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 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อเป็น แนวทางบริหารจัดการ และประโยชน์ทางการแพทย์ในพื้น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โดยการ ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ในกา ร
ให้บริการของ โรงพยาบาลทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง 
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลจุฬา รัตน์ระยอง อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์หาเส้นทางที่ดี
ที่สุด (Best route analysis) เพื่อเสนอแนะแนวทางใน การพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย
มีการรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 134 โรงงาน และใช้แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบและวิเคราะห์  
 ผลการศึกษาพบว่ามีพื้นที่ให้บริการภายใน 5 นาที ในช่วงเวลา 13.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 
30.98 ตร.กม. และช่วงเวลา 18.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 18.51 ตร.กม. และพื้นที่ ให้บริการภายใน 10 
นาที ในช่วงเวลา 13.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 249.53 ตร.กม. และช่วงเวลา 18.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 
151.07 ตร.กม. และสุดท้ายมีพื้นที่ให้บริการภายใน 15 นาที ช่วงเวลา 13.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 
754.38 ตร.กม. และช่วงเวลา 18.00 ครอบคลุมพื้นที่ 478.53 ตร.กม. โดยการศึกษาทั้งหมดนี้สำหรับ
การให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินนั้น ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ อุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut 



(4) 
 

Complex) อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง และการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ทั้งหมด 6 แห่ง ในอำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงโรงงานทั้งหมดได้ตามเวลา
ที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
Title of Independent Study   Application of Geographic Information System for 
     Area Analysis of Emergency Medical Services in 
     Maptaphut Industrial Area Mueang Rayong  
     District, Rayong Province. 
Author     Ms. Jiraporn Thongchai 
Degree     Master of Science (Environmental Management) 
Year     2021 
 

  
 This study was qualitative research and aimed to analyze the extent of 
emergency medical services for medical benefits in Muang district, Rayong province by 
applying Geographic Information System (GIS). GIS supported to analyze the ability to 
access the service area of 6  hospitals in Rayong, including Rayong Hospital, Chaloem 
Phrakiat Hospital, Mongkut Rayong Hospital, Sri Rayong Hospital, Bangkok Hospital 
Rayong and King Chulalongkorn Hospital. The study also analyzed best route (Best 
route analysis) to suggest guidelines for emergency medical services in Maptaphut 
complex area, Mueng district, Rayong by coordinate collection of 1 3 4  factories and 
interviewing related stakeholders.  
 The study found that the medical service area is available within 5  minutes 
during 13.00 and 18.00 hrs., within 10 minutes during 13.00 and 18.00 hrs., and within 
15 minutes during 13.00 and 18.00 hrs., covering 30.98, 18.51, 249.53, 151.07, 754.38, 
and 478 .53  sq.m., respectively. The service area did not cover all area in Maptaphut 
complex and the emergency service of 6  hospitals did not be able to access all 
factories in designated time. 
 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 สำหรับการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์พื ้นที ่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  เล่มนี ้ เป็น
การศึกษาเพื่อต่อยอดในสายอาชีพของผู้เขียนโดยการประยุกต์การจัดการความปลอดภัย และวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมาเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ การค้นคว้าอิสระฉบับนี้
จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าหากไม่มี อาจารย์ที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.ฆริกา คันธา ผู้เขียนต้องขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูง ที่เสียสละเวลาอันมีค่าคอยผลักดันมอบองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา และชี้แนะ
แนวทางให้สามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) พื้นฐานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์ตลอดระยะเวลาของการศึกษาของผู้เขียน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อวิชาการค้นคว้าอิสระนี้ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัส (Covid-19) 
ซึ่งพี่ๆ เหล่านี้เป็นหน้าด่านในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อเข้ารักษา และยังเสียสละเวลามาให้ข้อมูลอันมีค่า
อย่างยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อน ๆ และอีกหลายท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน 
แนะนำ ให้กำลังใจ ตลอดการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งอาจจะไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้   
 คุณค่าและคุณประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับ บิดา ผู้
ล่วงลับไปแล้วในขณะที่ผู้เขียนได้ศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  อีกทั้งมารดา ที่ได้อบรมสั่งสอน ปลูกฝัง
คุณงามความดี ความมานะ ความพยายาม และความอดทน ตลอดจนท่านอาจารย์ที่ได้ ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้วิจัยต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี  
 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณตนเองที่มานะพยายาม และอดทนจนประสบผลสำเร็จในครั้งนี ้
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 
 
 สถานการณ์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย สถิติผู้ป่วยที่ใช้บริการห้อง
ฉุกเฉินปี 2544 ประมาณ 12 ล้านครั้ง โดยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินประมาณร้อยละ 30 หรือ 4 ล้านครั้ง คาด
ประมาณว่าผู้ป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ปีละประมาณ 60,000 คน หากประเทศไทยมี
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยรักษาชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินดังกล่าวได้ถึง
ประมาณร้อยละ 15-20 หรือประมาณปีละ 9,000-12,000 คน สำหรับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลเฉพาะที่ใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2555-2560 จากฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ซึ่งเป็นข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนหนึ่งเท่านั้น) พบว่า 
มีแนวโน้มผู้เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลที่ใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น จากจำนวน 7,776 คน 
(ปี 2555) หรือคิดเป็นอัตราเสียชีวิต 25.06 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มเป็นจำนวน 13,580 คน (ปี 
2560) หรือคิดเป็นอัตราเสียชีวิต 20.52 ต่อประชากรแสนคน ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิ ตก่อนชุด
ปฏิบัติการไปถึงจุดเกิดเหตุ มีอัตรา 9.86-14.93 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาเป็นรักษาแล้ว เสียชีวิต 
ณ จุดเกิดเหตุ มีอัตรา 1.41-4.78 ต่อประชากรแสนคน เมื่อวิเคราะห์การเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล
แบ่งตามกลุ่มเจ็บป่วยฉุกเฉินกับกลุ่มบาดเจ็บ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตของกลุ่มเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
(Non Trauma) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากอัตรา 6.5 ต่อประชากรแสนคน (ปี 2555) เป็นอัตรา 
13.55 ต่อประชากรแสนคน (ปี 2560) ส่วนใหญ่การเสียชีวิตเป็นการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ใช้ระยะเวลา
ตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนชุดปฏิบัติการไปถึงจุดเกิดเหตุมากกวา่ 8 นาที (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2562)  
 อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) ในกลุ่มโรคที่มีภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล จากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เช่น หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง 
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บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรต่อประชากรแสนคน โดยเปรียบเทียบ ปี 2552 กับ ปี 2559 พบว่า มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนี้โรคหลอดเลือดสมอง จากอัตรา 21.0 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มเป็นอัตรา 48.7 
ต่อประชากรแสนคน โรคหัวใจขาดเลือด จากอัตรา 20.7 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มเป็นอัตรา 32.3 
ต่อประชากรแสน อุบัติเหตุจราจร จากอัตรา 15.0 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มเป็นอัตรา 23.8 ต่อ
ประชากรแสนคน 9 ในขณะที่องค์การอนามัยโลก ได้รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตจากหลายแหล่งข้อมูล
สำคัญ เช่น จากตรวจจราจร หน่วยงานสาธารณสุข โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล พบว่า อัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยปี 2559 มีอัตรา 36.2 รายต่อประชากรแสนคน ซึ่งเป็น
อันดับที่ 2 ของโลก (สพฉ, 2562)  ดังนั้นในการศึกษาการค้นคว้าอิสระนี้ผู้ศึกษามุ่งมั่นที่จะศึกษา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ และเมืองอุตสาหกรรม
หลักของประเทศไทย ที่มีโรงงานขนาดใหญ่ตั ้งอยู่ อย่างเช่นอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์เป็นต้น จึงทำให้มีประชากรจากหลากหลาย
พื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ในปี พ.ศ. 2555 โรงงาน
บางกอกซินเทติกซ์ (BST) ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้เกิดระเบิดและ
เพลิงไหม้จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 12 คน และผู้บาดเจ็บถึง 129 คน (วรลักษณ์ ศรีใย ศูนย์ข่าว 
TCIJ, 2555) ซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงอย่างมาก และนอกจากนี้มีการรายงานสถิตการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดระยองในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 115,557 ราย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง, 2562) และผลการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดระยอง ตั ้งแต่เดือน
มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 ได้รับแจ้งเหตุ ทั้งหมด 18,087 ราย ซึ่งถ้าแยกเป็นในส่วนของ 
อำเภอเมืองระยองมีทั้งหมด 8,946 ราย มีการดูแลรักษาและนำส่ง จำนวน 6,144 ราย และเสียชีวิต
ก่อนไปส่ง จำนวน 63 ราย (สพฉ, 2562)  
 จากข้อมูลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติข้างต้นจะเห็นว่ามีการเสียชีวิตก่อนไปส่งเป็น
จำนวนมาก และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
ทั้งยังมีการระบาดของโรคโควิด19 ที่ไม่สามารถคาดการไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งเกิดการระบาดในประเทศ
ไทยตั้งแต่ 12 ม.ค. 2563 (ไทยพีบีเอส, 2563) จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าการนำระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์กับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาขอบเขตการ
ให้บริการแพทย์ฉุกฉินได้อย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะเมื่อไหร่ที่ไปรับผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บได้เร็ว 
จะสามารถรักษาอาการผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บเบื้องต้นได้ เป็นการบรรเทาอาการก่อนจะเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลปลายทางได้อย่างทันเวลาท่วงที และเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทาง
การแพทย์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
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1.2 คำถามงานวิจัย 
 
 1. พื้นที่ใดบ้างในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สามารถให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ภายใน
ระยะเวลา 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที จากโรงพยาบาล 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมงกุฎ
ระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 
 2. เส้นทางใดบางเป็นเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ในกรณีที่ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ในภาวะฉุกเฉิน 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1. เพื่อวิเคราะห์พื้นที่บริการและเส้นทางรถฉุกเฉินเพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการ และ
ประโยชน์ทางการแพทย์ในพื้น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 2. เพื ่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับพื ้นที่
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
  

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. เพื่อทราบตำแหน่งของสถานพยาบาลและขอบเขตพื้นที่ที่สามารถให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินได้ภายในเวลา 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที ของโรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โรงพยาบาลศรี
ระยอง และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 
 2. เพื ่อทราบเส ้นทางที่ เหมาะสมจากโรงพยาบาลไปยังสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในสถานการณ์
แตกต่างกัน 
 3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 ขอบเขตในการศึกษาประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านพื้นที่ และขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเป็นการวิเคราะห์โครงข่ายถนนเพื่อหาการเข้าถึงของ
พื้นที่เกิดเหตุของการให้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาลในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ทั้งหมด 6 โรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของภาครัฐจำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลระยอง และ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในส่วนของ
โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 4 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง โรงพยาบาล
กรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ตามที ่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อยู ่ใน
ระยะเวลาการให้บริการภายในระยะเวลา 10 นาท ีและศึกษาวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมเมื่อมีภาวะ
ฉุกเฉินเกิดขึ้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด (Maptaphut Complex) 
 
 1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 การศึกษาพื้นที่ขอบเขตการของสถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีพื้นที่
ทั้งหมด 514.5 ตร.กม. ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อ
กับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปน้ี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย และอำเภอวังจันทร์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแกลง 
 ทิศใต้  จรดอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านฉาง 
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ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงขอบเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
แหล่งที่มา: สำรวจโดยผู้วิจัย, 2565 
 
 1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 - มกราคม พ.ศ. 2565 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 พื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการศึกษานี้จะหมายถึงพื้นที่ให้บริการที่รถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถเข้าถึงได้ในระยะเวลาที่กำหนด  
 การแพทย์ฉุกเฉิน หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้า 
การวิจัยการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน และเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบำ บัด
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวะการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการดำ เนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ได้รับการบำบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉินจำแนกเป็นการปฏิบัติการในชุมชน การปฏิบัติการต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล 
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 ผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็น
ภยันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ 
และการบำ บัดรักษาอย่างทันท่วงทเีพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรือ
อาการป่วยนั้น 
 รถปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Medical Service Ambulance : EMS Ambulance)  
ในที่นี้หมายถึง เป็นรถยนต์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งรถยนต์ที่
นำมาใชจ้ะต้องผา่นการจดทะเบียน ตรวจสภาพรถ ต่อใบอนุญาตประจำปีของกรมการขนส่งทางบก มี
ประกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด (Maptaphut Complex) สำหรับการศึกษาครั้งนี้
ประกอบไปด้วยนิคมดังต่อไปน้ีที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 - นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
 - นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 
 - นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 
 - ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 พื้นที่ให้บริการ (Service Area) พื้นที่ในการเข้าถึงในเวลาที่กำหนด สำหรับการศึกษาครั้งนี้
คือการหาพื้นที่ให้บริการภายในเวลา 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที 
  
 
  



 
 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาเพื่อจัดทำวิจัยเล่มนี้เกี ่ยวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์พื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งผู้ศึกษาได้
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนรวบรวมเป็นกรอบทบทวน
วรรณกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี ้
 2.1 การวางแผนฉุกเฉิน และผู้ป่วย ของเขตอุตสาหกรรม 
 2.2 แผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง (จังหวัดระยอง ตำบลมาบตาพุด และชุมชนโดยรอบ) 
 2.3 การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis)  
 2.4 สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการ 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การวางแผนฉุกเฉิน และผู้ป่วย ของเขตอุตสาหกรรม 
 

เรื่องราวบทเรียนในอดีตที่เป็นโศกนาฏกรรมรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย และก็ยังคง
เป็นกรณีศึกษาให้กับสถานประกอบการต่างๆ ได้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย ชีวิตของคนทำงาน 
และความเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความเสียหายอย่างรุนแรง คือ “เหตุเพลิงไหม้
โรงงานเคเดอร์” ของบริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2536 โดยมีผู้เสียชีวิต 
รวม 188 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 469 คน โรงงานแห่งนี้เป็นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลิตสินค้าของ
เล่นสำหรับเด็กส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิ ตุ๊กตา ซึ่งจากการสืบสวน พบว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจาก
การก่อสร้างที่ไม่ได้ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และไม่มีการซักซ้อมการรับมือกับอัคคีภัยใหแ้ก่
พนักงาน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) แต่ในปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆ ต้องมีการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
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และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยข้อที่ 4 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบ
คนขึ ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภั ยในสถานประกอบการ และสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้แบ่งระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง การเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน ทรัพย์สิน 
กระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดย
ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง การเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน ทรัพย์สิน 
กระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้ โดย
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการอพยพ แต่สามารถควบคุมเหตุการณ์นั้นได้โดย
ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หมายถึง การเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคนขั้นทุพพล
ภาพหรือเสียชีวิต ทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเสียหายขั้น
ร้ายแรง และไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีการอพยพและ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเข้ามาควบคุมเหตุการณ์  
(สพฉ, 2563)  
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดระยองขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยในโรงงาน และเขตนิคมอุตสา
กรรม รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตรายใน
ระดับจังหวัดโดยแยกเป็น 2 เล่ม เล่มแรก เนื้อหาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และภาคผนวกที่เป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยราชการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ 
และเล่มที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ภายนอกโรงงาน โดยมีบัญชีรายชื่อข้อมูล
ของโรงงานต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
และ/หรือในภาวะฉุกเฉ ิน กลุ ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเร ืออุตสาหกรรมพื ้นที ่มาบตาพุด 
(Maptaphut Complex) ที ่สามารถนําไปปฏิบัติเพื ่อลดความสูญเสียต่อชีว ิต ทรัพย์สิน และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (การนิคมแห่งประเทศไทย, 2557) 
  
 2.1.1 ภาวะฉุกเฉินระดับโรงงาน 
 หมายถึงภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในโรงงาน/สถานประกบการ หรือตามเส้นทางขนส่งหรือแนว
ท่อส่งผลิตภัณฑ์ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งโรงงาน/สถานประกอบการ สามารถควบคุมเหตุได้ด้วย
ทรัพยากรที่เตรียมไว้ โดยที่ไม่ต้องร้องขอสนับสนุนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เช่น  
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เทศบาบเมืองมาบตาพุด เทศบาลบ้านฉาง เทศบาลมาบข่า เป็นต้น (การนิคมแห่งประเทศไทย, 2557) 
 
 2.1.2 ระดับภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate Emergency)  
 เป็นการกำหนดขนาดหรือความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินของโรงงาน เพื่อการเตรียมพร้อมใน
การให้การสนับสนุนและประสานงาน 
  1) ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 1 (Industrial Estate Emergency Level 
1) หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานหรือตามเส้นทางขนส่ง หรือแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียงโดยโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ หรือผู้ประกอบการต้นเหตุ 
สามารถควบคุมสถานการณ์หรือระงับเหตุได้ด้วยกำลังคนและทรัพยากรที่ได้วางแผนหรือตระเตรียม
ไว้โดยไม่ร้องขอจากหน่วยงานอื่น 
  2) ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 2 (Industrial Estate Emergency level 2) หมายถึง 
ภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานหรือตามเส้นทางขนส่ง หรือแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์  โดยอาจส่งผลกระทบต่อ
โรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ หรือผู้ประกอบการ
ต้นเหตุ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุได้ด้วยกำลังและทรัพยากรที่ได้ตระเตรียมไว้ ต้อง
ร้องขอหรือได้รับการสนับสนุนจากโรงงานข้างเคียง หรือจากสำนักนิคมอุตสาหกรรม 
  3) ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 3 (Industrial Estate Emergency level 3) หมายถึง  
ภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานหรือตามเส้นทางขนส่ง หรือแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์  โดยส่งผลกระทบต่อโรงงาน
หรือชุมชนใกล้เคียง ซึ ่งเจ้าหน้าที่ของโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ  ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์และระงับเหตุได้ด้วยกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ ต้องร้องขอหรือได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด , เทศบาลตำบลบ้านฉาง, เทศบาล
ตำบลมาบข่า) (ภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 1 จังหวัดระยอง ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี
และวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง) (การนิคมแห่งประเทศไทย, 2557) 
 
