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โมเดลประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการนาํประเทศให้กา้วไปสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมท่ี
ขบัเคล่ือนดว้ยการพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Innovation Drive Economy) จากนโยบายดงักล่าวไดมี้การประกาศใหมี้
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

(Eastern Economics Corridor Development – EEC) ซ่ึงจะดาํเนินการใน 3 จงัหวดัภาค
ตะวนัออก และโครงการพฒันาเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone – SEZ) ซ่ึงครอบ
คุลม10 จงัหวดัติดชายแดน เพื่อรองรับเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 2560-2564 โดยเนน้การดาํเนินงาน
ท่ีตน้นํ้ า คือการเตรียมความพร้อมเร่ืองของโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่พฒันาโครงสร้างพื้นฐานของ
หน่วยบริการสาธารณสุขให้สามารถดาํเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อมได้ รวมทั้ งการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง จึงไดด้าํเนินการจดัทาํขอ้มูลพื้นฐานทางสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม (Occupational and Environmental Health Profile) จงัหวดัระยอง เพื่อพฒันาระบบเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในจงัหวดัระยอง และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจังหวดัระยอง 

 
จงัหวดัระยองเป็นจังหวดัขนาดเล็กแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นท่ีรู้จกัใน

ปัจจุบนัว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีผลไมช้ั้นยอด แหล่งอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ มีสภาพเศรษฐกิจดีมี
รายไดต่้อหวัประชากรสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ คือ 1,143,740 บาท/คน/ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จงัหวดั (GPP) เท่ากบั 672,104 ลา้นบาท โดยมาจากสาขาการผลิตดา้นอุตสาหกรรมกวา่ร้อยละ 92 

 
จงัหวดัระยองเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นจงัหวดัอุตสาหกรรม นบัตั้งแต่การคน้พบก๊าซธรรมชาติ

ในอ่าวไทย เม่ือปี พ.ศ.2520 เป็นการเร่ิมตน้ยคุ “โชติช่วงชชัวาลย”์ และเป็นท่ีมาของ “โครงการพฒันาพ้ืนท่ี
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก” (Eastern Seaboard Development Program) ในปี 2524  ซ่ึงเป็นฐานเศรษฐกิจท่ีสาํคญั
ท่ีนาํรายไดเ้ขา้มาพฒันาประเทศจาํนวนมากมายจากการพฒันาส่งผลใหจ้งัหวดัระยองเป็นศูนยอุ์ตสาหกรรม
หลกัและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่งใหม่ มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสูงท่ีสุดของ
ประเทศ มีการจา้งงานจาํนวนมาก เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพสูง มีการจดัเตรียมสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานไว้
อย่างสมบูรณ์ เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว มีการผสมผสานการพฒันาทั้งภาค
เกษตรกรรมและภาคการท่องเท่ียวอย่างลงตวัและเก้ือกูลกนั  ดงัคาํขวญัท่ีว่า “ ผลไมร้สลํ้ า อุตสาหกรรม
กา้วหนา้ นํ้าปลารสเดด็ เกาะเสมด็สวยหรู สุนทรภู่กวีเอก ” 
 
รูปท่ี 1-1 แสดงคาํขวญัของจงัหวดัระยอง 
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ระยอง ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีหลากหลายไปดว้ยผลไมน้านาชนิด อาทิเช่น ทุเรียน เงาะ สบัปะรด 

มงัคุด มะม่วง กลว้ย ลองกอง และบางชนิดไดช่ื้อว่ามีรสชาติดีหรืออร่อยท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดแ้ก่ ทุเรียน 
และสับปะรด สาํหรับผลไม ้5 ลาํดบัแรก ท่ีทาํรายไดสู้งสุดให้จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ ทุเรียน สับปะรด 
มะม่วง เงาะ และมงัคุด 

 

จงัหวดัระยองไดจ้ดังาน "เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง" เป็นประจาํทุกปีในช่วงฤดู
ผลไมอ้อกผลประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจาํหน่ายผลผลิตดา้นผลไมแ้ละ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวระยะเวลาท่ีจดัประมาณ 10 วนั มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดขบวนรถผลไม ้
การประกวดธิดาชาวสวนการประกวดผลไม ้การแข่งขนัรับประทานผลไม ้เน่ืองจากผลไมข้องจงัหวดั
ระยองมีรสชาติเป็นท่ีนิยมชมชอบรับประทานของชาวต่างประเทศ ซ่ึงการจดังานดงักล่าวไดด้าํเนินการ
มาเป็นเวลาหลายปีแลว้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงดา้น "ผลไม้รสลํา้" ใหแ้ก่จงัหวดัระยอง และสร้าง
รายไดใ้หเ้กษตรกรชาวสวนผลไมร้ะยอง  จึงทาํใหผ้ลไมข้องจงัหวดัระยองเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

