรณที่กอมลภาวะทาง
อากาศและรบกวนผูปฏิบัติงานในอาคารและชุมชนใกลเคียง โรงพยาบาลไดนําแนวคิดดานเทคโนโลยี
สะอาดมาใชโดยแกปญหาและลดมลภาวะที่ตนเหตุ โดยมีการติดต้ังระบบการนําน้ําคอนเดนเสทซึ่งมี
อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียสหมุนเวียนกลับมาใชเปนน้ําปอนหมอไอน้ําใหม  ซึ่งจะชวยลดการ
ใชเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไอน้ํารอน ลดปริมาณน้ําประปาที่ใชปอนหมอไอน้ํา ลดการเกิดตะกรันภายในหมอ
ตมและทอสงไอน้ํา ชวยลดการสูญเสียความรอน ผลการใชเทคโนโลยีสะอาดทําใหสามารถลดอัตราการ
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ใชน้ํามันเตา ไดรอยละ 37. 98 และลดปริมาณน้ําประปาที่ใชปอนเขาหมอไอน้ําไดรอยละ 61.03
โดยรวมคาใชจายที่ประหยัดไดทั้งสิ้นประมาณ 846,878.04 บาท/ป (งบลงทุนสําหรับการปรับปลอง
ไอเสียและถังคอนเดนเสท    เปนเงิน 330,000 บาทมีระยะเวลาคืนทุนที่ 0.39 ป เร็วกวาที่คาดการณไว
เดิมคืนทุนที่ 2.82 ป) การปรับปลองไอเสียใหสูงขึ้นพนตัวอาคารและเปลี่ยนเกรดน้ํามันเตาจากเกรดบี
เปนเกรดเอ สามารถแกปญหาเขมาควันรบกวนชุมชนและผูปฏิบัติงานในอาคารไดไมมีขอรองเรียน
และผลการตรวจคากาซไอเสียไมเกิ นคามาตรฐานที่กําหนด ลดการสรางมลภาวะทางอากาศไดดวย
เชนกัน

4.1.2 แนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงของเสียจากยาและสารเคมี
มีการใหความรูแกบุคลากรในเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี รณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยเปน 5
ประเภท ไดแก ขยะมูลฝอยเศษอาหาร ขยะมูลฝอยทั่วไป(recycle และ non recycle) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อมีคม และขยะมูลฝอยอันตราย เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแตละ
ประเภท โดยเปาหมายหลัก คือ ลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกประเภท และใหความสําคัญกับการรีไซเคิลให
มากที่สุด โดยการใหความรูแกทีมทํางานและประชาสัมพันธสื่อสารใหทุกคนในองคกรทราบ
ดําเนินการจัดต้ังศูนยรีไซเคิลจนประสบความสําเร็จและยั่งยืนถึงปจจุบัน มีการจัดการขยะมูลฝอยติด
เชื้ออยางมีประสิทธิภาพ รณรงคลดขยะมูลฝอยติดเชื้อดวยการแยกสวนที่เปนน้ําจากสวนที่เปนกากวัสดุ
สวนที่เปนน้ําแยกทิ้งลงบอบําบัดสวนกากดําเนินการกําจัดตามขั้นตอน

4.1.3 แนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดกับการใชน้ําและการเกิดน้ําเสีย มีการการปรับเปลี่ยน
อุปกรณเปนแบบประหยัดน้ํา ซอมแซมอุปกรณการใชน้ําที่ชํารุด ปรับปรุงระบบบอบําบัดน้ําเสียทําให
สามารถบําบัดน้ําทิ้งสุดทาย ใหมีคาบีโอดีตํ่ากวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร ไดตามเกณฑของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสามารถแกไขปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นจากบอบําบัดเดิม สรางจิตสํานึกดานการประหยัด
น้ําและการใชน้ําอยางคุมคาดวยการอบรมใหความรู เอกสารเผยแพร ประกาศเสียงประชาสัมพันธ
รวมถึงการนําน้ําคอนเดนเสทกลับมาเปนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําใหม ซึ่งสามารถลดการใชน้ําประปาได
ประมาณรอยละ 2.2 ลดคาใชจายประมาณ 79,019 บาท/ป
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4.1.4 แนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดกับการใชพลังงานไฟฟา  นอกจากดําเนินการปลดหลอด
ไฟฟาและบัลลาสตที่เกินความจําเปน การใชโคมไฟสะทอนแสง การแยกสวิทซไฟฟา การทําความ
สะอาดโคมและหลอดไฟเพื่อใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายในการลด
การใชพลังงานไฟฟาแลว ในการจัดการระบบปรับอากาศรวมศูนย (ระบบ chiller) ในอาคาร
กาญจนาภิเษกซึ่งเปนอาคารผูปวยในจํานวน 684 เตียง สูง 25 ชั้น มีการใชพลังงานไฟฟามากซึ่งมีทั้ง
ระบบสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของอาคารทั่วไปและอุปกรณไฟฟาตางๆ สําหรับการดูแลรักษา
ผูปวย โดยเฉพาะในระบบปรับอากาศซึ่งเปนระบบที่ใชพลังงานไฟฟาสูงสุด โรงพยาบาลไดดําเนินการ
ลดการใชพลังงานไฟฟาของระบบ chiller ดวยการปรับเพิ่มอุณหภูมิของน้ําในระบบทําความเย็นของ
ระบบปรับอากาศ โดยเพิ่มอุณหภูมิน้ําจาก 44 องศาฟาเรนไฮด เปน 50 องศาฟาเรนไฮด สงผลให
โรงพยาบาลสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดถึงรอยละ21.39 หรือคิดเปนเงินที่ประหยัดไดปละ
1,489,200 บาท