 2.1.3 การปฏิบัติในภาวะผิดปกติและภาวะฉุกเฉิน 
  2.1.3.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติและหรือเกิดภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ1  
 1) บทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องทำการ
ระงับยับยั้งและควบคุมเหตุการณ์ผิดปกติและหรือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งให้แจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ มายังศูนย์เฝ้า
ระวังและควบคุมคุณภาพสิ ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Control Center: EMCC) 
และ/หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงาน
แจ้งเหตุการณผ์ิดปกติ /ภาวะฉุกเฉิน เบื้องตน้ ตามที่ กนอ.กำหนด 
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   2) บทบาทความรับผิดชอบของ กนอ. 
 (1) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Monitoring Control Center: EMCC) หรือศูนย์สื่อสาประสานงานของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ 
เมื่อรับแจง้เหตุแล้วจะตอ้งตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับแจ้งลงในแบบฟอรaมการรับแจ้งเหตุและ
จะต้องถ่ายทอดข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เวรอำนวยการทันที พร้อมทำหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ จากระบบที่มีอยู่ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยัง หน่วยงานต่างๆตามผังการสื่อสาร
และแจ้งเตือน ภายในเวลาไมเ่กิน 10 นาที หลังจากไดร้ับแจ้งเหตุ 
 (2) เจ้าหน้าที ่เวรอำนวยการหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมาย จะต้องออก
ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณa และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับการแจ้ง
เหตุตลอดถึงมีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์โดยประสานงานกับผู้แทนของโรงงานที่เกิดเหตุ เพื่อประเมิน
สถานการณaและเตรียมการประสานงานในการสนับสนุนช่วยยเหลือ สื ่อสารแจ้งเหตุได้อย่าง
เหมาะสมตามคำขอ พร้อมทั้งรายงานและดำเนินการตามผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่หรือผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย อย่างต่อเนื่อง 
 (3) กรณีเกิดเหตุการณaผิดปกติที่ส่งผลกระทบโรงงานข้างเคียง ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจะต้องออก
ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจสาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผล
กระทบมากน้อยเพียงใด หากเหตุการณ์รุนแรงและส่งผลกระทบต่อโรงงานข้างเคียง ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ให้สื่อสารและประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามแผนฯ ในพื้นที่ต่อไป 
  2.1.3.2 กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมระดับ 2 
   1) บทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ จะต้องทำ
การระงับยับยั้งและควบคุมเหตุการณaผิดปกติและหรือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์และหรือขอความ
ช่วยเหลือมายังศูนย์เฝ ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring 
Control Center: EMCC) และหรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื ้นที ่ท ันทีหลังจากที ่ประเมิน
สถานการณ์แล้วเห็นว่าไม่สามารถควบคุมเหตุการณaได้ ด้วยกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้
แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ /ภาวะฉุกเฉิน เบื้องต้น ตามที่ กนอ.กำหนด 
   2) บทบาทความรับผิดชอบของ กนอ. 
 (1) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Monitoring Control Center: EMCC) หรือศูนย์สื ่อสารประสานงานของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่ เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับแจ้งลงในแบบฟอรaมการรับแจ้ง
เหตุและจะต้องถวายทอดข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เวรอำนวยการทันที พร้อมทำหน้าที่ติดตามเฝ้าระวัง
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ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากระบบที่มีอยู่ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยัง หน่วยงานต่างๆตาม
ผังการสื่อสารและแจ้งเตือนทันทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุและรายงานเหตุการณ์ให้กับหัวหน้าเวร
อำนวยการ และผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 (2) เจ้าหน้าที่ เวรอำนวยการหรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย จะต้องออก
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือ พร้อมเข้าทำ
หน้าที ่ผู้ประสานงาน (MC: Mutual Aid Coordinator) ร่วมกับผู้ประสานงาน (MC: Mutual Aid 
Coordinator) ของโรงงาน/สถานประกอบการ ที่เกิดเหตุ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนและ
ช่วยเหลือในการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มของโรงงานและชุมชน 
 (3) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื ้นที ่ หรือผู้ ที ่ได้รับ
มอบหมายประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ
นิคมอุตสาหกรรม 2 พร้อมทั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency Director) 
ในศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนยส์ื่อสารประสานงานของแต่ละนิคม
อุตสาหกรรมพื้นที่ สั่งการและอำนวยการสนับสนุนการควบคุมควบคุมเหตุการณ์ ED ของโรงงาน ใน
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 (4) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ รายงานสถานการณ์
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้ รองผู้ว่าการฯ และ/หรือผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
  2.1.4.3 กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมระดับ 3 
   1) บทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ จะต้องทำ
การระงับยับยั้ง และควบคุมเหตุการณ์ผิดปกติและหรือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งรายงานเหตุการณaและขอความ
ช่วยเหลือมายังศูนย์ เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring 
Control Center: EMCC) และหรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดทันที
หลังจากที่ประเมินสถานการณแ์ล้วเห็นว่าไมส่ามารถควบคุมเหตุการณไ์ดด้้วยกำลังคนและทรัพยากรที่
มีอยู่ในนิคมแห่งพื้นที่ ซึ่งจะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่/
อำเภอ/จังหวัดเมื่อนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 3 หรือ
ท้องถิ่นประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัดระยอง ให้ ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency 
Director) ของโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเดินทางมายังศูนย์เฝ้า
ระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Control Center: EMCC) หรือ
ศูนย์สื่อสารประสานงาน ของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ หรือกองอำนวยการป6องกันและบรรเทา
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สาธารณภัยเทศบาล (กอ.ปภ.เทศบาล) เพื่อดำเนินการประสานงานให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดกับ
ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency Director) ของ กนอ.และผู้อำนวยการท้องถิ่น 
   2) บทบาทความรับผิดชอบของ กนอ. 
 (1) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Monitoring Control Center: EMCC) หรือศูนย์สื ่อสารประสานงานของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่ เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับแจ้งลงในแบบฟอรaมการรับแจ้ง
เหตุและจะต้องถวายทอดข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เวรอำนวยการทันที พร้อมทำหน้าที่ติดตามเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากระบบที่มีอยู่ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยัง หน่วยงานต่างๆตาม
ผังการสื่อสารและแจ้งเตือนทันทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุและรายงานเหตุการณ์ให้กับหัวหน้าเวร
อำนวยการ และผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งพ้ืนที่หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 (2) เจ้าหน้าที ่เวรอำนวยการหรือผู้ที ่ได้ร ับมอบหมาย จะต้องออก
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณaและจัดเตรียมอุปกรณส์นับสนุนช่วยเหลือ พรอ้มเขา้ทำ
หน้าที่ผู ้ประสานงาน (MC: Mutual Aid Coordinator) ร่วมกับผู้ประสานงาน (MC: Mutual Aid 
Coordinator) ของโรงงาน/สถานประกอบการ ที่เกิดเหตุ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุน และ
ช่วยเหลือในการควบคุมและเฝา้ระวังผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มของโรงงานและชุมชน 
 (3) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื ้นที ่ หรือผู้ ที ่ได้รับ
มอบหมายประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ
นิคมอุตสาหกรรม 3 พร้อมทั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency Director)  
ในศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Control Center: 
EMCC) หรือศูนย์สื ่อสารประสานงานของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมพื้นที ่ สั ่งการและอำนวยการ
สนับสนุนการควบคุมควบคุมเหตุการณ์ ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency Director) ของ
โรงงาน ในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประสานงานไปยัง
นายกเทศมนตรีแห่งพื้นที่ (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ) เพื่อขอการสนับสนุนและพิจารณาประกาศภาวะ
ฉุกเฉินระดับที่1 จังหวัดระยอง ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัด
ระยอง 
 (4) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ รายงานสถานการณ
aเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้รองผู้ว่าการฯ และ/หรือผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 (5) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที ่ เดินทางไปกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอ.ปภ.เทศบาล) หรือกองอำนวยการป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอ.ปภ.จังหวัด) เพื ่อดำเนินการประสานงานให้ข้อมูลต่าง ๆ 
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหรือผูอ้ำนวยการจังหวัด (การนิคมแห่งประเทศไทย, 2557) 
 

2.2 แผนฉุกเฉินที่เก่ียวขอ้ง (จังหวัด และชุมชน) 
  
 นอกจากแผนฉุกเฉินของสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ชุมชนในอำเภอเมือง 
จังหวัดระยองที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ก็ยังต้องมีแผนฉุกเฉินของชุมชนเช่นกันอันเนื่องมากจาก 
สถานที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมีความใกล้ชิดกับชุมชนชาวบ้านเป็นอย่างมาก มีความเสี่ยงสูงที่จะ
ได้รับอันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการเกิดเพลิงไหม้ ระเบิดของโรงงาน หรือการรั่วไหลของสารเคมี  จึงทำให้มีสถานประกอบการ
ใหญ่ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม มาช่วยในการจัดทำแผนให้กับชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้ การอบรมและ
ฝึกซ้อมในการเตรียมตัวตอบสนองจากภาวะฉุกเฉิน และนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดระยอง ได้มีจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง พ.ศ. 2558 
ขึ้นมาเพื่อการป้องกัน บรรเทาและบริหารจัดการสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ เอกชน และชุมชุน ให้สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย และการจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงภัยจาก
ประเภทอัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นั้น อำเภอเมืองระยอง 
จัดว่ามีความเสี่ยงสูง รวมไปถึงเทศบาลเมืองมาบตาพุดทีเ่ป็นสถานที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมด้วย 
 ดังนั้น เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัด สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อันเป็นแผนแม่บทที่ใช้ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดระยอง 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชนและนักท่องเที่ยว ประกอบกับการ
สร้างความเชื่อมั่นในภาคเอกชนในการเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และการพานิชย์ จังหวัด
ระยองจังกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดระยองประกอบไปด้วย (สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง, 2563) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยวิธีการ
วิเคราะห์และการจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม 
ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการ
จัดการปัญหาในปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
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  เป็นการเผชิญและการจัดสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดย
ยึดการจัดระบบการจัดทรัพยากร และความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุก
รูปแบบได้อย่างมีมาตราฐาน และลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม ทรัพยากร
ของประชาชน และสังคมในพื้นที่ของจังหวัดให้น้อยที่สุด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน    
   เป็นการรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความ
เป็นอยู่ของชุมชนประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build 
Back Better and Safe) ตามตวามเหมาะสมโดยการนำเอาปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยมาดำเน ินการในการฟื ้นฟ ู ซ ึ ่ งหมายถ ึงการซ ่อมสร ้าง (reconstruction) และการฟื ้นฟู 
(rehabilitation)  
 ปัจจุบันผลการทบของภัยพิบัติและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไม่ได้เป็นผลมาจากเกิดเหตุภัยทาง
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที ่ก่อให้เกิดภัย นอกจากนี้ยังมี
องค์ประกอบที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติ คือ ความล่อแหลม (exposure) ความเปราะบาง 
(vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ถือเป็นตัวแปรที่กำหนดระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ การจัดการ
สาธารณภัยที่สำคัญ คือ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดหรือขจัดองค์ประกอบที่สร้างความ
เสี่ยงและเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือของส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง ภาค
ประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารกุศลต้องให้ความสำคัญในการจัดการสาธารณภัย โดยการ
บูรณการของทุกภาคส่วนร่วมทำเชิงรุก ควบคู่กับการวางแผนและดำเนินโครงการพัฒนาในทุกระดับ
และทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยก่อให้เกิดการพัฒนา การสร้างความปลอดภัย และการ
ช่วยลดความเสี่ยงภัยในแบบองค์รวมทั้งในด้านนโยบาย การจัดแผนงานและโครงการพัฒนา ตลอดจน
การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้อถิ่น และระดับชุมชน 
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดระยอง, 2563) 
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ภาพที่ 2.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอินท
ประมูล อำเภอโพธ์ิทอง จงัหวัดอ่างทอง, 2563  
 
 การจัดการสาธารณภัยต้องอาศัยระบบการจัดการสาธารณภัย ที่มีความพร้อมรับสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น โครงสร้างการบริหารจัดการกำหนดให้ผู้
มีอำนาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์ 
เมื่อเกิดสาธารณภัยตามระดับการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยองค์ประกอบของพ้ืนที่ ประชากร 
ความซ้ำซ้อน หรือความสามารถในการจัดการสาธารณะ ตลอดจนศักยภาะด้านบุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ และงบประมาณ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
ประสบภัยให้ได้รับการฟื้นฟูบูรณะอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยระดับการจัดการสาธารภัย และผู้มี
อำนาจตามกฎหมายในการจดัการสาธารณภัย แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้ (สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดระยอง, 2563) แสดงดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ระดับการจัดการสาธารภัย 
 
ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู ้บ ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม 
สั่งการ และบัญชา 

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที ่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

  
 2.2.1 การเตรียมความพร้อม  
 การจัดการความเสี ่ยงจากพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster 
Risk Management: CBDARM) 
 การจัดการความเสี่ยงจากพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน คือ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
บริหารจัดการภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยเบื้องต้นให้ตนเอง โดยให้คนในชุมชนมีความตระหนัก ถึง
ศักยภาพของชุมชนและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน 
และร่วมดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัย ป้องกัน และควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจน
สามารถฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน ระยะเวลา 2 วัน เกี่ยวกับประเด็นต่างๆดังนี ้

• แนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

• ข้อมูลชุมชน (ปฏิทินภัย/แผนที่ชุมชน/พ้ืนที่เสี่ยงภัย/พื้นที่ปลอดภัย)  

• การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่/จัดลำดับความสำคัญ/กำหนดแนวทางแก้ไข  

• การจดัตั้งคณะกรรมการชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  

• การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุน (มีแผนงานและมีคณะกรรมการรับผิดชอบ) 

• การจำลองซ้อมแผน 
และภายหลังการฝึกอบรมติดตามให้คำแนะนำแก่ชุมชนในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของชุมชน รวมทั้งประสานกับอำเภอ/กิ่งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้าน/ชุมชน 
จัดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน และเครือข่ายของกรมฯ ต่อไป (สำนักส่งเสริมการปอ้งกันสาธารณภัย
กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2551) 
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 2.2.2 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการ
สร้างความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงาน 
การบูรณาการความร่วมมือ ทำให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
นำไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนปฏิบัติ การและแปนการ
เผชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้การฝึกการป้องกันและบรรเทาให้หมายถึงการฝึกซ้อมแผน 
การซักซ้อม การฝึกปฏิบัติ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน 
  ประเภทการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  (1) การฝึกเชิงอภิปาย (Discussion Base Exercise) เป็นการฝึกโดยการใช้วิธีการ
หารืออภิปรายเกี่ยวกับแผนมาตรการหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของหน่วยงานเป็นสำคัญ แบ่งออกเป็น 
   (1.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการตั ้งสมมติฐาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันในการค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อการเผชิญเหตุ 
   (1.2) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เป็นการจำลองสถานการณ์
แบบกว้างเพื่อค้นหาจุดอ่อนปัญหาอุปสรรคของแผนฯ เพื่อนำมากำหนกแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ
และระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure : SOP) โดยเน้นการฝึกในระดับ
ผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจ 
  (2) การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) เป็นการฝึกที่มีการจำลอง
สถานการณ์ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงโดยมีการเคลื่อย้ายระดมทรัพยากรและบุคลากรจริงตาม
สถานการณ์แบ่งออกเป็น 
   (2.1) การฝึกปฏิบัติ (Drill) เป็นการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานขนาดเล็กระดับ
พื้นที่โดยเน้นการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน 
   (2.2) การฝึกเฉพาะหน้าที่เป็นการฝึกของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้านรวมทั้ง
บทบาทหน้าที่ที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์สมมติที่กำหนดขึ้น Functional Exercise  
   (2.3) การฝึกเต็มรูปแบบ (Full scale Exercise) เป็นการฝึกที ่ม ีความ
สลับซับซ้อนมีขั้นตอนการเตรียมการและการใช้ทรัพยากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับการฝึกรูปแบบอื่นๆ 
รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลายระดับโดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร
และบุคลากรเพื่อเผชิญเหตุตั้งแต่การประสานข้อมูลการสนับสนุนทรัพยากรของกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสารธารภัยแต่ระดับจนถึงการเชื ่อมโยงและการสั ่งการจากศูนย์บัญชาการ
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เหตุการณ์ไปยังเจ้าหน้าที่ผุ้ปฏิบัติภาคสนาม (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง, 
2563) 
  2.2.3 จังหวัดระยองวางแผนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย  
ในแต่ละระดับดังนี้ 
   (1) ระดับท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 
28 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 39 แห่ง โดยมีการฝึกแห่งละ 1 ครั้งต่อปี ใช้รูแบบการฝึกเชิง
อภิปราย หรือการฝึกเชิงปฏิบัติการ 
   (2) ระดับอำเภอ ได้แก่ เมืองระยอง บ้านฉาง ปลวกแดง บ้านค่าย นิคม
พัฒนา แกลง วังจันทร์ และเขาชะเมา โดยมีการฝึกแห่งละ 1 ครั้งต่อปี ใช้รูแบบการฝึกเชิงอภิปราย 
หรือการฝึกเชิงปฏิบัติการ 
   (3) ระดับจังหวัด ใช้ร ูปแบบการฝึกคือ การฝึกบนโต๊ะ (Table Top 
Exercise) และการฝึกเต็มรูปแบบ (Full scale Exercise) ในปี 2559-2560 เป็นการฝึกซ้อมแผน
ป้อนกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย และอพยพ ปี 2561 เป็น
การฝึกซ้อมแผนป้อนกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย และ
อุทกภัย ปี 2562 การฝึกซ้อมแผนป้อนกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านอุทกภัย และปี 
2563 ไม่มีการฝึกซ้อมแผนฯ แต่อย่างใด เนื่องจากติดโควิด สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง, 2563) 
 
 2.2.4 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน จะเน้นเครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนเตรียมความ
พร้อมที่จะเผชิญกับภัยได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ควร
ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค ์
 2. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ ข้อมูลสภาพพื้นที่ ประชากร การประกอบอาชีพ รายได้ 
สถานที่สำคัญต่างๆ ของชุมชน สภาพความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ปฏิทินฤดูกาลและปฏิทินการเกิดภัย ฯลฯ 
 3. แผนที่เสี่ยงภัยของชุมชน ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย และเส้นทางอพยพ 
 4. การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนและแผนผังคณะกรรมการฯ 
พร้อมบทบาทหน้าที่ต่างๆ 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ได้แก่  ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 6. ภาคผนวกของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 
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 - แผนผังระบบแจ้งเตือนภัยของชุมชน 
 - บัญชีรายชื่อประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะจะต้องจัดทำแยกเป็นประเภทบัญชีรายชื่อ เด็ก 
คนชราคนพิการ สตรีมีครรภ์ ที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือก่อนเป็นลำดับแรกเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
 - บัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพยากรในชุมชนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการภัยพิบัต ิ
 - ยานพาหนะ ที่จะนำมาใช้ในการจัดการภัยพิบัติ 
 - บัญชีรายช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
 - ฯลฯ 
 ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ควรจะใส่รายละเอียด
เกี ่ยวกับชุมชนให้ชัดเจนและให้ได้รายละเอียดมากที ่ส ุด เพื ่อประโยชน์ของชุมชนเองในการ
เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน และควรนำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของชุมชนที่ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ไปฝึกซ้อมแผนเพื่อจได้นำแผนฯ มา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีและเหมาะสมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น (สำนักสงเสริมการปองกันสาธารณภัยกรมปอง
กันและบรรเทาสาธารณภัย, 2551) 
 

2.3 การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) 
 
 โครงข่าย (Network) ประกอบด้วยการเชื่อมต่อกันของเส้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะนึกถึง
โครงข่ายถนน ส่วนโครงข่ายอื่น ๆ ได้แก่ ทางรถไฟ ระบบขนส่งมวลชน ทางเดินเท้า แม่น้ำ และทะเล 
ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่าย เช่น การหาเส้นทางที่สั ้นที่สุด (Shortest route) จะต้องมีข้อมูล
ความเร็ว (Traveltime) ซึ่งจะนำมาเป็นเงื่อนไขในการวิเคราะห์เครือข่ายเพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลที่ใช้ใน
การจำลองโครงข่ายการขนส่ง ซึ่งสร้างมาจากข้อมูลจุดและเส้น 
การวิเคราะห์โครงข่าย มี 4 รูปแบบ 
 1. การวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นเส้น มี 2 
รูปแบบ มีการวิเคราะห์เส้นทางที่เร็วที่สุด เงื่อนไขที่กำหนดต้องเป็นเวลา หน่วยในการวัดจะเป็น
ชั่วโมงหรือนาที และการวิเคราะห์เส้นทางที่สั้นที่สุด เงื่อนไขที่กำหนดต้องเป็นระยะทาง หน่วยในการ
วัดจะเป็นเมตรระหว่างเส้นทางที่สั้นที่สุดกับเส้นทางที่เร็วที่สุดบางครั้งไม่ใช่เส้นเดียวกันขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขหรือปัจจัย 
 2. การวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ (Service area analysis) ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นพื้นที่ใน
การเข้าถึงในเวลาที่กำหนด เช่น การหาพื้นที่การให้บริการที่ใช้เวลา 10 นาทีในการเข้าถึงจาก 
โรงพยาบาล เป็นต้น 
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 3. การวิเคราะห์หาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุด (Closest facility analysis) มีตัวแปร 
2 ตัวแปร คือ สิ่งอำนวยความสะดวก และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
 4. การวิเคราะห์เมทริกซ์ค่าใช้จ่ายระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทาง (Origin-Destination 
cost matrix analysis) สามารถเปรียบเทียบได้ว่าการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางเท่าไร จะใช้ในกรณีที่มีจุดเริ่มต้นกับจุดปลายหลายๆจุด เพื่อที่เราจะสามารถเลือก
เส้นทางจากไหนไปไหนให้ประหยัดเวลาที่สุด (ทรายทอง เกาะแก้ว, 2562) 
 ในการศึกษานี้ได้ประยุกต์การวิเคราะห์โครงข่ายเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดจากโรงพยาบาลไปยัง
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง รายละเอียดการวิเคราะห์โครงข่ายเป็นดังนี้ 
 