1.1 ท่ีตั้ง อาณาเขต และพรมแดน 
    1) ท่ีตั้ง จงัหวดัระยองเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ตั้งอยูร่ะหวา่งเสน้รุ่งท่ี 
12 – 13 องศาเหนือและเส้นแวงท่ี 101 – 102 องศาตะวนัออก อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 179 
กิโลเมตร 
2) ขนาด จงัหวดัระยองมีพื้นท่ีประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร่ แบ่งเป็น
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,535,000 ไร่ (ร้อยละ 69) พ้ืนท่ีป่าไมแ้ละอุทยานแห่งชาติ 513,743 ไร่ (ร้อยละ 23) 
พ้ืนท่ีท่ีเป็นสภาพป่าไม ้สมบูรณ์เหลืออยูจ่ริงเพียง 130,625 ไร่ (ร้อยละ 5.9) และพื้นท่ีอ่ืนๆ 171,217 ไร่ 
(ร้อยละ 8)  
3) อาณาเขต จงัหวดัระยองมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ   ติดต่อเขตอาํเภอหนองใหญ่ อาํเภอบ่อทอง และอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ทิศใต ้    ติดชายฝ่ังอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  
ทิศตะวนัออก    ติดต่อเขตอาํเภอนายายอาม อาํเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี 
ทิศตะวนัตก      ติดต่อเขตอาํเภอสตัหีบ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 
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บ้านฉาง

บ้านคา่ย

ก่ิงเขาชะเมา

แกลง

เมืองระยอง

ก่ิงนิคมพฒันา

ปลวกแดง วงัจนัทร์

แผนท่ีจังหวดัระยอง

จ.ชลบุรี

จ.ชลบุรี

อ่าวไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศ 
1.2.1 ลกัษณะภูมิประเทศ  
เป็นท่ีราบชายฝ่ังท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มนํ้ าระยองและท่ีลาดสลบัเนินเขา 

และภูเขามีลกัษณะเป็นลอนลูกคล่ืนสูงตํ่าสลบักนัไป โดยมีพ้ืนท่ี ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศ
ตะวนัออก สูงจากระดบันํ้ าทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาท่ีอยูป่ระมาณก่ึงกลางของตวัจงัหวดัเป็นแนวยาว 
จากอาํเภอเมืองระยองข้ึนไปทางเหนือจนสุดเขตจงัหวดัมีแม่นํ้ าสายสั้นๆ ซ่ึงเกิดจากเทือกเขาจนัทบุรี 
และเทือกเขาบรรทดัไหลลงสู่อ่าวไทย แม่นํ้าท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ แม่นํ้าบางปะกง แม่นํ้ าจนัทบุรี แม่นํ้ าระยอง 
เป็นตน้ ลกัษณะชายฝ่ังทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญ่นอ้ยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝ่ัง
นบัเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศ 

1.2.2 ลกัษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะภูมิอากาศโดยทัว่ไปของพ้ืนท่ี เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุม 

เมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Monsoon) ตามหลกัการจาํแนกภูมิอากาศแบบระบบ Kop pen โดยทัว่ไป 
มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีค่อนขา้งคงท่ี โดยสภาพภูมิอากาศจะอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลมประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

 
 
 
 

จ.จนัทบุรี 

  รูปที ่1-2 แสดงแผนท่ีแบ่งเน้ือท่ีตามเขตอาํเภอ ของจงัหวดั
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1) ลมประจําฤดู เรียกวา่ ลมมรสุม มีทิศทางท่ีแน่นอนและสมํ่าเสมอ ซ่ึงสาเหตุใหญ่ๆ เกิดจาก
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพ้ืนดินและพ้ืนนํ้ า โดยในฤดูหนาวอุณหภูมิของพ้ืนดินเยน็กว่า
อุณหภูมิของนํ้าในมหาสมุทร อาการเหนือพื้นนํ้ าจึงมีอุณหภูมิสูงกว่า และลอยตวัข้ึนสู่เบ้ืองบน อากาศ
เหนือทวีปซ่ึงเยน็กว่าไหลไปแทนท่ี ทาํใหเ้กิดเป็นลมพดัออกจากทวีป พอถึงฤดูร้อน อุณหภูมิของดิน
ภาคพ้ืนทวีปร้อนกว่านํ้าในมหาสมุทร เป็นเหตุใหเ้กิดลมพดัในทิศทางตรงขา้ม ประเทศไทยอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพดัปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต ้ บริเวณมหาสมุทร
อินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้ และเปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต ้ เม่ือพดั
ขา้มเสน้ศูนยสู์ตร มรสุมน้ีจะนาํมวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทาํใหมี้เมฆมาก
และฝนชุกทัว่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝ่ังทะเลและเทือกเขาดา้นรับลมจะมีฝนมากกว่า
บริเวณอ่ืน 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพดัปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกมุภาพนัธ์ มรสุมน้ีมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือแถบประเทศ
มองโกเลีย และจีน จึงพดัพาเอามวลอากาศเยน็และแหง้จากแหล่งกาํเนิดเขา้มาปกคลุม ทาํใหท้อ้งฟ้า
โปร่ง อากาศหนาวเยน็และแหง้แลง้ทัว่ไป 