4.2   ปจจัยสูความสําเร็จของโรงพยาบาลเลิดสิน

              (ก) มีความตอเนื่องในนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมของผูนําโรงพยาบาลในแตละสมัย
และมีวิสัยทัศนดี มีความเขาใจ ตระหนักในการใชเทคโนโลยีสะอาดแบบมีสวนรวม เร่ิมต้ังแตการมอบ
นโยบายดานสิ่งแวดลอม ใสใจและเขารวมในกิจกรรมรวมถึงการสนับสนุนอยางตอเนื่อง สรางขวัญ
และกําลังใจแกทีมงานเปนอยางยิ่ง
             (ข) ทีมงานมีความเขมแข็งในการดําเนินงานอยางไมยอทอ มีความสามัคคีกลมเกลียว  พรอมที่
จะใชวิธีการใหมๆ หนวยงานตางๆใหความรวมมือดี ยอมรับการตรวจสอบ พรอมที่จะแกไข
             (ค) มีการใชกระบวนการมีสวนรวมต้ังแตเร่ิมโครงการ
             (ง) มีที่ปรึกษาที่เอาใจใส และใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ซึ่งกันและกัน
             (จ) การจัดรูปแบบการทํางานที่ใหมีคณะทํางานทุกระดับทําใหเกิดการประสานงานที่รวดเร็ว
กระชับ และเกิดการดําเนินกิจกรรมในทุกระดับอยางจริงจังและมีความรับผิดชอบ
            (ฉ) การสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม  เชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยการรีไซเคิล โดยมอบ
รายไดจากการรีไซเคิลใหแกหนวยงานเจาของขยะมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อบริหารจัดการภายในหนวยงาน
และมีการจายคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานที่รับขยะมูลฝอยรีไซเคิล   เปนตน
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             (ช) มีการพัฒนาภายใตขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ไมวาจะเปนขอมูลขยะมูลฝอย ขอมูล
ดานพลังงาน หรือ   ขอมูลดานการกําจัดของเสีย เปนตน

4.3  ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสะอาดกับสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเลิดสิน
4.3.1 เจาหนาที่โรงพยาบาลไมสามารถใหเวลาในการดําเนินการตามโครงการไดเต็มที่

เนื่องจากภาระหนาที่จากงานประจํา ทําใหไมสามารถตรวจประเมินและหาคาดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดลอม
เพื่อประเมินขีดความสามารถของหนวยงานไดทั้งหมดดวยตนเองอยางครบถวนสมบูรณ

4.3.2 การดําเนินการดานสิ่งแวดลอม (ระหวาง EMRและ EMP) ยังขาดระบบนําเสนองานและ
การตรวจสอบงานที่ชัดเจน และผูปฏิบัติงาน (EMP) ขาดเทคนิคในการจัดการ ซึ่งไดแก  ขาดความ
เชี่ยวชาญในการหาปญหา และรวบรวมขอมูล ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหปญหาและขาดความ
ชํานาญในการนําเสนอขอมูลใหเห็นเปนรูปธรรม

4.3.3 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมไดดําเนินงานเปนทีมที่เขมแข็งเปนเวลานาน ยังไมสามารถ
สรางหรือพัฒนาทีมใหมขึ้นมาทดแทนซึ่งตอไปอาจทําใหการพัฒนาดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ไมครอบคลุมและตอเนื่องเทาที่ควร

4.4 การดําเนินการในอนาคต
แมจะมีปญหาและอุปสรรคบางประการ คณะผูบริหารโรงพยาบาลเลิดสิน ยังคงใหความสําคัญ

กับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตอไป ถึงจะมีภาระเปนคาใชจายในบางสวน แตก็ยินดีเพื่อเปนการ
ยืนยันความรับผิดชอบตอสังคม และยินดีเผยแพรประสบการแตองคการอ่ืนเพื่อสรางแนวรวมในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมตอไป
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บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผลการศึกษา  และขอเสนอแนะ

5.1 ประโยชนท่ีโรงพยาบาลเลิดสินไดรับจากการประยุกตใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาด
จากการศึกษาวิเคราะหการนําแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใชกับการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาล พบวาประโยชนที่โรงพยาบาลไดจากการนําแนวคิดดานเทคโนโลยี
สะอาดมาใชในกิจกรรมของโรงพยาบาล ประกอบดวย

5.1.1 ประโยชนตอตัวเอง คือมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสิ่งแวดลอมที่ไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ และเกิดความภูมิในที่ไดทําสิ่งที่ดีแกสังคม

5.1.2 ประโยชนตอองคกร ไดแก การประหยัดวัตถุดิบ น้ําและพลังาน เพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลผลิต ลดการเกิดของเสีย ลดตนทุนในการบําบัดของเสีย และสรางภาพพจนที่ดีตอสาธารณะ