 2.3.1 การวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) 
 การวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) นั้น ในงานวิจัยนีเ้ลือกผลวิเคราะห์โดย
การหาเส้นทางที่เร็วที่สุดให้กับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยใช้ชุดเครื่องมือ Network analysis เป็น
เครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่ใน QGIS โดยการเลือกชุดคำสั่ง Shorter path (Point to layer) ซึ่งต้องใช้
ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)  โดยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
จุด (Point) เส้น (Line) และพื้นที่ (Polygon) (ณัฏฐา เวชการ, 2559) และข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ
ของพ้ืนที่ (Non-Spatial data) ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเช่น ความเร็วของรถ ช่วงเวลา
ในการเดินทาง เป็นต้น ดังตัวอย่างในภาพที ่2.2 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 แผนที่แสดงการเปรียบเทียบเส้นทางเดินรถ สาย 125 ในการเก็บขยะ (เดิม) และเส้นทาง
ที่ได้จากการสร้างแบบจำลองที่ตั้งเหมาะสม (ใหม่)  
แหล่งที่มา: อุทุมพร อินทร์จอหอ และธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2562  



21 

 2.3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ (Service area analysis) 
 ในงานวิจัยนี้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ (Service Area 
Analysis) เป็นระบบที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลคุณลักษณะต่างๆของพื้นที่ 
(Non-Spatial data) ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งชุดเครื่องมือเสริมในโปรแกรม QGIS นั้นมี
หลายเครื่องมือด้วยกัน ผู้วิจัยเลือกชุดเครื่องมือ TravelTime platform (Peter and Charlie, 2009) 
ในการหาพื้นที่ของการปฏิบัติการรถฉุกเฉินในเวลาที่กำหนด 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที ซึ่งผล
วิเคราะห์จะออกมาในรูปแบบของแผนที่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย  
 ชุดเครื่องมือนี้เริ่มต้นมาจาก Peter และ Charlie ในปี 2009 ซึ่งชื่อเดิมคือ iGeolise และใน
ปี 2012 ได้ชนะการแข่งขัน European Satellite Navigation ในสหราชอาณาจักร และการรายงาน
ข่าวที่ตามมาก็นำไปสู่ลูกค้ารายแรกโดยตรง หลังจากนั้นได้รับรางวัลอื่นๆ และลูกค้าอีกมากมาย
ตามมา (TravelTime Technologies Ltd., n.d.) 
 ชุดเครื่องมือน้ีสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือและอัลกอริทึมการประมวลผลเพื่อให้สามารถสืบค้น 
API แพลตฟอร์ม TravelTime ได้โดยตรงจาก QGIS API แพลตฟอร์ม TravelTime ช่วยให้สามารถ
รับรูปหลายเหลี่ยมตามเวลาเดินทางจริงโดยใช้โหมดการขนส่งหลายแบบ ซึ่งช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่
แม่นยำกว่าการคำนวณระยะทางแบบธรรมดา (Anita Graser aka Underdark, 2019) ตัวอย่างดัง
ภาพที่ 2.3 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 ภาพนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างรัศมีปกติ (สีน้ำเงิน) กับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ตามเวลา 
(สีชมพู) 
แหล่งที่มา: TravelTime Technologies Ltd., (n.d.). 
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2.4 สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการ 
  
 เขตอุตสาหกรรมในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโต
เคมี เคมีภัณฑ์ โรงกลั่นน้ำมัน และไฟฟ้า สักเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุติเหตุต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการระเบิด เพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล และเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นค่อนข้างมี
ความเสียหายสูงทั้งทรัพย์สิน ชีวิต และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีเหตุการณ์
เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยดังกรณีศึกษาดังต่อไปนี ้
 
 2.4.1 กรณีสารเคมีรั่วไหลจากบริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง 
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลาประมาณ 13.00 น. ได้เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงาน 
บริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จ ังหวัดระยอง โรงงานดังกล่าวผลิตสารเคมีหลายชนิด ได้แก่ 
Epichlorohydrin คลอรีน โซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก โดยขณะที่พนักงานบริษัทฯ 
กำลังขนถ่ายสารโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) ลงถังขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏว่าก้นถังบรรจุ
ได้แตกออก ทำให้สาร NaOCl ที่บรรจุอยู่ในถังรั่วไหลออกมาภายนอก และทำให้ถังล้มลงไปอีกด้าน
หนึ่งฟาดไปถูกท่อขนถ่ายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เสียหาย จนทำให้กรดไฮโดรคลอริกรั่วไหลออกมา
ด้วยเช่นกัน และทำปฏิกิริยากับสารโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) ทำให้เกิดก๊าซคลอรีนฟุ้งกระจาย
ไปทั่วบริเวณ 
 เหตุดังกล่าวส่งผลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ผลกระทบจากการสูดดมไอระเหยของคลอรีน ทำให้มีอาการแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ แสบตา และ
ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลจำนวน 259 ราย หลัง
การรักษาพบว่า มีผู ้ป่วยเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้จำนวน 189 ราย ที ่เหลือพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลอีกจำนวน 70 ราย อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ (รายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย, 2553) 
 2.4.2 กรณีเหตุโรงงานผลติยางสังเคราะห ์ของบริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด ระเบิดและ
ไฟไหม้ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 จากเหตุการณ์ถังสารเคมีของบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์  หรือ บีเอสที ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2555 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 129 คน และเสียชีวิต 12 คน 
หลังจากเกิดเหตุจังหวัดระยองได้ประกาศใช้แผนฉุกเฉินและสั่งอพยพคนงานออกจากพื้นที่ รวมถึง
ชุมชนรอบนิคมฯ มาบตาพุด (วรลักษณ์ ศรีใย ศูนย์ข่าว TCIJ) ทาง ผวจ.ระยองต้องมีคำสั่งให้อพยพ
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ประชาชนโดยรอบ 4 ชุมชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายจาก
สารเคมีอันตรายรั่วไหล ขณะที่ความพยายามในการดับไฟก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเป็น
สารเคมีที่ไวไฟและมีอันตรายหากสูดดมเข้าไป ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า 50 คัน จากพื้นที่ใกล้เคียง
เข้าไปช่วยระงับเหตุ ใช้เวลานานกว่า 6 ชม. จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ให้
สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางว่า ได้สั่งปิดโรงงานบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด ของบริษัทกรุงเทพ ซิน
ธิติกส์ จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแล้ว หลังเกิดเหตุระเบิดพร้อมสั่งการตรวจสอบระบบ
รักษาความปลอดภัยของทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากร้อยละ 50 เป็นโรงงาน
เกี่ยวกับสารเคมี แต่ก็มีมาตรฐานความปลอดภัยและดูแลระบบสิ่งแวดล้อมสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย โดย
จะเปิดอีกครั้งหลังตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโรงงานโดยรอบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้จากการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบสารไฮโดรคาร์บอนประมาณ 10-20 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นอันตราย 
และไม่พบสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง จึงไม่น่าเป็นห่วง ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (2555) 
ได้กล่าวถึงการป้องกัน ดังนี ้
 1. โรงงานที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ควรยกระดับ และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยของพื้นที่ ทั้งแผนความ
ปลอดภัย แผนฉุกเฉิน แผนอพยพ ซึ่งแน่นอนครับว่าทุกโรงงานนะมีอยู่แล้ว การนิคมฯก็มี แต่ผม
อาจจะเน้นที่การสื่อสารสู่ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ตรงนี้เรียกกว่ากันไว้ดีกว่าแก้ครับ 
 2. ช่วงระหว่างการซ่อมบำรุงใหญ่ มีผู้รับเหมาช่วงเข้ามาจำนวนมาก โรงงานเจ้าพื้นที่ควร
เข้มงวด และมีการ orientation เรื่องของมาตรการความปลอดภัยภายในโรงงานของตนเอง รวมถึง
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยให้กับพนักงานของผู้รับเหมาก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่มทำงาน ความ
เข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญ การให้ใบแดงไล่ออกเลยน่าจะเป็นกรณีที่ดีกว่ายื่นแค่ใบเหลืองครับ 
 3. เกิดเหตุแล้วการสื่อสารเพื่อลดความตื่นตระหนกถือเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเร่งด่วนครับ 
เพียงแค่ครึ่งวันของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมเองก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนเท่าที่ควร โดยเฉพาะการ
อธิบายทางวิชาการที่สามารถลดแรงเสียดทาน และความตื่นตระหนกของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบ
ได้ เสนอว่าต้องเร็ว ชัดเจน และมีเหตุมีผลทางวิชาการครับ 
 4. การสร้างความมั่นใจในพื้นที่ด้วยการตรวจสอบคุณภาพอากาศ แหล่งน้ำ และสุขภาพ
โดยรอบของพื้นที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ และต้องทำทั้งในระยะสั้นและยาวครับ อย่าลืมครับถึงแม้โทลูอีน
จะอันตรายน้อยกว่าเบนซีน แต่โครงสร้างของเขาเองก็ยังประกอบด้วยเบนซีน ผมเองก็ยังว่าก่อมะเร็ง
อยู่ดีนะแหละครับ 
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 2.4.3 กรณีเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่ถังเก็บเม็ดพลาสติกของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอร์ 
จำกัด (HMC) 
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 16:00 น. เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่ถังเก็บเม็ด
พลาสติกของบริษัทฯ จำนวน 1 ถัง ขนาด 330 ตันโดย HMC ได้เข้าควบคุมเพลิงอย่างเร่งด่วนและ
สามารถระงับเหตุได้เมื่อเวลาประมาณ 17:00 น โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ (บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอร์ 
จำกัด, 2563) 
 
 2.4.4 กรณีถังเคมีโรงงานของ บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล ระเบิด 
 วันที่ 27 ต.ค.2564 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ได้ซ่อมบำรุงถังเก็บวัตถุดิบ 
จนกระทั่งเวลา 15.00 น. ได้เกิดประกายไฟจากการซ่อมบำรุง ส่งผลให้เกิดเสียงดังและมีเปลวไฟ หลัง
เกิดเหตุบริษัทฯ สามารถควบคุมเปลวไฟได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เกิดผลกระทบกับโรงงานใกล้เคียงและ
ชุมชน พร้อมมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่  พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ จากเหตุการณ์นี้ ทำให้
ผู้ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว บาดเจ็บ 5 คน แต่ขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล ในจำนวนนี้ 2 คน ส่วนที่
เกิดเหตุเป็นจุดถังเก็บวัตถุดิบ แนฟทา 401c ขนาดความจุ 90,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ข้างในไม่มีสาร
ดังกล่าวอยู่แล้ว ซึ่งก่อนเกิดเหตุคนงานบริษัทรับเหมา 5 คน ได้เข้าไปเก็บสารแนฟทา ที่ตกค้างภายใน
ถัง ระหว่างนั้นเกิดเพลิงลุกไหม้ตามด้วยเสียงดังและกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมา หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้
เร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด ก่อนถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลระยอง 
โดยแต่ละคนถูกไฟไหม้ตามร่างกาย ร้อยละ 30-50 และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มี
คำสั่งให้บริษัทฯ หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี ่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บแนฟทา 
หมายเลขถังที่เกิดเหตุ เป็นระยะเวลา 30 วัน (ข่าวไทยพีบีเอส, 2564) 
 จะเห็นได้ว่าการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อเกิดขึ้น
แล้วส่งผลให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชีวิตและทรัพย์สิน ระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจึง
เป็นส่วนหนึ่งที ่มีความสำคัญในการบริหารจัดการให้บริการทางแพทย์ในการช่วยเหลือเพื ่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตคนทำงาน 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 พีระวัฒน์ แกล้ววิการณ์ และสุเพชร จิรขจรกุล (2557) ได้วิเคราะห์พื้นที่ให้บริการศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่การให้บริการจากศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยภายใน 10 
นาที ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ให้บริการจากโรงพยาบาลมีพื้นที่ให้บริการอยู่ 2 ,795 ตารางกิโลเมตร 
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คิดเป็นร้อยละ 26.62 จากพื้นที่ทั้งหมดซึ่งพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลเหมาะสำหรับใช้กับ
ผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่จะต้องนาส่งโรงพยาบาลโดยตรงเนื่องจากมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะช่วยเหลือชีวิต
ผู้ป่วยและจากการวิเคราะห์ครัวเรือนที่อยู่ในเขตนี้จำนวน 53,794 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 64.88 
และพบผู ้ป่วยเบาหวานและผู ้ป่วยความดันโลหิตสูงประมาณ 6 ,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 67 
โดยประมาณ 
 จากผลการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
เอกสารรายงานรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในกระบวนการต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้แสดงพื้นที่ครอบคลุมตำแหน่งหลังคาเรือน และตำแหน่งบ้าน
ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตจังหวัดเลย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือของการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเลย เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงต่อไป 
 ณัฏฐา เวชการ (2559) ได้วิเคราะห์พื้นที่ให้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก 
ทั้งโรงพยาบาลของภาครัฐ เอกชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล และนอกจากนี้ยังแบ่ง
พื้นที่บริการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทาง เช่นการให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน การ
ให้บริการแพทย์เฉพาะด้านเวชศาตร์ฟื้นฟู การให้บริการแพทย์เฉพาะด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
เป็นต้น  โดยกำหนดเวลาในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 8 และ 10 นาที จากการศึกษา
พบว่า 
 1. พื้นที่การให้บริการโรงพยาบาลของภาครัฐ 12 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 8 นาที 
ทั้งหมด 984.12 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.10 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด และพื้นที่
ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 1540.36 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.24 ของพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 
 2. พื้นที่การให้บริการโรงพยาบาลของภาคเอกชน 6 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 8 
นาที ทั้งหมด 151.47 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด และ
พื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 233.46 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 
 3. พื้นที่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการใน
ระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 219.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 317.78 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
2.94 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คือ ผู้ป่วยประเภท 
ฉุกเฉินวิกฤต ฉุกเฉินเร่งด่วน และฉุกเฉินไม่รุนแรง 
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 4. พื้นที่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการใน
ระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 139.29 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 215.74 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
1.99 ของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ ผู้ป่วยประเภท ทั่วไป 
และผู้รับบริการสาธารณสุขอื่นๆ 
 5. พื้นที ่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2 แห่ง มีพื ้นที่
ให้บริการในระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 217.66 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลกทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 305.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 2.83 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านรังสีรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
คือ ผู้ป่วยประเภท ฉุกเฉินไม่รุนแรง และทั่วไป 
 6. พื้นที่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ 8 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 
8 นาที ทั้งหมด 327.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด และ
พื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 503.08 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.65 ของพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านอายุรศาสตร์ คือ ผู้ป่วยประเภท ฉุกเฉินไม่รุนแรง และ
ทั่วไป 
 7. พื้นที่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ 7 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 
8 นาที ทั้งหมด 223.99 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด และ
พื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 322.03 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านศัลยศาสตร์ คือ ผู้ป่วยประเภท ฉุกเฉิน ไม่รุนแรง และ
ทั่วไป 
 8. พื้นที่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ 10 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการใน
ระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 544.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.04 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 887.72 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
8.21 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านกุมารเวชศาสตร์ คือ ผู้ป่วยประเภท 
ฉุกเฉินไม่รุนแรง และทั่วไป 
 9. พื้นที่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 9 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการ
ในระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 316.01 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 478.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
4.42 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา คือ ผู้ป่วย
ประเภท ฉุกเฉินไม่รุนแรง และทั่วไป 
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 10. พื้นที่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ 5 แห่ง มีพื ้นที่ให้บริการใน
ระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 220.88 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 310.25 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
2.87 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านจิตเวชศาสตร์ คือ ผู้ป่วยประเภท ฉุกเฉิน
ไม่รุนแรง และทั่วไป 
 11. พื้นที่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา 2 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการใน
ระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 217.66 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 305.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
2.83 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา คือ ผู้ป่วยประเภท 
ฉุกเฉินไม่รุนแรง และทั่วไป 
 12. พื้นที่การให้บริการแพทย์เฉพาะทางด้านเวชบาบัดวิกฤต 1 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการใน
ระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 103.3 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 172.88 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
1.60 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในด้านเวชบาบัดวิกฤต คือ ผู้ป่วยประเภท 
ฉุกเฉินวิกฤต ฉุกเฉินเร่งด่วน และฉุกเฉินไม่รุนแรง 
 13. พื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่มีแพทย์ 5 แห่ง มีพื้นที่
ให้บริการในระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 372.87 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลกทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 503.05 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 4.65 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่มีแพทย์ เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่มีการส่งแพทย์มาดูแลผู้ป่วยแต่ไม่ได้อยู่ประจา ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลนั้น 
 14. พื้นทีก่ารให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่มีนักวิชาการสาธารณสุข 131 
แห่ง มีพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 4310.43 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.85 
ของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 4820.07 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.56 ของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 
 15. พื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่มีเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
127 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 4315.11 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
39.90 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 4769.93 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.10 ของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 
 16. พื ้นที ่การให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที ่ม ีเจ ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข 56 แห่ง มีพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 8 นาที ทั้งหมด 2565.06 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
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ร้อยละ 23.72 ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด และพื้นที่ให้บริการในระยะเวลา 10 นาที ทั้งหมด 
3395.44 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.39 ของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 
 ในงานการศึกษานี้มีประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อการออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับ
ให้ประชนชนเข้าถึงฐานข้อมูลของสถานพยาบาลต่างๆ ให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงทีเมื่อจะต้องมีการเดินทางไปในต่างพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ตนอยู่ อาศัย  
อย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจหัวใจขาดเลือด ซึ่งอยู่ใน 10 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
(โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์, ม.ป.ป.) หากเกิดอาการฉุกเฉินก็จะสามารถค้นหาเพื่อเข้าถึงการ
รักษาได้อย่างง่ายได้และรวดเร็ว 
 
 กฤติน เจนสิราสุรัชต์ และ ทรงยศ กิจธรรมเกษร (2564) ได้ทำการวิเคราะห์ที่ตั้งจุดบริการ
แพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมบนทางหลวงโดยตัวแบบครอบคลุมความต้องการสูงสุด งานวิจัยนี้ได้เสนอ
การกำหนดจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก โดยใช้แบบจำลองการ
แก้ปัญหา MAXIMAL COVERING LOCATION PROBLEM (MCLP) กำหนดจุดบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายเพื่อครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุให้มากที่สุดภายในระยะเวลาในการตอบสนอง
เข้าถึงจุดเกิดเหตุภายใน 8 นาทีตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงจุดบริการทาง
การแพทย์บนทางหลวงจากผลการศึกษาสามารถนำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการกำหนด
ตำแหน่งจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมทั้งหมด 24 จุด ซึ่งสามารถลดจุดบริการได้ 22 
จุด จากจุดบริการเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด 46 จุด โดยประสิทธิภาพของจุดบริการจากการศึกษามี
ความสามารถครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุทั้งหมดในพื้นที่เท่ากับความสามารถในการครอบคลุมจำนวน
จุดอุบัติเหตุของจุดบริการเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเมื่อจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่มากขึ้นสามารถนำจุด
บริการที่พิจารณานำออก 22 จุด มาพิจารณาเพิ่มจำนวนจุดเพิ่มเติมกรณีสำรองในการรองรับการเกิด
อุบัติเหตทุี่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเร็วพาหนะฉุกเฉินที่แตกต่างเมื่อความเร็วพาหนะฉุกเฉิน
เพิ่มขึ้นสามารถลดจำนวนจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยความเร็ว 60 , 80, และ 100 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง จำนวนจุดบริการที่ครอบคลุมสูงสุดเท่ากับ 20 , 24 และ 28 จุดตามลำดับ โดยจากผล
การศึกษาที ่ควรนำไปประยุกต์ใช้ควรใช้ความเร็วพาหนะฉุกเฉินไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง 
เนื่องจากงานวิจัย นภัสวรรณ (2559) ศึกษาข้อมูลออกปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการจากสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินพบว่าความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ที่ส่งผลให้หน่วยปฏิบัติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ งที่สุด
อยู่ในช่วง 81-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยในการวิเคราะห์สามารถนำความเร็วที่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ อื ่นๆ เช่น ปรับใช้ความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขต
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เทศบาลเมืองและเพิ่มจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับ
สภาพการจราจรมากขึ้น 
 ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยข้างต้นที่กล่าวมา มีการวิเคราะห์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของแต่ละพื้นที่การศึกษา โดยมีเงื่อนไขเป็นระยะเวลาอยู่ที่ช่วงประมาณ 8-10 นาท ีแต่ยังมีช่วงเวลาที่
มีผลต่อการศึกษา อย่างเช่นช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเช้าที่มีการจราจรหนาแน่นอันเนื่องมาจากเป็น
เวลาที่ประชาชนต้องเดินทางไปทำงานและยังเด็กนักเรียนจะต้องเดินทางไปโรงเรียน ในตอนเย็นก็
เช่นกัน ในส่วนของช่วงกลางวันการจราจรก็สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินจนทำต้องการจราจรติดขัด ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาจากเครื่องมือต่างๆ และนำมาวิเคราะห์
ออกมาเป็นข้อมูลแผนที่ภาพเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 
 
 ชมพูนุท อ่ำช้าง (2564) ได้วิเคราะห์พื้นที่การให้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดชลบุรี 
โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึม Dijkstra เพื่อหาพื้นที่การให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ 8 นาที และ 10 นาที ผลการการวิเคราะห์พื้ นที่การ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดชลบุร ีตามระยะเวลาที ่ได้ก ำหนดไว้ จากจำนวนของ
สถานพยาบาล 31 แห่ง จะมีพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมแตกต่างกัน ถ้าเปรียบเทียบในระยะเวลา
การบริการที่ 8 นาที สถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุ ด ได้แก่ 
โรงพยาบาลชลบุรี (100.7 ตร.กม.) โรงพยาบาลเอกชล 2 (89.15 ตร.กม.) โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 
(87.32 ตร.กม.) ตามลาดับ นอกจากนี้ถ้าระยะเวลาการให้บริการที่ 10 นาที สถานพยาบาลที่
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี (1 56.03 ตร.กม.) 
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี (144.57 ตร.กม.) โรงพยาบาลเอกชล (135.65 ตร.กม.) ตามลาดับ โดย
โรงพยาบาลชลบุรีสามารถให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตามเงื่อนไขของเวลาทั้ง 2 รูปแบบได้ครอบคลุม
พื้นที่มากกว่าสถานพยาบาลแห่งอื่น ซึ่งความแตกต่างของพื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจะ
แตกต่างกันตามสภาพการจราจรจริง ที่ถูกนำไปเป็นเงื่อนไขในการวิเคราะห์ด้วย (อ้างอิงการจราจร
จากในโปรแกรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
 
 



 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและการดำเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาน้ีเป็นการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรก์บับริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเป็น
สาขาเฉพาะทางการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง และวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินของโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่มาบตาพุด (Maptaphut Complex) ซึ่งมีกรอบแนวคิด และวิธีการศึกษามีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิด 
3.2 วิธีการศึกษา 
3.3 ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant) 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด (Maptaphut Complex)  

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

การวิเคราะห์โครงข่าย 

- เส้นทางที่เหมาะสม 

-พื้นที่ให้บริการ (Service Area) 

เส้นทางส่งผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

และพื้นที่ให้บรกิารผู้บาดเจ็บ 

แนวทางในการขนส่งผู้บาดเจบ็ ข้อมูลวิเคราะห์จากระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์

ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
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3.2 วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการทางการแพทย ์ใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่ง
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ในการวางแผนเพิ่มพื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้
ให้ครอบคลุมในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการศึกษาออก 
 
 3.2.1 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ของสถานพยาบาลในพื้นที่ อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่สามารถให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาล
มงกุฎระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ซึ่งมีทั้งสถานพยาบาลของรัฐ
และเอกชน และตำแหน่งของโรงงานในพื ้นที ่นิคมอุตสาหกรรมพื ้นที ่มาบตาพุด (Maptaphut 
Complex) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองจำนวน 4 นิคม 1 ท่าเรือ ทีได้จากการรวบรวมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 3.2.2 การบันทึกพิกัดตำแหน่งของสถานพยาบาล และโรงงานรวม ถึงเส้นถนนภายในนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นข้อมูล Spatial Data ในระบบภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  โดยเก็บข้อมูลภาคสนามใช้
เครื่องมือเก็บพิกัด (x,y) และการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
 3.2.3 การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis, NA ) บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยใช้เส้นทางถนน (Line) จุดตำแหน่งของโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง และตำแหน่งโรงงานในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด (Maptaphut Complex) โดยข้อมูลถนนและตำแหน่งประกอบด้วย
ข้อมูลจาก Open Steet Map (OSM) และข้อมูลจากการเก็บข้อมูลโดยผู ้ศึกษา การวิเคราะห์
โครงข่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  1) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้งหมด 6 แห่ง 
ภายในระยะเวลา 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที 
  2) เพื่อวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินของโรงงานกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด (Maptaphut Complex) 
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 3.2.4 จำลองเหตุการณ์ (Scenario) การเกิดเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรงและไม่รุนแรง โดยแบ่งโซน
ออกเป็นโซนทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที ่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด 
(Maptaphut Complex) 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 ภาพแผนที่แสดงขอบเขตโซนตะวันออกและตะวันตกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 
 3.2.5 การสรุปผลและวิเคราะห์เพื่อเสนอมาตรการหรือแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
และวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินของโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่
มาบตาพุด    

- นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
- ข้อมูลจริงจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

- เก็บรวบรวมข้อมูล 

- สรุปผลการวิจยัและจัดทำข้อเสนอแนะ 

- ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อมูลในการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
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3.3 ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant) 
 
 ในการศึกษาครั ้งนี ้ ผ ู ้ศ ึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์กึ ่งโครงสร้าง (Semi-
structured Interview form) โดยสัมภาษณ์กับบุคคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน/ และผู้นำชุมชน/ องค์กร/ NGO ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานเชี่ยวชาญโดยตรง จำนวน 3 ท่าน ดัง
ตารางที่ 3.1 
 
ตารางที ่3.1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 
 

ผู้ให้ข้อมูลทีส่ำคัญ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 
คุณกำพล  สิงหาเจริญ พนักงานขับรถ โรงพยาบาลระยอง 
คุณอนุศักดิ์ หุน่กล่ำ พนักงานกู้ชีพ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศล จังหวัด

ระยอง 
คุณประวิทย์  สุวรรณ
รัตน ์

พนักงานจ้างตามภาระกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพะยอม 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.4.1 ข้อมูลปฐมภูม ิเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง และเป็นข้อมูลที่เก็บจากพื้นที่
โดยผู้ศึกษาโดยตรง ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลปฐมภูมิดังนี ้
  3.4.1.1 ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ระบบ UTM WGS 84 ของโรงพยาบาลในอำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง และ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 
  3.4.1.2 ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ระบบ UTM WGS84 ของโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรม
มาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
  3.4.1.3 ข้อมูลสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบและวิเคราะห์การค้นคว้าอิสระใน
เบื้องต้น โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงดังแสดงในหัวข้อ 3.3 
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 3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผู้จัดเก็บหรือดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ในการศึกษาครั้งนี้
ได้ใส่ข้อมูลทุติยภูมิดังนี ้
  3.4.2.1 แผนฉุกเฉินของจังหวัดระยอง 
  3.4.2.2 ข้อมูลเส้นทางจากโรงพยาบาลไปยังโรงงาน 
  3.4.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   

3.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เรื่องการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
พื้นที่การให้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  เพื่อการวิเคราะห์หา
ขอบเขตและเส้นในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 3.5.1 โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS Desktop 3.10.14 with GRASS 7.8.5) 
 Quantum GIS หรือ QGIS เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพในการ 
นำมาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิจัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: 
FOSS) ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิดเผยโค้ด ( open source) ที่ใช้งานง่าย ซึ่งมีส่วนติดต่อผู้ใช้เป็น
แบบกราฟิก (Graphic User Interface: GUI) ที่เข้าใจง่ายและใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้
ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ที ่สวยงามทั้งแบบ offline และ online 
สามารถนำไปใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด อีกทั้งยังสามารถนำโค้ดไปพัฒนาต่อได้อีกด้วย (กรม
ชลประทาน, 2560) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.3 ภาพโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) 
แหล่งที่มา: QGIS, 2565 
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 3.5.2 โปรแกรมที่ค้นหาและระบุตำแหน่งสถานที่ (Google map)  
 เป็นบริการของบริษัท Google ที่สามารถค้นหาพิกัดที่ตั้งเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ และภาพถ่าย
ดาวเทียมที่ครอบคลุมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และร้านอาหารเป็น
ต้น เป็นบริการที่ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้อย่างง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรือ Tablet เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ที่มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ต นอกจากจะบอกพิกัดที่ตั้งแล้ว Google map ยังให้ข้อมูลอื่นๆอีก อย่างเช่น 
ระยะเวลาในการเข้าถึงแบบเวลาจริง เส้นทางที่เร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน   
 

 
 
ภาพที่ 3.4 ภาพโปรแกรม Google map 
แหล่งที่มา: Google map, 2565 
 
 3.5.3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview form) 
  3.5.3.1 วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบหัวข้อวิจัยการ
ค้นคว้าอิสระในเบื้องต้น และรวมไปถึงนำข้อมูลมามาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงจำนวน 3 ท่าน 
  3.5.3.2 หัวข้อสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไป 
ตอนที่ 2 ด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค 
  3.5.3.3 แบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้างแนบในภาคผนวก ก 
 
 



37 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.6.1 การวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในพื้นฐานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
(Maptaphut Complex) แผน และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
พื้นที่อุตสาหกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลขอบเขตการให้บริการรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1) การวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการ (Service area) ด้วยชุดเครื่องมือ TravelTime platform 
และใช้ อัลกอริทึม Time map – Simple ในการวิเคราะห์หาพื ้นที ่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจาก
โรงพยาบาลในเวลา 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที นอกยังนี้ยังแบ่งเป็นเวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่
การจราจรทั่วไปไม่แน่นหนา และเวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจาก
เป็นช่วงเวลาที่มีการเลิกงาน เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง ซึ่งอัลกอริทึมนี้ใช้การคำนวณจาก Speed limit 
และข้อมูลการเดินทางจริงที่เก็บได้จากข้อมูล real time (TravelTime Technologies Ltd., 2022) 
 

 
 
ภาพที่ 3.5 ภาพอัลกอริทึม Time map – Simple ชุดเครื่องมือ TravelTime platform 
แหล่งที่มา: QGIS, 2565 
 2) การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่ใน QGIS โดย
การนำข้อมูลเชิงพื้นที่ (Point) ได้พิกัดของโรงพยาบาลและโรงงาน/สถานประกอบการในเขตนิคม
อุตสาหกรรม ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และทำการ digitize ข้อมูลถนน (Line) 
หลังจากนั้นทำการ เลือกชุดคำสั่ง Shorter path (Point to layer) และเลือกคำสั่งหาเส้นทางที่เร็ว
ที่สุด 
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 3.6.3 การวเิคราะห์จากเหตุการณ์จำลอง (Scenario)  
 เป็นวิเคราะห์จากเหตุการณ์จำลองเมื ่อมีเหตุฉุกเฉิน เกิดขึ ้นทั ้งด้านโซนตะวันออกและ
ตะวันตกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทั้งรุนแรงและ
ไม่รุนแรง 
 
 3.6.4 การวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากพื้นที่ ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง และเส้นทางที่เหมาะสมในการขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์จากผูป้ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
  



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

4.1 พื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
 จากการวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการ (Service area) โดยใช้ข้อมูลถนนและตำแหน่งสถานที่
สำคัญจากการเก็บข้อมูลโดยผู้ศึกษาร่วมกับข้อมูลจากฐานข้อมูล Open Street Map (OSM) ข้อมูล
สามารถแสดงผลออกมาได้ในรูปแบบของแผนที่ และตารางรายละเอียดแสดงขนาดขอบเขตพื้นที่เป็น
ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) มีการแบ่งขอบเขตในการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้แก่ 5 
นาที 10 นาที และ 15 นาที ดังตารางที่ 4.1 นอกจากนี้ยังทำการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ
เวลา 13.00 น. เป็นเวลาที่มีการสัญจรทางถนนไป-มาได้อย่างสะดวกเนื่องจากเป็นเวลาทำงาน และ
เวลา 18.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีการสัญจรทางถนนค่อนข้างที่จะหนาแน่น เพราะช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นเวลาที่โรงงานหรือบริษัทต่างๆ เลิกงานแล้วหรือกำลังจะเลิกงาน เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างใน
การเข้าถึงพื้นที่ โดยทำการวิเคราะห์จากตำแหน่งของโรงพยาบาลทั้งหมด 6 แห่ง  
 
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการ 
 

การวิเคราะห์ 
ช่วงเวลาการเดินทาง 

13.00 น. 18.00 น. 
พื้นที่ให้บริการ 5 นาที  10 นาท ี 15 นาท ี 5 นาที  10 นาท ี 15 นาท ี
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 4.1.1 ขอบเขตแสดงพื้นที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเวลา 5 นาที 
  จากการวิเคราะห์ (ภาพที่ 4.1) จะเห็นได้ว่าขอบเขตการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในพื้นที่สีม่วงและสีชมพูมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังไม่สามารถเข้าไปถึงในพื้นที่อุตสาหกรรมได้ 
ถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Emergency) ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรืออาการป่วยกะทันหันซึ่ง
มีภาวะคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด 
หรือระบบประสาท ผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บ หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉิน
นั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง , 2560) ซึ ่งเป็นผู ้ป่วยรหัสแดง คือการตอบสนองด้วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (ปฉฐ.) ให้ถึงผู้ป่วยภายใน 4 นาทีหลังเกิดเหตุ แล้วตามด้วยปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (พสฉ.) ทันทีให้ถึงผู้ป่วยภายใน 8 นาที หลังเกิดเหตุ  โดยให้ใช้สัญญาณแสง
วาบและเสียงสัญญาณไซเรน (สพฉ, 2556) 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 ขอบเขตแสดงพ้ืนที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเวลา 5 นาที 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 



41 

 

ตารางที ่4.2 ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเวลา 5 นาที 
 

ชื่อโรงพยาบาล 
ค่าพิกัด 
(ละติจูด) 

ค่าพิกัด 
(ลองติจูด) 

พื้นที่ให้บริการ
ภายใน 5 นาที 
เวลา 13.00 น. 

พื้นที่ให้บริการ
ภายใน 5 นาที 
เวลา 18.00 น. 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 
2. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
3. โรงพยาบาลมงกุฎระยอง 
4. โรงพยาบาลระยอง 
5. โรงพยาบาลศรีระยอง 
6. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 

12.67464°N 

12.73058°N 
 
 

12.73321°N 

12.68211°N 

12.69536°N 

12.68524°N 

101.22147°E 

101.13641°E 
 
 

101.15777°E 

101.27648°E 

101.29249°E 

101.27457°E 

4.20 ตร.กม. 
4.70 ตร.กม. 

 
 

2.36 ตร.กม 
6.98 ตร.กม 
6.60 ตร.กม. 
6.14 ตร.กม. 

3.31 ตร.กม. 
2.64 ตร.กม. 

 
 

1.34 ตร.กม. 
4.26 ตร.กม. 
3.54 ตร.กม. 
3.42 ตร.กม. 

  
 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์มีพื ้นที ่ให้บริการภายใน 5 นาที ช่วงเวลา 13.00 น. 
ครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมด 25.95 ตร.กม. และมีพื้นที่ให้บริการภายใน 5 นาที ช่วงเวลา 18.00 น. 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 16.20 ตร.กม.  
 
 4.1.2 ขอบเขตแสดงพื้นที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเวลา 5 นาที 
 ภาพที่ 4.2 แสดงขอบเขตการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 5 นาที สามารถเข้าไป
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุตสาหกรรมได้เพียงนิดเดียวเท่านั้น ถ้าหากมีผู้ป่วยรหัสเหลืองคือ
การตอบสนองด้วยปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (ปฉฐ.) ให้ถึงผู้ป่วยภายใน 8 นาที หลังเกิดเหตุ แล้ว
ตามด้วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นต้น (พสฉ.) ทันทีให้ถึงผู้ป่วยภายใน 15 นาที หลังเกิดเหตุ  โดยให้
ใช้สัญญาณแสงวาบและเสียงสัญญาณไซเรน (สพฉ, 2556) 
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ภาพที่ 4.2 ขอบเขตแสดงพ้ืนที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเวลา 10 นาที 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 
ตารางที ่4.3 ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเวลา 10 นาที 
 

ชื่อโรงพยาบาล 
ค่าพิกัด 
(ละติจูด) 

ค่าพิกัด 
(ลองติจูด) 

พื้นที่ให้บริการ
ภายใน 10 นาที 
เวลา 13.00 น. 

พื้นที่ให้บริการ 
ภายใน 10 นาที 
 เวลา 18.00 น. 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 
2. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
3. โรงพยาบาลมงกุฎระยอง 
4. โรงพยาบาลระยอง 
5. โรงพยาบาลศรีระยอง 
6. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 

12.67464°N 

12.73058°N 
 
 

12.73321°N 

12.68211°N 

12.69536°N 

12.68524°N 

101.22147°E 

101.13641°E 
 
 

101.15777°E 

101.27648°E 

101.29249°E 

101.27457°E 

28.91 ตร.กม. 
46.17 ตร.กม. 

 
 

26.06 ตร.กม 
45.88 ตร.กม 
54.65 ตร.กม. 
47.86 ตร.กม. 

18.09 ตร.กม. 
28.98 ตร.กม. 

 
 

15.20 ตร.กม. 
31.69 ตร.กม. 
35.61 ตร.กม. 
32.50 ตร.กม. 
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 จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์มีพื้นที่ให้บริการภายใน 10 นาที ช่วงเวลา 13.00 น. 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 140.40 ตร.กม. และมีพื้นที่ให้บริการภายใน 10 นาที ช่วงเวลา 18.00 น. 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 100 ตร.กม.  
 