5.1.3 ประโยชนตอชุมชน  ไดแก ลดผลกระทบที่มีตอชุมชน เกิดการยอมรับของชุมชนที่อยู
ดวยกันอยางเขาใจปญหาพรอมใหขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา สังคมนาอยู มีทรัพยากรเหลือใช
อยางเพียงพอเพราะมีการจัดสรรและใชอยางมีประสิทธิภาพ

5.1.4 ดานการพัฒนาบุคลากร จากการที่มีผูเชี่ยวชาญใหความรูและคําแนะนําใกลชิด
บุคลากร ทําใหบุคลากรไดรับความรูความเขาใจในการดําเนินงานทางเทคโนโลยีสะอาด สามารถใชเปน
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมเทคโนโลยีสะอาดภายในองคกรดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนําความรูไปใชขยายผลในครอบครัวและสังคมไดอยางมั่นใจ

5.1.5 ไดแนวคิดการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ตรงประเด็น เขาใจถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา
อันนําไปสูการ แกไขไดตรงจุดตรงประเด็น

5.2 ขอเสนอแนะ
แนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดเปนการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่มีประโยชนกับทุกๆหนวยงาน

เปนอยางมาก โดยเฉพาะกระแสการรณรงคลดภาวะโลกรอนนาจะเปนเหตุใหทุกภาคสวนทั้งใน
ระดับประเทศและตางประเทศรวมมือกันใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดกันมากขึ้น ถึงแมจะมี
คาใชจายในการลงทุนบาง จํานวนเงินทุนจะมากหรือนอยขึ้นกับขนาดและปญหาของหนวยงานนั้นๆ
แตก็สามารถลดตนทุนในการผลิตลงไดอยางคุมคา คุมทุน ที่สําคัญเปนการรวมมือกันแกปญหา
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สิ่งแวดลอมโลก จึงควรอยางยิ่งที่อารยประเทศ จะนําแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกตใช
เพื่อใหการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยไมสรางผลกระทบดานสิ่งแลดลอม
โดยเฉพาะเร่ืองการลดภาวะโลกรอนที่เปนประเด็นรอนที่ทุกประเทศใหความสนใจ ดังนั้นเพื่อใหมีการ
ใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดอยางกวางขวาง นอกจากผูบริหารหรือผูนําตองเขาใจและให
ความสําคัญแลว ควรมีการดําเนินการ อยางตอเนื่อง

5.2.1 ขอเสนอแนะดานการดําเนิการตอเนื่อง
(ก) ดานการปฏิบัติ  ควรมีการสรางบุคลากรที่มีความรู  ความชํานาญการดานการใชแนวคิด

ดานเทคโนโลยีสะอาดในทุกระดับใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเกิดการเรียนรู  และขยายผลสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ

(ข) รัฐบาลควรใหความสําคัญตอการสรางภาคีในการใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาด  เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  และทําใหเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางและตอเนื่องทั้งระหวางองคกรใน
ประเทศหรือระหวางประเทศ

(ค)  ควรมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ  อยางตอเนื่องในแตละประเด็น
(ง) จัดใหมีฐานขอมูลดานการใชเทคโนโลยีสะอาด  และปรับปรุงขอมูลใหถูกตองทันสมัย

ตลอดจนเผยแพรแนวทางการปฏิบัติที่ดี
(จ) กําหนดใหเปนนโยบายระดับกระทรวง และระดับประเทศเพื่อผลักดันสูระดับภาคี

นานาชาติ และจัดใหมีการใหรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกหนวยงานที่มีผลงานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยใชแนวคิดดานเทคโนโลยีสะอาดดีเดนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

(ฉ) สรางความมีสวนรวมกับชุมชนโดยจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธเพื่อสมานฉันทในการพิทักษ
สิ่งแวดลอม

 (ช) ในบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ควรใหมีหลักสูตร หรือการปลูกฝงคานิยมดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมต้ังแตวัยเยาว และผูใหญตองเปนผูนําในการดําเนินการจนเปนวัฒนธรรมที่ปลูกฝง
ถายทอดไปสูลูกหลานตอไป
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5.2.2 ขอเสนอแนะดานการจัดการขยะมูลฝอย
(ก) ควรเรงพิจารณาความสําคัญของปญหา การกําหนดมาตรฐานในการจัดการขยะของประเทศ

พรอมกับการวางแนวทางและมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบการจัดการขยะในทุกดาน
(ข) ควรจัดเตรียมและกระจายงบประมาณไปตามทองถิ่นตาง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมดานการจัดการขยะ พรอมกับการประชาสัมพันธถึงความจําเปนในการเก็บคาธรรมเนียม
(ค) ควรสงเสริมการแยกขยะใหกับเยาวชนในสถาบันการศึกษาในทุกระดับ เพื่อสงเสริมและ

สรางนิสัยในการคัดแยกขยะอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาวตอไป
(ง) ควรเรงดําเนินการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ ในทุกพื้นที่ของ

ประเทศ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงวิธีการและเสนทางการเก็บขนขยะที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ตาง ๆ
 (จ) ควรเรงพิจารณาแนวทางการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเชิงรุก โดยสงเสริมใหภาครัฐ

และเอกชนนําแนวทางการลดของเสียหรือเทคโนโลยีสะอาด และการใชประโยชนจากของเสีย
            (ฉ) ควรศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับสิ่งปฏิกูลของศูนยกลาง
กําจัดสิ่งปฏิกูลในปจจุบันและที่จะกอสรางในอนาคต