 4.1.3 ขอบเขตแสดงพื้นที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเวลา 15 นาที 
 จากภาพที่ 4.3 การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 15 นาที สามารถเข้าไปให้บริการใน
พื้นที่อุตสาหกรรมได้แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตอุตสาหกรรม แต่สามารถให้บริการกับผู้ป่วยรหัส
เขียวคือการตอบสนองด้วยปฏิบัติการพื้นฐาน (ปฉฐ.) เพียงระดับเดียว โดยให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
ปกติและห้ามไม่ให้ใช้สัญญาณแสงวาบหรือเสียงสัญญาณไซเรน (สพฉ, 2556) 
 

 
 
ภาพที่ 4.3 ขอบเขตแสดงพ้ืนที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเวลา 15 นาที 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในเวลา 15 นาที 
 

ชื่อโรงพยาบาล 
ค่าพิกัด 
(ละติจูด) 

ค่าพิกัด 
(ลองติจูด) 

พื้นที่ให้บริการ 
ภายใน 15 นาที 
เวลา 13.00 น. 

พื้นที่ให้บริการ
ภายใน 15 นาที 
เวลา 18.00 น. 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 
2. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
3. โรงพยาบาลมงกุฎระยอง 
4. โรงพยาบาลระยอง 
5. โรงพยาบาลศรีระยอง 
6. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 

12.67464°N 

12.73058°N 
 
 

12.73321°N 

12.68211°N 

12.69536°N 

12.68524°N 

101.22147°E 

101.1364°E 
 
 

101.15777°E 

101.27648°E 

101.29249°E 

101.27457°E 

84.02 ตร.กม. 
143.24 ตร.กม. 

 
 

110.83 ตร.กม 
122.77 ตร.กม 
161.11 ตร.กม. 
132.41 ตร.กม. 

57.42 ตร.กม. 
91.32 ตร.กม. 

 
 

60.07 ตร.กม. 
79.32 ตร.กม. 
103.79 ตร.กม. 
86.61 ตร.กม. 

  
 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์มีพื้นที่ให้บริการภายใน 15 นาที ช่วงเวลา 13.00 น. 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 312.36 ตร.กม. และมีพื้นที่ให้บริการภายใน 15 นาที ช่วงเวลา 18.00 น. 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 229.23 ตร.กม. 
 

4.2 เส้นทางที่เหมาะสมสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ในกรณีที่ต้องเข้า ไปช่วยเหลือ
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
 การวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) ผู้ศึกษาทำการวิเคราะห์เส้นทางที่เร็ว
ที่สุดจากโรงพยาบาลไปยังโรงงานหรือสถานประกอบการเพื่อให้ทราบถึงผลวิเคราะห์ถ้าหากมีเหตุ
ฉุเฉินเกิดขึ้นจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้าถึง ซึ่งโดยทำการวิเคราะห์จากตำแหน่งพิกัดของโรงพยาบาล
ไปยังพิกัดตำแหน่งโรงงานหรือสถานประกอบการในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อค้นหาเส้นทางที่
เร็วที ่สุด โดยการคำนวนเวลาจากความเร็วที่แตกต่างกัน 2 ระดับ คือ 60 กม./ชั่วโมง และ 80 กม./ชั่วโมง 
เนื ่องจากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปออกเป็นแต่ละโรงงาน จึงมีผลการวิเคราะห์แบ่งออกไป
ดังต่อไปนี ้
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 4.2.1 โรงพยาบาลกรงุเทพระยอง 
 

 
 
ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงเส้นทางที่เร็วที่สุดจากการวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) 
จากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
  
 โรงพยาบาลกรุงเทพระยองเป็นโรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนเตียงถึง 160 เตียง ให้บริการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมบุคลากร
ทางการพยาบาลที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ พร้อม
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (รพ. กรุงเทพระยอง, 2565) จากตารางที่ 4.5 เป็นผลวิเคราะห์ระยะทาง 
ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จะเห็นได้ว่าถ้าใช้ความเร็ว
รถที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายในเวลา 8 นาที จะสามารถเข้าถึงได้แค่ 1 โรงงานเท่านั้นเนื่องจาก
โรงพยาบาลค่อนข้างจะอยู่ห่างจากพื้นที่อุตสาหกรรม แต่ถ้าหากว่าใช้ความเร็วรถที่ 80 กิโลเมตร/
ชั่วโมง จะสามารถเข้าถึงได้ 27 โรงงานตามลำดับจากทั้งหมด 134 โรงงาน  
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ตารางที่ 4.5 ผลวิเคราะห์ระยะทาง ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาล
กรุงเทพ ระยอง ไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
 

ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  7.46 7.46 5.59 
2. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 9.69 9.69 7.27 
3. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 10.00 10.00 7.50 
4. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 10.04 10.04 7.53 
5. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 8  10.20 10.20 7.65 
6. บริษัท ลินเด้ แอร ์เคมิคัล จำกัด โรงงาน 3 10.22 10.22 7.67 
7. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 10.32 10.32 7.74 
8. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด 10.37 10.37 7.78 
9. บริษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์กับดาวเคมิคอล จำกัด 10.38 10.38 7.78 
10. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3 10.47 10.47 7.85 
11. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 10.52 10.52 7.89 
12. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด 10.68 10.68 8.01 
13. บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4  10.69 10.69 8.01 
14. บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด 10.70 10.70 8.03 
15. โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 10.85 10.85 8.14 
16. บริษัท ทีพีท ีปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 11.09 11.09 8.32 
17. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 11.12 11.12 8.34 
18. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 11.29 11.29 8.47 
19. บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 11.30 11.30 8.47 
20. บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด 11.32 11.32 8.49 
21. บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 11.48 11.48 8.61 
22. บริษัทบางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากัด 11.53 11.53 8.64 
23. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 2) 11.64 11.64 8.73 
24. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด 11.65 11.65 8.74 
25. บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11.72 11.72 8.79 
26. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 11.88 11.88 8.91 
27. บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  11.98 11.98 8.99 
28. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด) 12.12 12.12 9.09 
29. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานระยอง 2) 12.13 12.13 9.10 
30. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12  12.17 12.17 9.13 
31. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด 12.26 12.26 9.20 
32. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 12.36 12.36 9.27 
33. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงาน 1) 12.36 12.36 9.27 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

34. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 12.48 12.48 9.36 
35. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด 12.61 12.61 9.46 
36. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 12.66 12.66 9.50 
37. บริษัท ทานิโอบิส จำกัด 12.67 12.67 9.51 
38. บริษัท ยู.เอส.เอส.แอล.ยูไนเต็ดซิลิก้าสยาม จํากัด 12.69 12.69 9.52 
39. บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด 12.74 12.74 9.56 
40. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส ์จำกัด (มหาชน) 12.79 12.79 9.60 
41. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด 12.91 12.91 9.68 
42. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด 12.95 12.95 9.71 
43. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส ์จำกัด  PDH Plant 13.04 13.04 9.78 
44. บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จํากัด 13.06 13.06 9.80 
45. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส ์จำกัด PP Plant 13.09 13.09 9.82 
46. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด 13.16 13.16 9.87 
47. สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 13.32 13.32 9.99 
48. บริษัทเอชเอ็มซี โปรลิเมอร์ แพ้นผลิตเม็ดพลาสติก จำกัด 13.34 13.34 10.00 
49. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 13.44 13.44 10.08 
50. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด 13.47 13.47 10.10 
51. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี ้เซอร์วิส จำกัด 13.47 13.47 10.10 
52. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด โรงที่ 1 13.50 13.50 10.12 
53. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11  13.65 13.65 10.24 
54. บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคนิคอล เท็กซ์ไทลส์ (ไทยแลนด์) 

จำกัด 
.65 13.65 10.24 

55. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 14  13.68 13.68 10.26 
56. โรงไฟฟ้าโกล ์เอสพีพ2ี-เอสพีพี3, โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานซี

เอฟบี3, พลังงานระยะที่ 4-5 
13.72 13.72 10.29 

57. โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน 13.76 13.76 10.32 
58. บริษัท ไทยบาโรด้า อินดัสตร้ีส์ จำกัด 13.78 13.78 10.34 
59. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 7 13.79 13.79 10.35 
60. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 13.81 13.81 10.36 
61. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 13.84 13.84 10.38 
62. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2  13.87 13.87 10.40 
63. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 13.96 13.96 10.47 
64. สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด 14.04 14.04 10.53 
65. บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด 14.19 14.19 10.64 
66. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 14.21 14.21 10.65 
67. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 14.27 14.27 10.71 
68. บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด 14.29 14.29 10.72 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

69. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 14.29 14.29 10.72 
70. Maptaphut Eco-Energy Plant SCG Cement 14.31 14.31 10.73 
71. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 14.40 14.40 10.80 
72. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด 14.42 14.42 10.82 
73. บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิต ีเทอมินอล จำกัด 14.47 14.47 10.85 
74. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 14.50 14.50 10.87 
75. บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด 14.54 14.54 10.91 
76. สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) 14.68 14.68 11.01 
77. บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด 14.68 14.68 11.01 
78. บริษัท อ-ีโคทติ้งส์ เอเชีย จำกัด 14.71 14.71 11.03 
79. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด 14.77 14.77 11.08 
80. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส 

จำกัด 
14.89 14.89 11.17 

81. บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (สาขาระยอง) 14.96 14.96 11.22 
82. บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด 14.98 14.98 11.24 
83. บริษัท เซออน เคมิคัลส ์(ไทยแลนด์) จำกัด 15.12 15.12 11.34 
84. บริษัท โกลบอล พาวเวอร ์ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 
15.16 15.16 11.37 

85. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 15.29 15.29 11.47 
86. บริษัท ไทย เบ็นด์ สตีล จำกัด 15.30 15.30 11.48 
87. บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 15.32 15.32 11.49 
88. บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 15.49 15.49 11.62 
89. บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 15.59 15.59 11.69 
90. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส์ จำกัด 15.62 15.62 11.72 
91. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 9  15.64 15.64 11.73 
92. บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จำกัด 15.71 15.71 11.78 
93. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 15.76 15.76 11.82 
94. บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ ์จำกัด 15.79 15.79 11.84 
95. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) 15.79 15.79 11.84 
96. บริษัท แพค เดลต้า จำกัด 15.80 15.80 11.85 
97. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 15.81 15.81 11.86 
98. บริษัท อาราคาวาเคมิคัล (ไทยแลนด์) 15.82 15.82 11.87 
99. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด 15.86 15.86 11.90 
100. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 15.86 15.86 11.90 
101. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด 15.88 15.88 11.91 
102. บริษัท ฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 15.88 15.88 11.91 
103. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) 15.88 15.88 11.91 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

104. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

15.90 15.90 11.93 

105. บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 

16.01 16.01 12.01 

106. บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด 16.03 16.03 12.02 
107. บริษัท ด๊อกเตอร์ โบลโมลดิ้ง จำกัด 16.36 16.36 12.27 
108. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 16.38 16.38 12.28 
109. บริษัท รีเเอ็กซ์โซ ฟาร์มา แอนด์ เคม จำกัด 16.39 16.39 12.29 
110. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด 16.42 16.42 12.32 
111. บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จํากัด 16.44 16.44 12.33 
112. บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด 16.57 16.57 12.43 
113. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 16.61 16.61 12.45 
114. บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด 16.66 16.66 12.50 
115. บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด 16.67 16.67 12.51 
116. บริษัท แกรนด์สยาม คอมโพสิต จำกัด สาขาที่ 7 16.70 16.70 12.52 
117. บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด 16.73 16.73 12.55 
118. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 2 16.88 16.88 12.66 
119. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 16.93 16.93 12.70 
120. บริษัท พร้อมมาศ จำกัด 16.96 16.96 12.72 
121. บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) 16.96 16.96 12.72 
122. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 17.04 17.04 12.78 
123. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด 17.06 17.06 12.79 
124. บริษัท บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอ็มทีพี) จำกัด 17.06 17.06 12.80 
125. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 17.16 17.16 12.87 
126. บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี ้เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) 17.16 17.16 12.87 
127. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) 17.29 17.29 12.96 
128. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 2 17.42 17.42 13.07 
129. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 17.66 17.66 13.24 
130. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 1 17.89 17.89 13.42 
131. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 17.93 17.93 13.45 
132. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5  19.15 19.15 14.36 
133. บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 19.40 19.40 14.55 
134. บริษัท โกลบอล พาวเวอร ์ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 
19.44 19.44 14.58 
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4.2.2 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

 
 

ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงเส้นทางที่เร็วที่สุดจากการวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) จาก
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 
 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
โรงพยาบาลชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ขนาด 30 เตียง จากตารางที่ 4.6 เป็นผลวิเคราะห์
ระยะทาง จะเห็นได้ว่าเนื่องจากโรงพยาบาลค่อนข้างจะอยู่ใกล้กับเขตนิคมอุตสาหกรรมจึงทำให้การ
เข้าถึงภายในระยะเวลา 8 นาที มีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความของรถที่ 60 กิโลเมตร/
ชั่วโมง มีถึง 112 โรงงาน และความเร็วที่ 80  กิโลเมตร/ช่ัวโมง สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด 134 โรงงาน 
ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนผู้ป่วยรหัสแดงและรหัสเหลือง สามารถนำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 นาที เพื่อรับ
การรักษาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที 
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ตารางที่ 4.6 ผลวิเคราะห์ระยะทาง ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
 

ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง
โรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./

ชม. 
1. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4.05 4.05 3.04 
2. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4.23 4.23 3.17 
3. บริษัท ลินเด้ แอร์ เคมิคัล จำกัด โรงงาน 3 4.33 4.33 3.25 
4. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 4.66 4.66 3.49 
5. บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด 4.74 4.74 3.55 
6. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด  PDH Plant 4.76 4.76 3.57 
7. บริษัท ยู.เอส.เอส.แอล.ยูไนเต็ดซิลิก้าสยาม จํากัด 4.81 4.81 3.61 
8. บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด 5.13 5.13 3.84 
9. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด PP Plant 5.13 5.13 3.85 
10. บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด 5.14 5.14 3.85 
11. บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด 5.25 5.25 3.94 
12. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12  5.33 5.33 4.00 
13. บริษัท อ-ีโคทติ้งส์ เอเชีย จำกัด 5.36 5.36 4.02 
14. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 5.39 5.39 4.04 
15. บริษัทเอชเอ็มซี โปรลิเมอร์ แพ้นผลิตเม็ดพลาสติก จำกัด 5.42 5.42 4.06 
16. บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (สาขาระยอง) 5.52 5.52 4.14 
17. บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด 5.53 5.53 4.14 
18. บริษัท ด๊อกเตอร์ โบลโมลดิ้ง จำกัด 5.56 5.56 4.17 
19. บริษัท รีเเอ็กซ์โซ ฟาร์มา แอนด์ เคม จำกัด 5.60 5.60 4.20 
20. บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จํากัด 5.63 5.63 4.22 
21. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 5.67 5.67 4.25 
22. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 
5.69 5.69 4.27 

23. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด โรงที่ 1 5.77 5.77 4.33 
24. บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 5.80 5.80 4.35 
25. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด 5.81 5.81 4.36 
26. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 5.83 5.83 4.37 
27. บริษัท ไทย เบ็นด์ สตีล จำกัด 5.93 5.93 4.45 
28. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด 5.97 5.97 4.47 
29. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.98 5.98 4.49 
30. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด 6.01 6.01 4.51 
31. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 2 6.06 6.06 4.54 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง
โรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./

ชม. 
32. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงาน 1) 6.09 6.09 4.57 
33. บริษัท พร้อมมาศ จำกัด 6.10 6.10 4.58 
34. บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 6.15 6.15 4.61 
35. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 6.17 6.17 4.63 
36. บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด 6.18 6.18 4.64 
37. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3  6.19 6.19 4.64 
38. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 6.20 6.20 4.65 
39. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส์ จำกัด 6.21 6.21 4.66 
40. บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 6.26 6.26 4.70 
41. บริษัทบางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากัด 6.32 6.32 4.74 
42. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 6.34 6.34 4.75 
43. บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จํากัด 6.38 6.38 4.78 
44. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 6.40 6.40 4.80 
45. บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จำกัด 6.44 6.44 4.83 
46. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 
6.44 6.44 4.83 

47. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2  6.46 6.46 4.84 
48. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6.47 6.47 4.85 
49. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) 6.49 6.49 4.87 
50. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด 6.50 6.50 4.87 
51. บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด 6.50 6.50 4.87 
52. บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด 6.51 6.51 4.88 
53. บริษัท อาราคาวาเคมิคัล (ไทยแลนด์) 6.56 6.56 4.92 
54. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด 6.61 6.61 4.96 
55. บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) 6.63 6.63 4.97 
56. บริษัท แพค เดลต้า จำกัด 6.64 6.64 4.98 
57. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) 6.64 6.64 4.98 
58. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 2) 6.65 6.65 4.99 
59. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 6.67 6.67 5.00 
60. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด 6.70 6.70 5.03 
61. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 6.71 6.71 5.03 
62. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 6.73 6.73 5.05 
63. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 1 6.75 6.75 5.06 
64. บริษัท ทานิโอบิส จำกัด 6.86 6.86 5.14 
65. บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด 6.97 6.97 5.23 
66. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 9  7.08 7.08 5.31 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง
โรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./

ชม. 
67. สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 7.14 7.14 5.36 
68. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 
7.16 7.16 5.37 

69. บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคนิคอล เท็กซ์ไทลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 7.22 7.22 5.42 
70. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด 7.40 7.40 5.55 
71. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 8  7.42 7.42 5.56 
72. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5  7.45 7.45 5.59 
73. โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 7.46 7.46 5.59 
74. บริษัท ไทยบาโรด้า อินดัสตร้ีส์ จำกัด 7.46 7.46 5.59 
75. บริษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์กับดาวเคมิคอล จำกัด 7.51 7.51 5.63 
76. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด 7.67 7.67 5.75 
77. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 7 7.71 7.71 5.78 
78. บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) 7.75 7.75 5.81 
79. สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด 7.76 7.76 5.82 
80. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 7.86 7.86 5.90 
81. บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด 7.89 7.89 5.92 
82. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 7.91 7.91 5.93 
83. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด 7.92 7.92 5.94 
84. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 8.03 8.03 6.02 
85. บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 8.08 8.08 6.06 
86. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 8.08 8.08 6.06 
87. Maptaphut Eco-Energy Plant SCG Cement 8.14 8.14 6.10 
88. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่2 8.15 8.15 6.11 
89. บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด 8.26 8.26 6.19 
90. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด 8.26 8.26 6.20 
91. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) 8.29 8.29 6.22 
92. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 8.33 8.33 6.25 
93. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 8.34 8.34 6.26 
94. บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด 8.35 8.35 6.26 
95. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 8.36 8.36 6.27 
96. บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด 8.37 8.37 6.27 
97. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 14  8.39 8.39 6.29 
98. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11  8.40 8.40 6.30 
99. บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด 8.49 8.49 6.37 
100. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด 8.57 8.57 6.43 
101. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4  8.59 8.59 6.44 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง
โรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./

ชม. 
102. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 8.63 8.63 6.47 
103. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 8.64 8.64 6.48 
104. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 8.67 8.67 6.50 
105. สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) 8.71 8.71 6.53 
106. บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด 8.80 8.80 6.60 
107. บริษัท ฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 8.81 8.81 6.60 
108. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด 8.81 8.81 6.61 
109. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด 8.90 8.90 6.67 
110. โรงไฟฟ้าโกล์ เอสพีพ2ี-เอสพีพี3, โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานซีเอฟบี3, 