5.2.3 ขอเสนอแนะดานการจัดการพลังงาน
การผลิตและการใชพลังงานมักกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะคุณภาพอากาศ

ซึ่งจะสงผลตอสุขภาพของประชาชน จะตองมีการดําเนินการเพื่อชวยลดปญหาที่เกิดจากการผลิตและ
การใชพลังงาน ปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา และใชเชื้อเพลิงใน
การผลิตความรอนในรูปแบบตางๆ ในปจจุบันจึงไมนาวิตกมากนักเนื่องจากรัฐไดสงเสริมและกําหนด
มาตรการการใชเชื้อเพลิงสะอาดมากขึ้น และใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ขอสังเกตตอไปนี้นาจะทําใหกระบวนการใชพลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลาวคือ

(ก) ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําพลังงานทดแทนขึ้นมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยใหมาก
ที่สุด โดยเฉพาะพลังงานที่ไดจากของเหลือใช เชน ขยะมูลฝอย ซึ่งเปนการพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส
เปนตน

(ข) ควรสงเสริมงานศึกษาวิจัยดานพลังงาน ทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีการ
ประดิษฐ ปรับปรุงหรือพัฒนาอุปกรณเคร่ืองใชตางๆ ใหใชพลังงานประหยัดมากขึ้น แตมีประสิทธิภาพ
เทาเดิมหรือสูงขึ้น



70

(ค) ควรสงเสริมใหมีการประสานความรวมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศในการปฏิบัติตามมาตรการการใชพลังงานที่ประหยัดแตมีประสิทธิภาพตลอดจนเปนการ
รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมใหไดมากที่สุด

(ง) ควรเผยแพร ประชาสัมพนัธ เพื่อสรางจิตสํานึกและความเขาใจที่ถูกตองและตอเนื่องแก
ประชาชนทั่วไปใหมีความรูเร่ืองการใชพลังงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการใชพลังงาน เพื่อกระตุนใหเกิดการอนุรักษพลังงานขึ้น

5.2.4 ขอเสนอแนะดานการใชน้ําและการจัดการน้ําเสีย
จากความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค การเกษตรกรรม รวมทั้งการอุตสาหกรรม

และอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหมีการพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใชทั้งในตางจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และจาก
การสูบน้ําบาดาลมาใชในปริมาณมากจนเกินศักยภาพของน้ําบาดาลตามธรรมชาติโดยเฉพาะในเขตน้ํา
บาดาลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชถึงวันละประมาณ 2.31 ลาน
ลูกบาศกเมตร ในขณะที่ศักยภาพการใหน้ําบาดาลมีเพียงประมาณ 1.25 ลานลูกบาศกเมตรตอวันเทานั้น
ระดับน้ําใตดินลดตํ่าลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดวิกฤตการณน้ําบาดาลและมีผลกระทบตามมา เชน
แผนดินทรุด การรุกล้ําของน้ําเค็มในชั้นน้ําบาดาล แมวาภาครัฐจะไดมีการแกไขปญหาดังกลาว แต
ปญหาวิกฤตการณน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็ยังอยูในระดับที่มีความรุนแรง ซึ่ง
รัฐจะตองใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

(ก) ควรเรงรัดใหมีการตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําแหงชาติโดยรีบดวน เพื่อประโยชน
ในการบริหารจัดการลุมน้ํา การจัดสรรน้ํา การปองกันและแกไขน้ําทวม การอนุรักษและพัฒนา รวมทั้ง
การแกไขทรัพยากรน้ํา

(ข) ควรใหมีการเขมงวดในกฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจนบทลงโทษ สําหรับผูที่กอใหเกิด
ปญหามลพิษทางน้ําอยางจริงจัง เพราะมีผลตอสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศนทางน้ําอยางรุนแรง

(ค) ควรเรงแกไขปญหาวิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
บริเวณอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ําบาดาลเปนปริมาณมาก
               (ง) ควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสรางความเขาใจเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากผลกระทบ
ของมลพิษทางน้ําตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในปญหาดังกลาว
รวมทั้งการเขามามีสวนรวม
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 (จ) ควรประสานงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําอยางเปนระบบ มีผูรับผิดชอบ
โดยตรง เพื่อลดปญหาการทํางานซ้ําซอน

  (ฉ) ควรจัดสรรงบประมาณโครงการระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยจะตองครอบคลุมงบกอสราง
และงบดําเนินการในชวงแรก เพื่อใหระบบที่สรางแลวไดใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ก.

ประวัติความเปนมาของโรงพยาบาลเลิดสิน

นับยอนกอนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่5 การดูแลรักษาพยาบาลความ
เจ็บปวยของ พลเมืองมิได ถือปนภาระหนาที่ของ “หลวง” หรือ “รัฐ” ที่พึงมีตอไพรฟาขาแผนดิน
ยกเวนแตในกรณีที่เกิดโรคระบาดคร้ังใหญๆ เทานั้น “หลวง” จึงเขามามีบทบาท  เชนในคราวเกิด
อหิวาตกโรคระบาดสมัยรัชกาลที่2 (พ.ศ. 2363)  หรือคราวเกิดไขทรพิษระบาสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.
2381) รวมทั้งกรณีอหิวาตกโรคระบาด หลายคร้ังตอนตนรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2416 และ พ.ศ. 2424) เปน
ตน การปองกันปราบปรามโรคระบาดเปนเหตุปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ผลักดันใหรัฐบาลไทยใน
สมัยรัชกาลที่5 ตองเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาโรคภัยไขเจ็บของประชาชนโดยการจัดต้ัง
โรงพยาบาลแบบตะวันตกเพื่อใหบริการรักษาโรคทั่วไปแกขาราชการและประชาชนทั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาล ที่ 5 ทรงตระหนักพระราชหฤทัยดีวา  ปญหา
ประชากรนอยเปนอุปสรรคของการพัฒนาประเทศในยุคที่ระบบตลาดการคาเสรีเร่ิมแผอิทธิพลเขามาสู
ประเทศไทยดังมีรายงานประชุมแพทยของกระทรวงธรรมการในสมัยนั้นวา “ไดมีพระราชปรารภมา
นานแลว คือวา สยามประเทศยอมเปนประเทศบริบูรณมีพื้นดินอันอุดม จะหาประเทศที่ยิ่งกวาในสวนนี้
ไดดวยยาก แตที่หยอนกําลังอยูก็ดวยราษฎรมีนอย… ที่วาหยอนกําลังเพราะอะไร เพราะวาจะเปนการ
ฝายทหารก็ดี  หรือพลเรือนก็ดี    ถามีผูคนมากกําลังของบานเมืองก็จะดีขึ้นมาก”
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                                                                   โรงพยาบาลเลิดสินกอกําเนิดขึ้นต้ังแตป พ .ศ. 2432 เมื่อ
                       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ได

                                                                   พระราชทานพระบรมราชานุญาตให มิชชันนารีอเมริกา
      เชื้อสายสกอต) ใช “บานหลวง” ที่ปากถนนสีลมตอกับถนน

เจริญ กรุง  เปน Nursing Home สําหรับการรักษาพยาบาลชาว
ตางประเทศผูเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูในพระนคร Nursing Home หมอเฮสมีชื่ออยางเปน
ทางการวา “โรงพยาบาลบางรัก” แต ชาวบานในละแวกนี้เรียกวา “โรงพยาบาลหมอเฮส”

ในปพ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับประเทศฝร่ังเศส โรงพยาบาลบางรักไดทําการ
รักษาทหารและประชาชนที่ประสบภัยจากกระสุนปนจากเรือรบฝร่ังเศส เมื่อกรณีพิพาทนี้ไดสิ้นสุดลง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหหมอ ที เฮวารด เฮส
ขยายกิจการโรงพยาบาล    บางรักเปนโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปที่ใหบริการแกคนไทยดวย จึงไดทรง
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสยามชั้น ๔ แตงต้ังเปนแพทยที่ปรึกษาสําหรับพระองค และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหหมอที เฮวารด เฮส อาศัยอยูในที่ดินของโรงพยาบาลตลอดไป หมอ
ที เฮวารด เฮส เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2467 อายุได 70 ปบริบูรณ

พ.ศ. 2467 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ไดโอนกิจการของ
โรงพยาบาลบางรัก ซึ่งเดิมสังกัดกรมสุขาภิบาลกระทรวงนครบาลไปสังกัดกรมสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย  โดยสังกัดอยูกองแพทยสุขาภิบาลแหงพระนคร  มีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบใน
โรงพยาบาลที่อยูในสังกัด  ดังนี้

1. โรงพยาบาลบางรัก (โรงพยาบาลหมอเฮส) เปนโรงพยาบาลบําบัดโรคทั่วไป
2. โรงพยาบาลคนเสียจริต  ธนบุรี  เปนโรงพยาบาลเฉพาะโรคจิต - ประสาท
3. โรงพยาบาลกลาง  สรางเมื่อ  พ.ศ. 2440
4. โรงพยาบาลโรคติดตอธนบุรี

พ.ศ. 2479 กรมสาธารณสุข  ไดจัดต้ังหนวยงานควบคุมกามโรคโดยใชชื่อ “แผนกบําบัด
กามโรค” ขึ้นภายในโรงพยาบาลบางรัก  แตสังกัดอยูในกองสุขศึกษา (ตอมา  พ.ศ. 2480 จึงไดโอนไป
สังกัดอยู “กองแพทยสังคม” กรมสาธารณสุข) ดวยเหตุนี้  โรงพยาบาล  จึงมีบทบาททางการแพทยที่
สําคัญอยู 3 ประการคือ

หมอ ที เฮวารด เฮส
(T Heyward Hays)
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1. เปนแผนกสุขศาลาตัวอยาง
2. เปนแผนกสงเคราะหมารดา  และเด็ก
3. เปนแผนกบําบัดกามโรค

ในปลายป  พ.ศ. 2485 เคร่ืองบินสัมพันธมิตรไดเขามาทิ้งระเบิดในยานบางรักถนนสีลม  ซึ่งเปนจุด
ยุทธศาสตรแหงหนึ่งของกรุงเทพฯ  อาคารในสวนของแผนกบําบัดรักษาโรคทั่วไปของโรงพยาบาลบาง
รักถูกทําลายลง  คงเหลือแตอาคารในสวนของแผนกบําบัดกามโรคเทานั้น  ทําใหโรงพยาบาลบางรักใน
ขณะนั้น  จําเปนตองยุบเลิกกิจการรักษาผูปวยทั่วไปทั้งหมดใหบริการเฉพาะกามโรคเทานั้น     การ
เปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญนี้จึงเปนจุดเร่ิมตนดานการกอต้ังโรงพยาบาลเลิดสิน