พลังงานระยะที4่-5 
8.92 8.92 6.69 

111. บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 8.97 8.97 6.72 
112. โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน 8.99 8.99 6.74 
113. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด 9.01 9.01 6.76 
114. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 9.03 9.03 6.77 
115. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 9.03 9.03 6.77 
116. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 9.07 9.07 6.80 
117. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 9.07 9.07 6.81 
118. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 9.11 9.11 6.83 
119. บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 9.28 9.28 6.96 
120. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 9.32 9.32 6.99 
121. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 9.43 9.43 7.07 
122. บริษัท แกรนด์สยาม คอมโพสิต จำกัด สาขาที่ 7 9.57 9.57 7.18 
123. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด 9.63 9.63 7.23 
124. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  9.69 9.69 7.27 
125. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด 9.82 9.82 7.36 
126. บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9.90 9.90 7.43 
127. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 10.00 10.00 7.50 
128. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด) 10.03 10.03 7.52 
129. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานระยอง 2) 10.04 10.04 7.53 
130. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 10.06 10.06 7.55 
131. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 10.20 10.20 7.65 
132. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  10.22 10.22 7.67 
133. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 10.32 10.32 7.74 
134. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 10.32 10.32 7.74 
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 4.2.3 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงเส้นทางที่เร็วที่สุดจากการวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) 
จากโรงพยาบาลมงกุฎระยองไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 
 โรงพยาบาลมงกุฎระยองเป็นงโรงพยาบาลที่มีเตียงทั้งหมด 100 เตียง และสถานที่ตั้ง
ค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม จากตารางที่ 4.7 เป็นผลวิเคราะห์ระยะทาง 
ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลมงกุฎระยอง ภายในระยะเวลา 8 นาที 
โดยใช้ความของรถที่ 60 กิโลเมตร/ชัว่โมง มีถึง 90 โรงงาน และความเร็วที่ 80  กิโลเมตร/ชั่วโมง 
สามารถเข้าถึง 131 โรงงาน จากทั้งหมด 134 โรงงาน ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนผู้ป่วยรหัสแดง
และรหัสเหลือง สามารถนำส่งโรงพยาบาลมงกุฎระยองได้ภายในเวลา 8-12 นาท ีเพื่อรับการรักษา
เบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที 
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ตารางที ่4.7 ผลวิเคราะห์ระยะทาง ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลมงกุฎ
ระยอง ไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
 

ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

1. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.31 2.31 1.73 
2. บริษัท ลินเด้ แอร์ เคมิคัล จำกัด โรงงาน 3 2.49 2.49 1.87 
3. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2.59 2.59 1.94 
4. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 3.39 3.39 2.55 
5. บริษัทบางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากัด 4.31 4.31 3.23 
6. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 2) 4.43 4.43 3.33 
7. บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด 4.51 4.51 3.38 
8. บริษัท แกรนด์สยาม คอมโพสิต จำกัด สาขาที่ 7 4.54 4.54 3.40 
9. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 5.00 5.00 3.75 
10. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด 5.23 5.23 3.92 
11. บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด 5.26 5.26 3.94 
12. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.41 5.41 4.06 
13. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 5.50 5.50 4.12 
14. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 5.53 5.53 4.15 
15. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5  5.55 5.55 4.16 
16. บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 5.80 5.80 4.35 
17. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 
5.84 5.84 4.38 

18. บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด 6.00 6.00 4.50 
19. บริษัท ยู.เอส.เอส.แอล.ยูไนเต็ดซิลิก้าสยาม จํากัด 6.23 6.23 4.67 
20. บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด 6.26 6.26 4.70 
21. บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด 6.28 6.28 4.71 
22. บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด 6.39 6.39 4.80 
23. บริษัท อ-ีโคทติ้งส์ เอเชีย จำกัด 6.43 6.43 4.82 
24. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด  PDH Plant 6.50 6.50 4.87 
25. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 6.53 6.53 4.90 
26. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด PP Plant 6.56 6.56 4.92 
27. บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (สาขาระยอง) 6.68 6.68 5.01 
28. บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด 6.70 6.70 5.02 
29. บริษัทเอชเอ็มซี โปรลิเมอร์ แพ้นผลิตเม็ดพลาสติก จำกัด 6.80 6.80 5.10 
30. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด 6.82 6.82 5.11 
31. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6.83 6.83 5.13 
32. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  6.88 6.88 5.16 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 
33. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด โรงที่ 1 6.96 6.96 5.22 
34. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด 6.97 6.97 5.23 
35. บริษัท ไทย เบ็นด์ สตีล จำกัด 7.02 7.02 5.26 
36. บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 7.04 7.04 5.28 
37. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 7.05 7.05 5.29 
38. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงาน 1) 7.07 7.07 5.30 
39. บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 7.20 7.20 5.40 
40. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12  7.24 7.24 5.43 
41. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 7.27 7.27 5.45 
42. บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 7.31 7.31 5.48 
43. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด 7.31 7.31 5.48 
44. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2  7.33 7.33 5.50 
45. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส์ จำกัด 7.34 7.34 5.51 
46. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 9  7.36 7.36 5.52 
47. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 7.37 7.37 5.53 
48. บริษัท ทานิโอบิส จำกัด 7.38 7.38 5.53 
49. บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จำกัด 7.43 7.43 5.57 
50. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 7.48 7.48 5.61 
51. บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด 7.51 7.51 5.63 
52. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) 7.51 7.51 5.63 
53. บริษัท แพค เดลต้า จำกัด 7.52 7.52 5.64 
54. บริษัท อาราคาวาเคมิคัล (ไทยแลนด์) 7.54 7.54 5.65 
55. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด 7.58 7.58 5.68 
56. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด 7.59 7.59 5.69 
57. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) 7.60 7.60 5.70 
58. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 

(มหาชน) 
7.62 7.62 5.71 

59. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิต
สาธารณูปการแห่งที่ 3 

7.72 7.72 5.79 

60. บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด 7.75 7.75 5.81 
61. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 7.84 7.84 5.88 
62. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 7.95 7.95 5.96 
63. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด 8.03 8.03 6.02 
64. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 8.09 8.09 6.07 
65. บริษัท ด๊อกเตอร์ โบลโมลดิ้ง จำกัด 8.17 8.17 6.12 
66. บริษัท รีเเอ็กซ์โซ ฟาร์มา แอนด์ เคม จำกัด 8.19 8.19 6.14 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

67. บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จํากัด 8.24 8.24 6.18 
68. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 8.27 8.27 6.20 
69. บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด 8.28 8.28 6.21 
70. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 8.32 8.32 6.24 
71. บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด 8.38 8.38 6.28 
72. บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด 8.45 8.45 6.33 
73. บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จํากัด 8.54 8.54 6.40 
74. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด 8.56 8.56 6.42 
75. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 8.58 8.58 6.43 
76. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่2 8.59 8.59 6.45 
77. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3  8.62 8.62 6.46 
78. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด 8.63 8.63 6.47 
79. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 8.65 8.65 6.48 
80. บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด 8.68 8.68 6.51 
81. บริษัท ฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 8.73 8.73 6.55 
82. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 8.76 8.76 6.57 
83. บริษัท พร้อมมาศ จำกัด 8.76 8.76 6.57 
84. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออ-ีเอ็มทีพี) จำกัด 8.78 8.78 6.58 
85. สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 8.79 8.79 6.59 
86. บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) 8.88 8.88 6.66 
87. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด 8.90 8.90 6.67 
88. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด 8.94 8.94 6.71 
89. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 8.95 8.95 6.71 
90. บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) 8.95 8.95 6.71 
91. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) 9.00 9.00 6.75 
92. โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 9.00 9.00 6.75 
93. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 9.02 9.02 6.76 
94. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11  9.12 9.12 6.84 
95. บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคนิคอล เท็กซ์ไทลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 9.13 9.13 6.85 
96. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 14 จี 9.16 9.16 6.87 
97. โรงไฟฟ้าโกล์ เอสพีพ2ี-เอสพีพี3, โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานซีเอฟบี3, 

พลังงานระยะที4่-5 
9.20 9.20 6.90 

98. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด 9.20 9.20 6.90 
99. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 9.21 9.21 6.91 
100. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 2 9.23 9.23 6.92 
101. โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน 9.23 9.23 6.92 
102. บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 9.23 9.23 6.93 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

103. บริษัท ไทยบาโรด้า อินดัสตร้ีส์ จำกัด 9.26 9.26 6.94 
104. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 7 9.27 9.27 6.95 
105. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 8  9.36 9.36 7.02 
106. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  9.38 9.38 7.04 
107. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 9.44 9.44 7.08 
108. สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด 9.51 9.51 7.13 
109. บริษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์กับดาวเคมิคอล จำกัด 9.53 9.53 7.15 
110. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด 9.58 9.58 7.18 
111. บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด 9.67 9.67 7.25 
112. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 9.67 9.67 7.26 
113. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 9.68 9.68 7.26 
114. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 1 9.69 9.69 7.27 
115. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 9.76 9.76 7.32 
116. Maptaphut Eco-Energy Plant SCG Cement 9.79 9.79 7.34 
117. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 9.88 9.88 7.41 
118. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4  9.90 9.90 7.42 
119. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด 9.90 9.90 7.43 
120. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด 9.94 9.94 7.45 
121. บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด 9.94 9.94 7.46 
122. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 9.98 9.98 7.48 
123. สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) 10.15 10.15 7.61 
124. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 10.30 10.30 7.72 
125. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 10.50 10.50 7.88 
126. บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 10.69 10.69 8.01 
127. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 10.77 10.77 8.08 
128. บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10.93 10.93 8.20 
129. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  11.19 11.19 8.39 
130. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด) 11.33 11.33 8.50 
131. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานระยอง 2) 11.35 11.35 8.51 
132. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 12.65 12.65 9.49 
133. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 13.49 13.49 10.11 
134. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 15.07 15.07 11.30 
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 4.2.4 โรงพยาบาลระยอง 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงเส้นทางที่เร็วที่สุดจากการวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) 
จากโรงพยาบาลระยองไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 
 โรงพยาบาลระยองเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 555 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข จากตารางที่ 4.8 เป็นผลวิเคราะห์ระยะทาง ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการ
เดินทางจากโรงพยาบาลระยอง โดยใช้ความเร็วรถที่ 60 และ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าไม่
สามารถเข้าถึงสถานที่ได้ภายใน 8 นาที โดยระยะเวลาที่สามารถเข้าถึงได้เร็วสุดจะอยู่ที่ 12.37 นาที 
ไปจนถึง 25.44 นาที สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลระยองอยู่ห่างไกลจากพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม แต่
เนื่องจากโรงพยาบาลระยองเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาล
อื่นๆ ที่ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยหรืออุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษา 
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ตารางที่ 4.8 ผลวิเคราะห์ระยะทาง ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาล
ระยอง ไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
 

ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

1. บริษัท แกรนด์สยาม คอมโพสิต จำกัด สาขาที่ 7 16.50 16.50 12.37 
2. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 16.96 16.96 12.72 
3. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 17.24 17.24 12.93 
4. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 17.46 17.46 13.09 
5. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 17.55 17.55 13.16 
6. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 17.59 17.59 13.19 
7. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 17.73 17.73 13.30 
8. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 8  17.75 17.75 13.31 
9. บริษัท ลินเด้ แอร์ เคมิคัล จำกัด โรงงาน 3 17.77 17.77 13.33 
10. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 17.87 17.87 13.40 
11. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด 17.91 17.91 13.44 
12. บริษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์กับดาวเคมิคอล จำกัด 17.93 17.93 13.44 
13. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3  18.02 18.02 13.51 
14. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 18.07 18.07 13.55 
15. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด 18.23 18.23 13.67 
16. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4  18.23 18.23 13.67 
17. บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด 18.25 18.25 13.69 
18. โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 18.40 18.40 13.80 
19. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 18.64 18.64 13.98 
20. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 18.67 18.67 14.00 
21. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 18.84 18.84 14.13 
22. บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 18.84 18.84 14.13 
23. บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด 18.87 18.87 14.15 
24. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5  18.95 18.95 14.21 
25. บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 19.02 19.02 14.27 
26. บริษัทบางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากัด 19.07 19.07 14.30 
27. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  19.18 19.18 14.39 
28. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 2) 19.19 19.19 14.39 
29. บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 19.19 19.19 14.40 
30. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด 19.20 19.20 14.40 
31. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 
19.24 19.24 14.43 

32. บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 19.27 19.27 14.45 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

33. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 19.43 19.43 14.57 
34. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  19.53 19.53 14.65 
35. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด) 19.67 19.67 14.75 
36. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานระยอง 2) 19.68 19.68 14.76 
37. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12 19.71 19.71 14.79 
38. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด 19.81 19.81 14.86 
39. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 19.91 19.91 14.93 
40. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงาน 1) 19.91 19.91 14.93 
41. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 20.02 20.02 15.02 
42. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด 20.15 20.15 15.12 
43. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 20.21 20.21 15.16 
44. บริษัท ทานิโอบิส จำกัด 20.22 20.22 15.17 
45. บริษัท ยู.เอส.เอส.แอล.ยูไนเต็ดซิลิก้าสยาม จํากัด 20.23 20.23 15.18 
46. บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด 20.29 20.29 15.22 
47. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 20.34 20.34 15.26 
48. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด 20.45 20.45 15.34 
49. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด 20.50 20.50 15.37 
50. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด  PDH Plant 20.58 20.58 15.44 
51. บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จํากัด 20.61 20.61 15.46 
52. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด PP Plant 20.64 20.64 15.48 
53. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด 20.70 20.70 15.53 
54. สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 20.86 20.86 15.65 
55. บริษัทเอชเอ็มซี โปรลิเมอร์ แพ้นผลิตเม็ดพลาสติก จำกัด 20.88 20.88 15.66 
56. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 20.99 20.99 15.74 
57. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด 21.02 21.02 15.76 
58. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 21.02 21.02 15.76 
59. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด โรงที่ 1 21.04 21.04 15.78 
60. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11  21.20 21.20 15.90 
61. บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคนิคอล เท็กซ์ไทลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 21.20 21.20 15.90 
62. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 14  21.23 21.23 15.92 
63. โรงไฟฟ้าโกล์ เอสพีพ2ี-เอสพีพี3, โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานซีเอฟบี3, 

พลังงานระยะที4่-5 
21.27 21.27 15.95 

64. โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน 21.30 21.30 15.98 
65. บริษัท ไทยบาโรด้า อินดัสตร้ีส์ จำกัด 21.33 21.33 16.00 
66. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 7  21.34 21.34 16.01 
67. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 21.35 21.35 16.02 
68. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 21.39 21.39 16.04 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

69. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 21.41 21.41 16.06 
70. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 21.51 21.51 16.13 
71. สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด 21.58 21.58 16.19 
72. บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด 21.74 21.74 16.30 
73. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 21.75 21.75 16.32 
74. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 21.82 21.82 16.37 
75. บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด 21.83 21.83 16.38 
76. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 21.84 21.84 16.38 
77. Maptaphut Eco-Energy Plant SCG Cement 21.86 21.86 16.40 
78. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 21.95 21.95 16.46 
79. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด 21.97 21.97 16.48 
80. บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด 22.01 22.01 16.51 
81. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 22.05 22.05 16.54 
82. บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด 22.09 22.09 16.57 
83. สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) 22.22 22.22 16.67 
84. บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด 22.22 22.22 16.67 
85. บริษัท อ-ีโคทติ้งส์ เอเชีย จำกัด 22.26 22.26 16.69 
86. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด 22.32 22.32 16.74 
87. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 22.44 22.44 16.83 
88. บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (สาขาระยอง) 22.51 22.51 16.88 
89. บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด 22.53 22.53 16.90 
90. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22.67 22.67 17.00 
91. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 
22.71 22.71 17.03 

92. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 22.84 22.84 17.13 
93. บริษัท ไทย เบ็นด์ สตีล จำกัด 22.85 22.85 17.14 
94. บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 22.87 22.87 17.15 
95. บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 23.03 23.03 17.28 
96. บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 23.14 23.14 17.35 
97. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส์ จำกัด 23.17 23.17 17.38 
98. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 9  23.19 23.19 17.39 
99. บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จำกัด 23.26 23.26 17.44 
100. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 23.31 23.31 17.48 
101. บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด 23.34 23.34 17.50 
102. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) 23.34 23.34 17.50 
103. บริษัท แพค เดลต้า จำกัด 23.35 23.35 17.51 
104. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 23.36 23.36 17.52 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

105. บริษัท อาราคาวาเคมิคัล (ไทยแลนด์) 23.37 23.37 17.53 
106. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด 23.41 23.41 17.56 
107. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 23.41 23.41 17.56 
108. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด 23.42 23.42 17.57 
109. บริษัท ฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 23.43 23.43 17.57 
110. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) 23.43 23.43 17.57 
111. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 23.45 23.45 17.59 
112. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 
23.56 23.56 17.67 

113. บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด 23.58 23.58 17.68 
114. บริษัท ด๊อกเตอร์ โบลโมลดิ้ง จำกัด 23.91 23.91 17.93 
115. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 23.92 23.92 17.94 
116. บริษัท รีเเอ็กซ์โซ ฟาร์มา แอนด์ เคม จำกัด 23.94 23.94 17.95 
117. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด 23.97 23.97 17.98 
118. บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จํากัด 23.99 23.99 17.99 
119. บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด 24.11 24.11 18.09 
120. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 24.15 24.15 18.11 
121. บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด 24.21 24.21 18.16 
122. บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด 24.22 24.22 18.17 
123. บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด 24.28 24.28 18.21 
124. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่2 24.42 24.42 18.32 
125. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 24.48 24.48 18.36 
126. บริษัท พร้อมมาศ จำกัด 24.50 24.50 18.38 
127. บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) 24.51 24.51 18.38 
128. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 24.59 24.59 18.44 
129. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด 24.60 24.60 18.45 
130. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออ-ีเอ็มทีพี) จำกัด 24.61 24.61 18.46 
131. บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) 24.71 24.71 18.53 
132. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) 24.83 24.83 18.62 
133. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 2 24.97 24.97 18.73 
134. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 1 25.44 25.44 19.08 
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 4.2.5 โรงพยาบาลศรีระยอง 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 ภาพแสดงเส้นทางที่เร็วที่สุดจากการวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) 
จากโรงพยาบาลศรีระยองไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 
 โรงพยาบาลศรีระยองเป็นโรงพยาบาลเอกชนเครือเดียวกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มี
จำนวนเตียงถึง 160 เตียง จากตารางที่ 4.9 เป็นผลวิเคราะห์ระยะทาง ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ใน
การเดินทางจากโรงพยาบาลศรีระยอง โดยใช้ความเร็วรถที่ 60 และ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่สามารถ
เข้าถึงสถานที่ได้ภายใน 8 นาที เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ไกลจากเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยระยะเวลา
ที่สามารถเข้าถึงได้เร็วสุดจะอยู่ที่ 12.30 นาที ไปจนถึง 25.34 นาที ไม่สามารถรับผู้ป่วยรหัสแดงได้
เนื่องจากใช้เวลาการเดินทางที่นาน แต่สามารถรับผู้ป่วยรหัสเหลืองและรหัสเขียวได้ 
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ตารางที ่4.9 ผลวิเคราะห์ระยะทาง ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลศรี
ระยอง ไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
 

ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง
โรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

1. บริษัท แกรนด์สยาม คอมโพสิต จำกัด สาขาที่ 7 16.40 16.40 12.30 
2. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 16.87 16.87 12.65 
3. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 17.15 17.15 12.86 
4. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 17.36 17.36 13.02 
5. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 17.46 17.46 13.09 
6. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 17.50 17.50 13.12 
7. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 17.64 17.64 13.23 
8. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 8  17.66 17.66 13.24 
9. บริษัท ลินเด้ แอร์ เคมิคัล จำกัด โรงงาน 3 17.68 17.68 13.26 
10. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 17.78 17.78 13.33 
11. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด 17.82 17.82 13.37 
12. บริษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์กับดาวเคมิคอล จำกัด 17.83 17.83 13.38 
13. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3  17.92 17.92 13.44 
14. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 17.97 17.97 13.48 
15. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด 18.13 18.13 13.60 
16. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4  18.14 18.14 13.61 
17. บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด 18.16 18.16 13.62 
18. โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 18.31 18.31 13.73 
19. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 18.54 18.54 13.91 
20. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 18.58 18.58 13.93 
21. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 18.75 18.75 14.06 
22. บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 18.75 18.75 14.06 
23. บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด 18.78 18.78 14.08 
24. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5  18.86 18.86 14.14 
25. บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 18.93 18.93 14.20 
26. บริษัทบางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากัด 18.98 18.98 14.24 
27. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  19.09 19.09 14.32 
28. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 2) 19.10 19.10 14.32 
29. บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 19.10 19.10 14.33 
30. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด 19.10 19.10 14.33 
31. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 
19.14 19.14 14.36 

32. บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 19.17 19.17 14.38 



67 

 

ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง
โรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

33. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 19.34 19.34 14.50 
34. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  19.44 19.44 14.58 
35. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด) 19.57 19.57 14.68 
36. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานระยอง 2) 19.59 19.59 14.69 
37. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12  19.62 19.62 14.72 
38. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด 19.72 19.72 14.79 
39. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 19.82 19.82 14.86 
40. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงาน 1) 19.82 19.82 14.86 
41. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 19.93 19.93 14.95 
42. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด 20.06 20.06 15.05 
43. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 20.12 20.12 15.09 
44. บริษัท ทานิโอบิส จำกัด 20.13 20.13 15.10 
45. บริษัท ยู.เอส.เอส.แอล.ยูไนเต็ดซิลิก้าสยาม จํากัด 20.14 20.14 15.11 
46. บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด 20.20 20.20 15.15 
47. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 20.25 20.25 15.19 
48. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด 20.36 20.36 15.27 
49. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด 20.41 20.41 15.30 
50. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด  PDH Plant 20.49 20.49 15.37 
51. บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จํากัด 20.52 20.52 15.39 
52. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด PP Plant 20.55 20.55 15.41 
53. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด 20.61 20.61 15.46 
54. สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 20.77 20.77 15.58 
55. บริษัทเอชเอ็มซี โปรลิเมอร์ แพ้นผลิตเม็ดพลาสติก จำกัด 20.79 20.79 15.59 
56. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 20.90 20.90 15.67 
57. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด 20.92 20.92 15.69 
58. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 20.93 20.93 15.69 
59. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด โรงที่ 1 20.95 20.95 15.71 
60. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่  21.10 21.10 15.83 
61. บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคนิคอล เท็กซ์ไทลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 21.11 21.11 15.83 
62. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 14  21.14 21.14 15.85 
63. โรงไฟฟ้าโกล์ เอสพีพ2ี-เอสพีพี3, โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานซีเอฟบี3, 

พลังงานระยะที4่-5 
21.18 21.18 15.88 

64. โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน 21.21 21.21 15.91 
65. บริษัท ไทยบาโรด้า อินดัสตร้ีส์ จำกัด 21.24 21.24 15.93 
66. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 7 21.25 21.25 15.94 
67. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 21.26 21.26 15.95 
68. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 21.29 21.29 15.97 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง
โรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

69. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2  21.32 21.32 15.99 
70. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 21.42 21.42 16.06 
71. สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด 21.49 21.49 16.12 
72. บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด 21.65 21.65 16.23 
73. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 21.66 21.66 16.25 
74. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 21.73 21.73 16.30 
75. บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด 21.74 21.74 16.31 
76. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 21.74 21.74 16.31 
77. Maptaphut Eco-Energy Plant SCG Cement 21.77 21.77 16.33 
78. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 21.86 21.86 16.39 
79. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด 21.88 21.88 16.41 
80. บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด 21.92 21.92 16.44 
81. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 21.95 21.95 16.47 
82. บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด 22.00 22.00 16.50 
83. สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) 22.13 22.13 16.60 
84. บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด 22.13 22.13 16.60 
85. บริษัท อ-ีโคทติ้งส์ เอเชีย จำกัด 22.17 22.17 16.62 
86. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด 22.23 22.23 16.67 
87. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 22.35 22.35 16.76 
88. บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (สาขาระยอง) 22.42 22.42 16.81 
89. บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด 22.44 22.44 16.83 
90. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22.57 22.57 16.93 
91. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 
22.62 22.62 16.96 

92. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 22.75 22.75 17.06 
93. บริษัท ไทย เบ็นด์ สตีล จำกัด 22.76 22.76 17.07 
94. บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 22.77 22.77 17.08 
95. บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 22.94 22.94 17.21 
96. บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 23.05 23.05 17.29 
97. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส์ จำกัด 23.08 23.08 17.31 
98. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 9  23.10 23.10 17.32 
99. บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จำกัด 23.17 23.17 17.38 
100. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 23.22 23.22 17.41 
101. บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด 23.25 23.25 17.43 
102. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) 23.25 23.25 17.43 
103. บริษัท แพค เดลต้า จำกัด 23.26 23.26 17.44 
104. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 23.27 23.27 17.45 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง
โรงงาน (นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

105. บริษัท อาราคาวาเคมิคัล (ไทยแลนด์) 23.28 23.28 17.46 
106. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด 23.32 23.32 17.49 
107. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 23.32 23.32 17.49 
108. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด 23.33 23.33 17.50 
109. บริษัท ฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 23.33 23.33 17.50 
110. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) 23.34 23.34 17.50 
111. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 23.36 23.36 17.52 
112. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 
23.46 23.46 17.60 

113. บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด 23.49 23.49 17.61 
114. บริษัท ด๊อกเตอร์ โบลโมลดิ้ง จำกัด 23.82 23.82 17.86 
115. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 23.83 23.83 17.87 
116. บริษัท รีเเอ็กซ์โซ ฟาร์มา แอนด์ เคม จำกัด 23.84 23.84 17.88 
117. บริษัท พีทีที อาซาฮ ีเคมิคอล จำกัด 23.88 23.88 17.91 
118. บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จํากัด 23.89 23.89 17.92 
119. บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด 24.02 24.02 18.02 
120. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 24.06 24.06 18.05 
121. บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด 24.12 24.12 18.09 
122. บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด 24.13 24.13 18.10 
123. บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด 24.18 24.18 18.14 
124. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่2 24.33 24.33 18.25 
125. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 24.38 24.38 18.29 
126. บริษัท พร้อมมาศ จำกัด 24.41 24.41 18.31 
127. บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) 24.42 24.42 18.31 
128. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 24.49 24.49 18.37 
129. บริษัท เซออน เคมิคัลส ์เอเชีย จำกัด 24.51 24.51 18.38 
130. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออ-ีเอ็มทีพี) จำกัด 24.52 24.52 18.39 
131. บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) 24.61 24.61 18.46 
132. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) 24.74 24.74 18.56 
133. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 2 24.88 24.88 18.66 
134. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 1 25.34 25.34 19.01 
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 4.2.6 โรงพยาบาลจฬุารัตนร์ะยอง 

 

 
 
ภาพที่ 4.9 ภาพแสดงเส้นทางที่เร็วที่สุดจากการวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) 
จากโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองเป็นโรงพยาบาลที่มี 50 เตียง สถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชมและ
ค่อนข้างห่างไกลจากพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม จากตารางที่ 4.10 เป็นผลวิเคราะห์ระยะทาง 
ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองโดยใช้ความเร็วรถที่ 60 
และ 80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ได้ภายใน 8 นาที โดยระยะเวลาที่สามารถเข้าถึงได้
เร็วสุดจะอยู่ที่ 11.58 นาที ไปจนถึง 24.38 นาที แต่สามารถรับผู้ป่วยรหัสเหลืองและรหัสเขียวได ้
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ตารางที ่4.10 ผลวิเคราะห์ระยะทาง ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ระยอง ไปยังโรงงาน/สถานประกอบการ 
 

ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

1. บริษัท แกรนด์สยาม คอมโพสิต จำกัด สาขาที่ 7 15.44 15.44 11.58 
2. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 15.91 15.91 11.93 
3. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 16.19 16.19 12.14 
4. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 16.40 16.40 12.30 
5. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 16.50 16.50 12.37 
6. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 16.54 16.54 12.40 
7. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 16.68 16.68 12.51 
8. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 8  16.70 16.70 12.52 
9. บริษัท ลินเด้ แอร์ เคมิคัล จำกัด โรงงาน 3 16.72 16.72 12.54 
10. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 16.82 16.82 12.61 
11. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด 16.86 16.86 12.65 
12. บริษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์กับดาวเคมิคอล จำกัด 16.87 16.87 12.66 
13. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3  16.96 16.96 12.72 
14. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 17.01 17.01 12.76 
15. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด 17.17 17.17 12.88 
16. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4  17.18 17.18 12.89 
17. บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด 17.20 17.20 12.90 
18. โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 17.35 17.35 13.01 
19. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 17.58 17.58 13.19 
20. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 17.62 17.62 13.22 
21. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 17.79 17.79 13.34 
22. บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 17.79 17.79 13.34 
23. บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด 17.82 17.82 13.36 
24. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5  17.90 17.90 13.42 
25. บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 17.97 17.97 13.48 
26. บริษัทบางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากัด 18.02 18.02 13.52 
27. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  18.13 18.13 13.60 
28. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 2) 18.14 18.14 13.60 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

29. บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 18.14 18.14 13.61 
30. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด 18.15 18.15 13.61 
31. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 
18.18 18.18 13.64 

32. บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 18.22 18.22 13.66 
33. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 18.38 18.38 13.79 
34. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  18.48 18.48 13.86 
35. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด) 18.61 18.61 13.96 
36. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานระยอง 2) 18.63 18.63 13.97 
37. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12  18.66 18.66 14.00 
38. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด 18.76 18.76 14.07 
39. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 18.86 18.86 14.14 
40. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงาน 1) 18.86 18.86 14.14 
41. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 18.97 18.97 14.23 
42. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด 19.10 19.10 14.33 
43. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 19.16 19.16 14.37 
44. บริษัท ทานิโอบิส จำกัด 19.17 19.17 14.38 
45. บริษัท ยู.เอส.เอส.แอล.ยูไนเต็ดซิลิก้าสยาม จํากัด 19.18 19.18 14.39 
46. บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด 19.24 19.24 14.43 
47. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 19.29 19.29 14.47 
48. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด 19.40 19.40 14.55 
49. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด 19.45 19.45 14.58 
50. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด  PDH Plant 19.53 19.53 14.65 
51. บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จํากัด 19.56 19.56 14.67 
52. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด PP Plant 19.59 19.59 14.69 
53. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด 19.65 19.65 14.74 
54. สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 19.81 19.81 14.86 
55. บริษัทเอชเอ็มซี โปรลิเมอร์ แพ้นผลิตเม็ดพลาสติก จำกัด 19.83 19.83 14.87 
56. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 19.94 19.94 14.95 
57. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด 19.96 19.96 14.97 
58. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 19.97 19.97 14.98 
59. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด โรงที่ 1 19.99 19.99 14.99 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

60. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11  20.14 20.14 15.11 
61. บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคนิคอล เท็กซ์ไทลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 20.15 20.15 15.11 
62. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 14  20.18 20.18 15.13 
63. โรงไฟฟ้าโกล์ เอสพีพ2ี-เอสพีพี3, โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานซีเอฟบี3, 

พลังงานระยะที4่-5 
20.22 20.22 15.16 

64. โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน 20.25 20.25 15.19 
65. บริษัท ไทยบาโรด้า อินดัสตร้ีส์ จำกัด 20.28 20.28 15.21 
66. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 7 20.29 20.29 15.22 
67. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 20.30 20.30 15.23 
68. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 20.33 20.33 15.25 
69. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2  20.36 20.36 15.27 
70. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 20.46 20.46 15.34 
71. สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด 20.53 20.53 15.40 
72. บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด 20.69 20.69 15.51 
73. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 20.70 20.70 15.53 
74. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 20.77 20.77 15.58 
75. บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด 20.78 20.78 15.59 
76. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 20.78 20.78 15.59 
77. Maptaphut Eco-Energy Plant SCG Cement 20.81 20.81 15.61 
78. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 20.90 20.90 15.68 
79. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด 20.92 20.92 15.69 
80. บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด 20.96 20.96 15.72 
81. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด 21.00 21.00 15.75 
82. บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด 21.04 21.04 15.78 
83. สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) 21.17 21.17 15.88 
84. บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด 21.17 21.17 15.88 
85. บริษัท อ-ีโคทติ้งส์ เอเชีย จำกัด 21.21 21.21 15.90 
86. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด 21.27 21.27 15.95 
87. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 21.39 21.39 16.04 
88. บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (สาขาระยอง) 21.46 21.46 16.09 
89. บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด 21.48 21.48 16.11 
90. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 21.61 21.61 16.21 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

91. บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 

21.66 21.66 16.24 

92. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด 21.79 21.79 16.34 
93. บริษัท ไทย เบ็นด์ สตีล จำกัด 21.80 21.80 16.35 
94. บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 21.81 21.81 16.36 
95. บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 21.98 21.98 16.49 
96. บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 22.09 22.09 16.57 
97. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส์ จำกัด 22.12 22.12 16.59 
98. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 9 22.14 22.14 16.60 
99. บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จำกัด 22.21 22.21 16.66 
100. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22.26 22.26 16.69 
101. บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด 22.29 22.29 16.71 
102. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) 22.29 22.29 16.72 
103. บริษัท แพค เดลต้า จำกัด 22.30 22.30 16.72 
104. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 22.31 22.31 16.73 
105. บริษัท อาราคาวาเคมิคัล (ไทยแลนด์) 22.32 22.32 16.74 
106. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด 22.36 22.36 16.77 
107. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 22.36 22.36 16.77 
108. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด 22.37 22.37 16.78 
109. บริษัท ฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 22.37 22.37 16.78 
110. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) 22.38 22.38 16.78 
111. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 

(มหาชน) 
22.40 22.40 16.80 

112. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 

22.50 22.50 16.88 

113. บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด 22.53 22.53 16.89 
114. บริษัท ด๊อกเตอร์ โบลโมลดิ้ง จำกัด 22.86 22.86 17.14 
115. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 22.87 22.87 17.15 
116. บริษัท รีเเอ็กซ์โซ ฟาร์มา แอนด์ เคม จำกัด 22.88 22.88 17.16 
117. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด 22.92 22.92 17.19 
118. บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จํากัด 22.93 22.93 17.20 
119. บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด 23.06 23.06 17.30 
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ชื่อโรงงาน/สถานประกอบ 
ระยะทาง 

(กม.) 

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงโรงงาน 
(นาที) 

ความเร็ว 
60 กม./ชม. 

ความเร็ว 
80 กม./ชม. 

120. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 23.10 23.10 17.33 
121. บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด 23.16 23.16 17.37 
122. บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด 23.17 23.17 17.38 
123. บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด 23.22 23.22 17.42 
124. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่2 23.37 23.37 17.53 
125. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 23.43 23.43 17.57 
126. บริษัท พร้อมมาศ จำกัด 23.45 23.45 17.59 
127. บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) 23.46 23.46 17.59 
128. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 23.53 23.53 17.65 
129. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด 23.55 23.55 17.66 
130. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออ-ีเอ็มทีพี) จำกัด 23.56 23.56 17.67 
131. บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) 23.65 23.65 17.74 
132. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) 23.78 23.78 17.84 
133. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 2 23.92 23.92 17.94 
134. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มดีซี 1 24.38 24.38 18.29 
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 4.3 สถานการณ์จำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

 
 
ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงตำแหน่งโรงงานฝั่งตะวันออก 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 
 จากภาพ 4.10 เป็นภาพการแบ่งโซนโรงงานทางฝั่งตะวันออก โดยปกติแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชนและใกล้ที่สุดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากที่สุดจะเข้ารับบริการก่อน สามารถ
รับผู้ป่วยใน ได้ทั้งหมด 30 เตียง (เตียงรวม 24 เตียง พิเศษ 6 เตียง) (https://hrh.go.th, ม.ป.ป.)  
 