พ.ศ. 2490 คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบุตร) เล็งเห็นความ เดือดรอนและความจําเปนของ
ประชาชนในยานนี้ เกิดเจ็บปวยขึ้น    จึงไดบริจาคเงินจํานวน 1,007,700.- บาท (หนึ่งลานเจ็ดพันเจ็ด
รอยบาทถวน)    เพื่อสรางตึกผูปวย 2 ชั้น 2 หลัง   พรอมดวยบานพักแพทยชั้นเดียว 2  หลัง  ให เปนที่รับ
บําบัดโรคทั่วแกประชาชน เพื่อเปนอนุสรณแกพระยาภักดีนรเศรษฐ(เลิด  เศรษฐ บุตร) สามีผูลวงลับไป
แลว  เจาคุณภักดีนรเศรษฐผูนี้  แมมิใชแพทย แตมีประวัติการงาน  ดานธุรกิจคลายคลึงกับประวัติของ
นายแพทย ที ฮาวารด เฮส  ผูรวมกอต้ังและผูอํานวยการคนแรกของโรงพยาบาลบางรัก     กลาวคือ เปน
เจาของกิจการโรงน้ําแข็ง  และมีธุรกิจดานขนสงมวลชน โดยเจาคุณภักดีนรเศรษฐเปนเจาของกิจการ
บริษัท  รถเมลขาวนายเลิด  ซึ่งเปนกิจการขนสงมวลชนรถเมลโดยสารบริษัทแรก     กลาวกันวาเสนทาง
รถเมลนายเลิดสายหนึ่ง  วิ่งผานหนาโรงพยาบาลบางรักบนถนนสีลมดวย  โดยมีจุดกลับรถที่หนา
โรงพยาบาล เร่ิมกอสรางเมื่อวันที่ 8  สิงหาคม พ.ศ.2490  แลวเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ.2491
อาคารที่กอสรางขึ้นใหมในบริเวณโรงพยาบาลบางรัก กระทรวงสาธารณสุข ใชชื่อ “โรงพยาบาลเลิด
สิน” ตามนามพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิด)    และนามของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ (สิน) มีฐานะเปนกอง
และไดเร่ิมดําเนินการรับบําบัดโรคทั่วไปตามความเรียกรองของประชาชนในยานนั้น ต้ังแตวันที่ 28

  พระยาภักดีนรเศรษฐ
(นายเลิด เศรษฐบุตร)

คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ
(นางสิน เศรษฐบุตร)
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มิถุนายน  พ.ศ. 2492  เปนตนมา และมีการยายกองควบคุมโรคไปอยูวังเทวะเวสม และในป 2506 ยาย
โรงพยาบาลบางรัก(กามโรค)ไปอยูปากซอยพิกุล สาทรใต เขตยานนาวา

โรงพยาบาลเลิดสินเปนโรงพยาบาลทั่วไป  มีฐานะเปนกอง     สังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ต้ังอยูเลขที่ 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ดิน 6 ไร 1
งาน 7 ตารางวา อยูทางทิศใตของกรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลเลิดสิน  ไดมีการพัฒนา  และ
เจริญกาวหนามาโดยลําดับดังนี้

ในป พ.ศ. 2507ไดทําการกอสรางตึกอํานวยการสูง 5 ชั้น ใชงบประมาณ 11,390,000  บาท แลว
เสร็จในป  พ.ศ. 2508 ภายในอาคารมีสํานักงานผูอํานวยการ และงานดานธุรการของโรงพยาบาล  ชั้น
ลางของตึกเปนที่ตรวจโรคของผูปวยนอกอีกดวย   ในปพ.ศ. 2509 ไดทําการกอสรางตึกกายภาพบําบัด
4 ชั้น 1หลัง หลังจากนั้นไดกอสรางตึกอ่ืนๆ  เพิ่มขึ้นอีกหลายตึก ไดแก  ตึกผาตัด ตึกชันสูตรโรคตึก
ศัลยกรรม  โรงครัว  โรงซักฟอก  ตึกพยาธิ  หอพักคนงาน  ตึกเอกซเรย  และซอมแซมตึกตางๆเพื่อ
ใหบริการและรักษาผูปวยไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไดมีผูศรัทธาบริจาคเงินสรางตึกผูปวย 5 ชั้น 1 หลัง
ใหชื่อวาตึก “เลื่อน  เธียรประสิทธิ”์ ตามความประสงคของผูบริจาค  ทําใหสามารถรับผูปวยไวรักษาได
ถึง 450 เตียง  และในป 2524 ไดรับงบประมาณกอสรางตึก 33 ป สูง 9 ชั้น 1หลัง เปนเงิน 70,250,000
บาท  และเงินบํารุงสมทบอีก 2,818,249 บาท

พ.ศ.2538 โรงพยาบาลเลิดสิน ไดรับงบประมาณ 515
ลานบาทกอสรางอาคารโดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานนามวา “อาคารกาญจนาภิเษก ” สรางแลว
เสร็จในป 2546 ปจจุบันโรงพยาบาลเลิดสินมีพื้นที่รวม
ทั้งหมด ประมาณ 10 ไรเศษ ซึ่งแตเดิมโรงพยาบาล
เลิดสสินสามารถรองรับผูปวยได 485 เตียง เมื่อเปด

ดําเนินการอาคารกาญจนาภิเษกสามารถขยายเตียงนอนผูปวยไดเปน 684 เตียง มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ใหบริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานครแถบทิศใตไดแก เขตบางรัก ยานนาวา สาธุประดิษฐ
สัมพันธวงศ สาทร และชุมชนแออัดขนาดใหญประมาณ 80 ชุมชน ที่อยูรายลอมโรงพยาบาล เชน
ชุมชนคลองเตย ชุมชนวัดไผเงิน ชุมชนสาธุประดิษฐ ชุมชนวัดพระยาไกร ประชาชนในชุมชนรวมกัน
ประมาณ 690,430 คน /131,848 ครัวเรือน
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นอกจากนี้ โรงพยาบาลเลิดสินยังเปนโรงพยาบาลที่ไดรับเลือกจากผูประกันตนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2544 มีผูประกันตน 107,505 ราย ป พ.ศ. 2545 มีผูประกันตน 122,802 ราย ป
พ.ศ. 2546 มีผูประกันตน 128,035 ราย และในป 2551 มีผูประกันตน 180,000 ราย ทําใหโรงพยาบาล
ไดรับโลรางวัล   สถานพยาบาลพัฒนางานประกันสังคมดีเดน  จากกระทรวงแรงงาน  และสวัสดิการ
สังคม   อีกทั้งไดรับเกียรติเปนสถานที่ดูงานจากคณะทํางานประกันสังคมของโรงพยาบาลหลายแหงทั่ว
ประเทศ

ผลการดําเนินการดานบริการของโรงพยาบาลเลิดสิน   จํานวนผูปวยนอกโรงพยาบาลมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ใน ปพ.ศ. 2544 มีผูปวยนอกเฉลี่ย 2,174 ราย/วัน (535,444 ราย/ป) ป
พ.ศ. 2551 มีผูปวยนอกเฉลี่ย  2,500  ราย/วัน (689,481ราย/ป จํานวนผูปวยในโดยเฉลี่ยประมาณ
27,000 ราย/ป  จํานวนวันที่ผูปวยในโรงพยาบาลเฉลี่ย 7  วัน เนื่องจากผูปวยสวนใหญเปนผูปวยทาง
ออรโธปดิกส  อุบัติหตุ  และผูปวยโรคซ้ําซอนซึ่งตองใชเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลนานกวาผูปวย
ทั่วไป

โรงพยาบาลเลิดสินยังเปนโรงพยาบาลศูนยที่รับสงตอผูปวยสาขาตางๆ ในระดับตติยภูมิของ
โรงพยาบาลในสวนภูมิภาค  และเขตปริมณฑล  โดยเฉพาะผูปวยโรคเกี่ยวกับขอและกระดูก  เปน
สถาบันในการฝกอบรมนักศึกษาแพทย /  แพทยฝกหัด   และบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ แพทยประจําบานสาขาออรโธปดิกส  ศัลยศาสตรทั่วไป ศัลยศาสตรตกแตง
เวชศาสตรครอบครัว อายุรศาสตร  และเวชศาสตรฉุกเฉิน   รวมทั้ง ยังเปนสถานศึกษาดูงานของแพทย
และบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขชาวตางประเทศ  เชน  สหราชอาณาจักรไอรแลนด
เวียดนาม  ภูฐาน  เปนตน

ทางดานวิชาการ  นอกจากการจัดต้ังสถาบันออรโธปดิกส  เพื่อเปนสถาบันทางวิชาการเนนเร่ือง
การเปนศูนยขอมูลขาวสารสําหรับโรคขอและกระดูก   โดยรวมมือกับราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกส
แลว   ยังไดจัดใหมีหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นสําหรับบุคลากรทางการแพทยตางๆ จัดใหมีการนิเทศ
งาน  และสนับสนุนการพัฒนางานดานบริการ  และวิชาการสูภูมิภาค  อีกทั้งเผยแพรความรูทางการ
แพทยสูประชาชน  โดยทางโรงพยาบาลจัดใหมีโครงการบรรยายความรูสูประชาชน ทุกวันพุธแรกของ
เดือนมีการถายทอดและเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยผานสื่อรูปแบบตางๆ เชน แผน
พับ หนังสือคูมือ/วารสารเลิดสิน รายการวิทยุ/โทรทัศน เปนตน
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ณ ที่ทําการโรงพยาบาลเลิดสินในปจจุบัน เปนที่
พระราชทานของพระพุทธเจาหลวง เรียกวา “บานหลวง”

                                                                          เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค
                                                                          โรงพยาบาลเลิดสิน  จึงนอมใจจัดสรางพระบรมราชา

นุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชการที่ 5 ประดิษฐาน ณ สวนสุขภาพโรงพยาบาล

เลิดสิน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน
ในพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชการที่ 5 ซึ่งประดิษฐาน
ณ สวนสุขภาพโรงพยาบาลเลิดสิน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2542 และใชเปนสถานที่ทําพิธี
วางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชการที่ 5 เนื่อง
ในวันปยมหาราช  ของหนวยงานตางๆ ละแวกใกลเคียง เปนตนมา
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ภาคผนวก ข  โครงสรางการบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ผูอํานวยการโรงพยาบาล

ตัวแทนฝายบริหารดานสิ่งแวดลอม (EMR)

คณะกรรมการ( EMR-Team)

เจาหนาที่กฎหมาย คณะดําเนินการดาน
สิ่งแวดลอม (EMP Team)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ดานสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการ
อื่นๆ

คณะกรรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัยและเหตุ

ฉุกเฉิน (คปรอ.)