 4.3.1 จำลองเหตุการณ์ (Scenario) การเกิดเหตุฉุกเฉินระดับไม่รุนแรง  
  กรณีที่ 1 เมื่อมีการคัดแยก ณ จุดเกิดเหต ุผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง คือผู้ที่มีอาการหรือ
ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรงสามารถรอได้นานเกิน 24 ชั่วโมง ก็จะสามารถส่งไปยัง
โรงพยาบาลท้องที่หรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีข้อตกลงกับโรงงาน  อย่างเช่นโรงพยาบาลมงกุฎระยอง 
และโรงพยาบาลกรุงเทพระยองเป็นต้น 

ขอบเขตอตุสาหกรรมฝัง่ตะวันตก ขอบเขตอตุสาหกรรมฝัง่

ตะวันออก 

ขอบเขตอตุสาหกรรมฝัง่ตะวันออก 
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  กรณีที่ 2 เมื่อมีการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ แล้วมีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตจะต้องใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เร็วที่สุด โดยโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงพยาบาลมงกุฎระยอง
ตามลำดับ 
 
 4.3.2 จำลองเหตุการณ์ (Scenario) การเกิดเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรง 
  กรณีที่ 1 เมื่อมีการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ แล้วมีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตจะต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนไม่เกิน 5 คน สามารถนำส่งที่
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีมีจำนวนเตียงทั้งหมด 30 เตียง และโรงพยาบาลมงกุฎระยองมีจำนวนเตียงทั้งหมด 100 เตียง 
ตามลำดับ 
  กรณีที่ 2 เมื่อมีการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ แล้วมีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตจะต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนเกิน 5 คนขึ้นไป จำเป็นจะต้องใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งจากกรณีที่ 1  อันเนื่องมาจากแต่ละ
โรงพยาบาลจะมีรถปฏิบัติการฉุกเฉินไม่มาก ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลระยองซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์
ประจำจังหวัดระยอง มีรถปฏิบัติการฉุกเฉินจำนวน 2 คัน และรถพยาบาลทรานเฟอร์อีก 1 คัน เพื่อ
เคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วย/หรือผู้บาดเจ็บเท่านั้น และนอกจากนี้รถปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถรับ
ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ครั้งละ 1 คน จึงจะต้องทำการติดต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 
อันได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีจำนวนเตียงทั้งหมด 160 เตียง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง มี
จำนวนเตียงทั้งหมด 50 เตียง และโรงพยาบาลระยอง ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 555 เตียง 
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ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงตำแหน่งโรงงานฝั่งตะวันตก 
แหล่งที่มา: OSM, 2565 
 
 4.3.3 จำลองเหตุการณ์ (Scenario) การเกิดเหตุฉุกเฉินระดับไม่รุนแรง  
  กรณีที่ 1 เมื่อมีการคัดแยก ณ จุดเกิดเหต ุผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง คือผู้ที่มีอาการหรือ
ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรงสามารถรอได้นานเกิน 24 ชั่วโมง ก็จะสามารถส่งไปยัง
โรงพยาบาลท้องที่หรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีข้อตกลงกับโรงงาน  อย่างเช่นโรงพยาบาลมงกุฎระยอง 
และโรงพยาบาลกรุงเทพระยองเป็นต้น 
  กรณีที่ 2 เมื่อมีการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ แล้วมีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตจะต้องใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เร็วที่สุด โดยโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงพยาบาลมงกุฎระยอง
ตามลำดับ 
 
 4.3.1 จำลองเหตุการณ์ (Scenario) การเกิดเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรง 
  กรณีที่ 1 เมื่อมีการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ แล้วมีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตจะต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนไม่เกิน 5 คน สามารถนำส่งที่
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

ขอบเขตอตุสาหกรรมฝัง่ตะวันออก 
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กุมารีมีจำนวนเตียงทั้งหมด 30 เตียง และโรงพยาบาลมงกุฎระยองมีจำนวนเตียงทั้งหมด 100 เตียง 
ตามลำดับ 
  กรณีที่ 2 เมื่อมีการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ แล้วมีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตจะต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนเกิน 5 คนขึ้นไป จำเป็นจะต้องใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งจากกรณีที่ 1 อันได้แก่โรงพยาบาล
กรุงเทพระยอง มีจำนวนเตียงทั้งหมด 160 เตียง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง มีจำนวนเตียงทั้งหมด 
50 เตียง และโรงพยาบาลระยอง ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 555 เตียง 
 

4.4 ความคิดเห็นจากผู้ปฏบิัติงานโดยตรง 
 
 การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ได้แก่ คุณกำพล  สิงหาเจริญ พนักงานขับรถ ฉุกเฉิน 
คุณอนุศักดิ์ หุ่นกล่ำ พนักงานกู้ชีพ และคุณประวิทย์  สุวรรณรัตน์ พนักงานจ้างตามภาระกิจที่ทำ
หน้าที่ขับรถฉุกเฉิน ทำให้สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 
 
 4.4.1 การวางแผน 
 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินแจ้งไปยัง ศูนย์นเรนทร 1669 ซึ่งปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จะเป็นหน่วยงานที่รับแจ้งเหตุก่อนที่จะประสานงานไปยังศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเข้าไปยังพื้นที่เกิด
เหตุโดยส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที ่ชื ่อว่า D1669 Driver ดังรูป 4.12 สำหรับพนักงานขับรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเท่านั้น  
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ภาพที่ 4.12 D1669 Driver Application  
แหล่งที่มา: APK pure, 2564 
 
 การทำงานของโรงพยาบาล หัวหน้างานจะมีการรับเรื ่องและประสานงานส่งข้อมูลให้
พนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมีการวางแผนโดยใช้ประสบการณ์ในการ
เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่เร็วที่สุด แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่คุ้นชินพื้นที่นั้นๆ ก็จะมีการเดินทางโดยใช้ GPS  
ในการช่วยเหลอื 
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 การทำงานของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิเมื่อได้รับการแจ้งเหตุแล้ว จะใช้ประสบการณ์ที่คุ้นชินกับ
เส้นทางถนนในการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่เร็วที่สุด เนื่องจากส่วนใหญ่มักจากเกิดเหตุบริเวณที่เดิม
ซ้ำๆ และมีการแบ่งพื้นที่การให้บริการ จึงทำให้หน่วยกู้ภัยมูลนิธิเข้าไปถึงพ้ืนที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 ขั้นตอนการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 4.4.2 การให้บริการในพื้นที่อุตสาหกรรมในอำเภอเมืองระยอง 
 โรงพยาบาลจะมีการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ก่อนเสมอ ถ้ามีการขอกำลัง
ช่วยเหลือถึงจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ ซึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี และในส่วนของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิจะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ร้ายแรงจะต้องรอขอความช่วยเหลือจากภายนอกพื้นทีเ่ท่านั้น 
 
 4.4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เส้นทางถนนในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
  1) พิกัดไม่ตรงกับพื้นที่หรือสถานที่จริง หรือผู้ประสบเหตุอยู่ในภาวะตกใจทำให้แจ้ง
สถานที่ไม่ชัดเจน ชื่อของสถานที่มีความคล้ายกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ไปผิดตำแหน่ง 
  2) รถที ่สัญจรบนท้องถนนเมื ่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนและไฟวับวาวของรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินไม่ให้ความร่วมมือในการหลีกทางให้กับรถปฏิบัติการ  
  3) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเลนฉุกเฉิน (Emergency Lane) ที่เป็นเส้นปะสี
แดงเลนกลาง และมีสัญลักษณ์สีกากบาทสีขาวในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงเล็กๆ บนถนนสุขุมวิท ภายในเขต

แจ้งเหตุ 1669 

ศูนย์นเรนทร 

รับแจ้งเหต ุ

1

. 

2

. 

- แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบ 

- ติดต่อประสานงานให้หน่วยกู้ชีพส่ง

พาหะนะฉุกเฉินออกปฏิบัติงาน 

รถปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน 

3

. 
- ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วย 

ณ จุดเกิดเหตุ 

เคลื่อนย้าย 4

. 
- ดูแลช่วยเหลือขณะนำส่ง 

ส่งตัว 5

. 
- ศูนย์ฉุกเฉินทำการรกัษาผู้ป่วย/

บาดเจ็บ 
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เทศบาลนครระยอง เมื ่อมีรถปฏิบัติงานฉุกเฉินเข้ามาแล้วประชาชนไม่ทราบว่าควรทำอย่างไร 
เนื่องจากขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ และสัญลักษณ์เลนฉุกเฉินของจังหวัดระยองแตกต่าง
จากจังหวัดอื่นๆ สามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จาก ภาพที่ 4.14 และภาพที่ 4.15 ควรที่จะเพิ่ม
ข้อความลงบนถนนและป้ายแจ้งเตือนตามข้างทาง 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 ภาพเลนฉุกเฉิน (Emergency Lane) ในเทศบาลนครระยอง  
แหล่งที่มา: เทศบาลนครระยอง, 2565 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 ภาพเลนฉุกเฉิน (Emergency Lane) ในกรุงเทพมหานคร  
แหล่งที่มา: เดลินิวส์, 2561 
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  4) เมื่อถนนมีการซ่อมแซมหรือมีการปิดช่องทางของถนน ทำให้รถปฏิบัติการฉุกเฉิน
เคลื่อนที่ไปได้อย่างช้า หรือต้องมีการวางแผนใหม่ 
  5) เนื่องจากในตัวเมืองระยองมีโรงเรียน สถานที่ราชการ และชุมชนที่ค่อนข้าง
หนาแน่นทำให้ในช่วงเวลาที่มีการสัญจรทางถนนหนาแน่น ทำให้รถปฏิบัติการฉุกเฉินไม่สามารถทำ
ความเร็วหรือตามเวลาที่กำหนดได้ 
 
 4.4.4 ปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ปัญหาเรื ่องการใช้ D1669 Driver Application ซึ ่งใหม่สำหรับเจ้าหน้าที ่ จึงปัญหามี
ดังต่อไปนี ้
  1) แอปพลิเคชันแจ้งเตือนช้ากว่าการใช้ Walkie Talkie เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้
ต้องใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ บางครั้งอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์ของ
ผู้ปฏิบัติงานไม่เสถียร ล่าช้าไม่ทันเวลา 
  2) การใช้งานยังไม่ชำนาญ ผู้ปฏิบัติงานคุ้นชินกับการใช้ Walkie Talkie มากกว่า 
เมื่อได้ยินการแจ้งเหตุก็สามารถออกไปยังสถานที่เกิดเหตุได้ทันที ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ให้การสนใจใน
การใช้ D1669 Driver Application  
  3) พิกัดหรือสถานที่แจ้งเหตุ และข้อมูลที่ส่งมาจากศูนย์นเรนทรมีการสื่อสารส่ง
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนถูกต้องทำให้เกิดการล่าช้าในการเข้าถึงพื้นที่ได้ 
  4) การบูรณาการของทุกฝ่ายยังไม่เชื่อมโยงกันระหว่างผู้รับแจ้งเหตุ และผู้ออก
ปฏิบัติงาน 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
  
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการรถฉุกเฉินเพื่อเป็น
แนวทางบริหารจัดการ และประโยชน์ทางการแพทย์ในพื้น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
(Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 5.1.1 จากการศึกษาโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
 จากการวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการ (Service area) โดยการแบ่งออกขอบเขตในการเข้าถึง
พื้นที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินออกไป 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที โดยทำการวิเคราะห์ใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน คือเวลา 13.00 น. และเวลา 18.00 น. มีดังน้ี 
  1) มีพื้นที่ให้บริการภายใน 5 นาที ช่วงเวลา 13.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมด 
25.95 ตร.กม. และมีพื้นที่ให้บริการภายใน 5 นาที ช่วงเวลา 18.00 น. น. ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
16.20 ตร.กม.  
  2) มีพื้นที่ให้บริการภายใน 10 นาที ช่วงเวลา 13.00 น. น. ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
140.40 ตร.กม. และมีพื้นที่ให้บริการภายใน 10 นาที ช่วงเวลา 18.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
100 ตร.กม.  
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3) มีพื้นที่ให้บริการภายใน 15 นาที ช่วงเวลา 13.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 312.36 ตร.กม. และ
มีพื้นที่ให้บริการภายใน 15 นาที ช่วงเวลา 18.00 น. ครอบคลุมพื้นทีท่ั้งหมด 229.23 ตร.กม.  
 5.1.2 เส้นทางที่เหมาะสมสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ในกรณีที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือสถาน
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 
  1) ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ใช้
ความเร็วรถที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายในเวลา 8 นาที จะสามารถเข้าถึงได้แค่ 1 โรงงานเท่านั้น แต่
ถ้าหากว่าใช้ความเร็วรถที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะสามารถเข้าถึงได้ 27 โรงงานจากทั้งหมด 134 
โรงงาน 
  2) ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้ความ
ของรถที่ 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง มีถึง 112 โรงงาน และความเร็วที่ 80  กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถเข้าถึง
ได้ทั้งหมด 134 โรงงาน 
  3) ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลมงกุฎระยองภายใน
ระยะเวลา 8 นาที โดยใช้ความของรถที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีถึง 90 โรงงาน และความเร็วที่ 80  
กิโลเมตร/ช่ัวโมง สามารถเข้าถึง 131 โรงงาน จากทั้งหมด 134 โรงงาน 
  4) ระยะเวลาและความเร็วที ่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลระยอง โดยใช้
ความเร็วรถที่ 60 และ 80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ได้ภายใน 8 นาที โดยระยะเวลา
ที่สามารถเข้าถึงได้เร็วสุดจะอยู่ที่ 12.37 นาที ไปจนถึง 25.44 นาที 
  5) ระยะเวลาและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลศรีระยอง โดยใช้
ความเร็วรถที่ 60 และ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ได้ภายใน 8 นาที เนื่องจาก
โรงพยาบาลอยู่ไกลจากเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยระยะเวลาที่สามารถเข้าถึงได้เร็วสุดจะอยู่ที่ 11.58 
นาที ไปจนถึง 24.38 นาที 
 5.1.3 จำลองเหตุการณ์ (Scenario) การเกิดเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรงและไม่รุนแรง โดยแบ่ง
โซนออกเป็นโซนทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตก 
 สรุปได้ว่าโรงงานที่อยู ่ฝ ั ่งตะวันออกและฝั ่งตะวันตก มีโรงงานพยาบาลที ่ใกล้ที ่ส ุดคือ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แต่เนื ่องจาก
โรงพยาบาลมีเตียงที ่จำกัดอยู ่ที ่ 30 เตียง จึงสามารถทำการรักษาเบื ้องต้นก่อนทำการย้ายไป
โรงพยาบาลตามสิทธิ์ต่างๆ ของตนเองเช่น ประกันสังคม ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน หรือ
ประกันภัยส่วนตัว นอกจากนี้โรงงานสามารถที่จะเลือกรับบริการของโรงพยาบาลมงกุฎระยองที่อยู่
ใกล้พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมเช่นกัน มีจำนวนเตียงทั้งหมด 100 เตียง และโรงพยาบาลกรุงเทพ
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ระยอง มีจำนวนเตียงทั้งหมด 160 เตียง  ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินรุนแรงระดับจังหวัด จะมีการ
ระดมนำทรัพยากรที่มีอยู่เข้ามาช่วยเหลือ 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีดังต่อไปน้ี 
  1) การปักหมุนต้องตั้งพิกัดและใส่รายละเอียดของสถานที่ให้มีความถูกต้องเนื่องจาก
มีความจำเป็นและสำคัญต่อการเข้าถึงของรถปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อให้มีความรวดเร็วและแม่นยำ 
  2) การใช้เลนฉุกเฉิน (Emergency Lane) ในเทศบาลนครระยอง ควรทำสัญลักษณ์
หรือข้อความชี ้บ่งอย่างชัดเจน เสนอแนะให้มีป้ายข้างทาง และมีการสื ่อสารประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้รับทราบเนื่องจากเทศบาลนครระยอง เป็นจุดศูนย์กลางทั้งด้านการ
ติดต่อราชการ ห้างสรรพสินค้า และยังเป็นจังหวัดที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม จึงทำให้ประชาชนต่างพื้นที่
ผ่านเข้ามาใช้บริการต่างๆ ในเทศบาลนครระยอง เพื่อให้การใช้เลนฉุกเฉิน (Emergency Lane) มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน
การการบูรณาการกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เพื่อบริหารจัดการสาธารณ
ภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และชุมชุน 
  4) โรงงาน/สถานประกอบกิจการและการนิคมอุตสาหกรรมสามารถนำผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ มาเข้าร่วมใช้ในการเขียนแผนฉุกเฉินที่จะต้องมีการซ้อมแผนประจำปี ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บรหัสสีไหน ควรจะจัดนำส่งผู้บาดเจ็บได้อย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
  ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริงยังมีเรื่องการใช้ D1669 Driver Application 
ที่ต้องทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ระบบนี้มีความง่ายต่อการใช้งาน ความเสถียรมากขึ้นเพื่อตอบรับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นที่ทุกคนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได ้
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  
 1) วิเคราะห์จำนวนประชากรกับความเหมาะสมของโรงพยาบาลที่มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไหม ถ้าไม่ สถานที่ตรงจุดไหนเหมาะสมที่จะสามารถจัดตั้งโรงพยาบาลเพิ่ม 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาแค่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาล
เอกชนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่สามารถให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินได้โดยไม่ได้นำมาทำการวิเคราะห์ในงานศึกษาค้นคว้านี้ 
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 2) งานศึกษานี้มีเงื่อนไขเวลาอยู่ที่ 5 นาที 10 นาที และ 15 นาทีซึ่งเป็นเวลาของการเดินทาง
เท่านั้นไม่รวมเวลาการติดต่อสื่อสารตั้งแต่การแจ้งเหตุ และการประสานงานให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าไป
ในพื้นที่เกิดเหต ุ
 3) งานศึกษานี้มีการเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลและมูลนิธิกู้ภัยเท่านั้น ซึ่งยัง
สามารถเก็บข้อมูลจากโรงงานที่มีรถปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นของตนเอง 
 4) ศึกษาความพร้อมของทรัพยากรของจังหวัดระยอง เมื่อมีเหตุฉุกเฉินรุนแรงเพียงพอต่อการ
ตอบสนองของสถานการณ์หรือไม่ 
 5) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อาศัยหรือพำนักอยู่ในจังหวัดระยอง ถึงการ
ปฏิบัติตนต่อการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
 6) สามารถทำการศึกษาบูรณาการไปพร้อมกับโปรแกรมโปรแกรม Areal Location of 
Hazardous Atmosphere (ALOHA) ซึ ่งเป็นโปรแกรมที ่ใช้ในการคำนวณการแพร่กระจายของ
สารเคมีที่เกิดการรั่วไหลไปสู่อากาศ 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยัแบบกึ่งโครงสร้าง 

เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

โดย นางสาวจิราพร ธงชัย รหัสนักศึกษา 6220928003 

คำชี้แจง เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
คำชี้แจง: 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง โดยการสัมภาษณ์เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบหัวข้อวิจัยการค้นคว้าอิสระในเบื้องต้น 
และรวมไปถึงนำข้อมูลมาประมวลผลโดยโปรแกรมสารสนเทศศาสตร์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หัวข้อวิจัย
ฉบับนี้โดยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลในอำเภอเมืองระยอง ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไป 

ตอนที่ 2 ด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ตอนที่ 3 ปญัหาและอุปสรรค 

โดยคำตอบทุกคำตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถอืเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ ์
 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
นางสาวจิราพร ธงชัย  

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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แบบสัมภาษณเ์พื่อการวิจัยกึ่งโครงสร้าง 
เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์พื้นที่การใหบ้ริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวจิราพร  ธงชัย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆริกา  คันธา 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์
..........................................…………………………………………………………………………………………………… 
โรงพยาบาล
..........................................…………………………………………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ 
..........................................…………………………………………………………………………………………………… 
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา: ............................................น.  
จบการสัมภาษณ์เวลา: .............................................น.  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ ์
1. ตำแหน่ง
...............................................................………………………………………………..................................... 
2. ประสบการณ์ทำงาน 
 2.1 ประการณท์ำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ............. ปี 
 2.2 ประการณท์ำงานเป็นกู้ชีพ............. ป ี
3. ประสบการณ์ในการได้รับฝึกอบรม
..........................................…………………………………………………………………………………………………… 
4. จำนวนปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนี้......................(ปี) 
 
ตอนที่ 2 ด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1. เมื่อมีการแจ้งขอใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินท่านมีการวางแผนอย่างไรบ้าง ก่อนจะเดินทางไปยัง 
จุดเกิดเหตุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. บริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานของท่านสามารถให้บริการได้ในทุกพื้นที่ในนคิม
อุตสาหกรรม อ.เมืองระยอง จ.ระยองหรือไม่ ถ้าไม่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านคิดว่าหนว่ยงานของท่านมีอัตรากำลังความสามารถให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อมีผู้บาดเจ็บ
กี่คน และถ้าเกินจากอัตรากำลังความสามารถของหน่วยงานของท่าน หน่วยงานของท่านมีแนวทาง
ดำเนินงานอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค 
1. เมื่อจะต้องเดินทางไปยังจุดเกิดเหต ุท่านเคยพบปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการใช้เส้นทางถนนใน 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. นอกจากปัญหาและอุปสรรคในการใช้เส้นทางถนน ทา่นพบเจอปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ทำงาน
เกิดความล่าช้าในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้ 

ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ค  
ภาพประกอบการมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ 
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รูปสัมภาษณ์พนักงานขับรถของโรงพยาบาลระยอง 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 10.00 น. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปสัมภาษณ์พนักงานกู้ชีพ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศล จังหวัดระยอง 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 11.11 – 11.50 น. 
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รูปสัมภาษณ์พนักงานขับรถของศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพะยอม เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.00 – 15.15 น. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล    นางสาวจิราพร  ธงชัย 
 
ประวัติการศึกษา   ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย,์ 2558 
 
ประสบการณก์ารทำงาน   2561 - ปัจจุบนั 
    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    บริษัท อีโฟร์ที จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 