คณะกรรมการและ
ปองกัน  การติดเช้ือใน

โรงพยาบาล
(IC Team)

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
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ภาคผนวก ค
 หนาที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม ( EMR-Team  ) มีหนาที่ดังนี้
1. เปนทีมผูแทนฝายบริหารดานการ จัดการสิ่งแวดลอม
2. ติดตอและประสานงานหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
3. ดําเนินการจัดต้ังระบบการจัดการสิ่งแวดลอมรวมกับ EMR
4. เขารับการฝกอบรมดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและอ่ืนๆที่เกี่ยวของจากหนวยงาน

ภายนอกและถายทอดใหบุคลากรของโรงพยาบาลเลิดสิน
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน มีหนาที่ดังตอไปนี้

1. เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนดและการปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดตางๆ
2. เปนผูอนุมัตินโยบายสิ่งแวดลอม คูมือสิ่งแวดลอม ระเบียบปฏิบัติ และการจัดการทรัพยากรที่

จําเปนซึ่งไดแกบุคคล ผูเชี่ยวชาญพิเศษ เทคโนโลยีและงบประมาณ เพื่อใหระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม บรรลุนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยมอบหมายบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมใหทําหนาที่ในการบริหารจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

3. มีหนาที่แตงต้ังผูแทนฝายบริหารดานสิ่งแวดลอม EMR

คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอม

CTISO 14001ENV1-ENV4
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ผูแทนฝายบริหารดานสิ่งแวดลอม EMR ( environmental management representative )มีหนาที่ดังนี้
1. หนาที่ในการนําระบบไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและคงไวซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
2. แกไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและกิจกรรมสิ่งแวดลอมที่จําเปน
3. เสนอความคิดเห็นดานสิ่งแวดลอมตอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
4. ดําเนินการใหเกิดความมั่นใจวามีการปฏิบัติอยางสอดคลอง ตามขอกําหนดมาตรฐาน ISO

14001
5. รายงานผลการจัดการสิ่งแวดลอมตอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อทบทวนและใชใน

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
6. ดูแลการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจนขอบกพรองที่เกิดขึ้นกับ

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
7. ใหคําแนะนําและมอบหมายใหผูเกี่ยวของแกไขปญหา
8. ประสานงานกับบุคคลภายนอกในเร่ือง ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาล

EMP ( environment management program  )เปนบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ มีหนาที่
1. จัดทําโครงการดานสิ่งแวดลอม ตามประเด็นปญหาสําคัญดานสิ่งแวดลอม
2. ดําเนินการติดตามผล  และรายงานผลตอ EMR

วิศวกรสิ่งแวดลอม   มีหนาที่ดังนี้
1. สํารวจ ประเมิน วางแนวทางวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และระบบการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
2. ใหคําปรึกษาแนะนําดานสิ่งแวดลอมแกเจาหนาที่โรงพยาบาลและกรรมการสิ่งแวดลอม
3. เฝาระวังในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียและระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
4. วิเคราะหและควบคุมระบบการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภทของโรงพยาบาล
5. ติดตอประสานงานและติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม

เจาหนาท่ีดานกฎหมาย มีหนาที่ดังนี้
รับผิดชอบในการดําเนินงานเพื่อใหมั่นใจวาทุกกิจกรรมของโรงพยาบาลมีการดําเนินงาน

สอดคลองกับกฎหมาย สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ( internal auditor ) มีหนาที่ดังนี้

ดําเนินการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่ไดรับ
มอบหมาย
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ประวัติผูศึกษา

1.  ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ-นามสุกล  นายแพทยอนันต เสรฐภักดี  วัน เดือน ปเกิด 8 มิถุนายน 2496    อายุ 57 ป

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล
โรงพยาบาลเลิดสิน

ที่อยู 580 สวนพลู 3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2.  ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม
  พ.ศ. 2515-2521     ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2521-2524     ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2527-2530  วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญดานศัลยศาสตรออรโธปดิกส กรมการแพทย
  พ.ศ. 2545 อบรมหลักสูตร นักบริหารการแพทยและสาธารณสุข (ระดับสูง) รุนที่ 18

ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  พ.ศ. 2550 อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐรวมเอกชน (บรอ.) รุนที่ 1

ณ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

3.  ขอมูลการรับราชการ
พ.ศ. 2525 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี  สป.
พ.ศ. 2527 สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย
พ.ศ. 2527- ปจจุบัน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย
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4. ประสบการณในการปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2544- 2547   ปฏิบัติราชการในฐานะรองผูอํานวยการฝายการแพทย

  โรงพยาบาลเลิดสิน
พ.ศ.2545 ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักการแพทยเขต 11
พ.ศ.2547 ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการดานบริหาร โรงพยาบาลเลิดสิน
พ.ศ.2548-ปจจุบัน ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล

โรงพยาบาลเลิดสิน
พ.ศ.2550 – 2551 ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักการแพทยเขต 15,17
พ.ศ.2551-ปจจุบัน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
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