2) ลมประจําเวลา เป็นลมท่ีพดัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในรอบวนัอยา่งเด่นชดั ซ่ึงลมประเภทน้ี
จะมีความรุนแรงไม่มากนกั ไดแ้ก่ 

ลมบก เป็นลมแถบบริเวณชายฝ่ังท่ีพดัออกจากฝ่ังสู่ทะเลในเวลากลางคืน เกิดข้ึนเน่ืองจาก ใน
เวลากลางคืนแผน่ดินเยน็กวา่พ้ืนนํ้า ดงันั้นอากาศเหนือพ้ืนนํ้าซ่ึงร้อนกวา่จะเบา และลอยตวัสูงข้ึนลมจึง
พดัจากแผน่ดินท่ีเยน็กวา่ คือ จากฝ่ังไปสู่บริเวณพื้นนํ้าท่ีร้อนกวา่ ทาํใหเ้กิดลมบกข้ึน 

ลมทะเล เป็นลมแถบบริเวณชายฝ่ังท่ีพดัจากทะเลเขา้สู่ฝ่ังในเวลากลางวนั เกิดข้ึน เน่ืองจาก ใน
เวลากลางวนัพ้ืนดินร้อนกว่าพ้ืนนํ้ า ดงันั้นอากาศเหนือพ้ืนดินซ่ึงร้อนกว่าจะเบา และลอยตวัสูงข้ึน
อากาศจากทะเลซ่ึงเยน็กวา่จะเคล่ือนเขา้มาแทนท่ี (เขา้สู่ฝ่ัง) ทาํใหเ้กิดลมทะเลข้ึน 

3) ลมประจําถิน่ ไดแ้ก่ 
ลมตะเภา จะพดัจากทิศใตไ้ปทิศเหนือ ช่วงกลางฤดูร้อน โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ลมตะเภา

จะพดัแรงในเวลากลางวนั เน่ืองจากพดัมาสมทบกบัลมทะเล ส่วนกลางคืนจะพดัอ่อน เพราะมีลมบก
ตา้น ผูค้นมกัเขา้ใจผิดวา่ลมตะเภาเป็นลมว่าว เพราะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนท่ีลมตะเภาพดันั้น 
ผูค้นนิยมไปเล่นวา่วกนั 
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ลมว่าว เป็นลมเยน็ท่ีพดัจากทางเหนือมาตามลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา หรือจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต ้
ในฤดูหนาว ระหว่างเดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นระยะมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุม 
ประเทศไทย มีช่ือเรียกอีกอยา่งว่า “ลมขา้วเบา” เน่ืองจากเกิดในระยะเกบ็เก่ียวขา้วเบา (ขา้วท่ีใหผ้ลเร็ว 
ซ่ึงจะเกบ็เก่ียวในเดือนสิบสองทางจนัทรคติ) 

ลมอุตรา เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตใ้นตอนตน้ฤดู
ร้อนประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน ซ่ึงก็คือมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงเปล่ียนฤดูจากมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้โดยในระหวา่งน้ีมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ อาจพดั
มาไดเ้ป็นคร้ังคราว ทาํใหเ้กิดพายฝุนฟ้าคะนอง และอากาศแปรปรวนไดห้ลายวนั 

ลมพทัยา เป็นลมท่ีพดัจากทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ในตอนตน้ฤดู
ฝนประมาณเดือนพฤษภาคม ซ่ึงกคื็อมรสุมตะวนัตกเฉียงใตต้น้ฤดูกาลนัน่เอง 

ลมตะโก้ เป็นลมท่ีพดัจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปตะวนัออกเฉียงใต ้ในตอนปลายฤดูฝนราวๆ 
เดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีกาํลงัเปล่ียนฤดูจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมตะโก ้
จึงเป็นมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือตอนตน้ฤดู ซ่ึงยงัพดัไม่ค่อยจะแน่ทิศ 

ลมสลาตัน เป็นลมในทะเลท่ีพดัจากทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วง
ปลายฤดูฝน (ฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต)้ หรือหมายถึง พายใุหญ่ จากอิทธิพลของลมทาํใหใ้นรอบปี 
ประกอบดว้ย 3 ฤดูกาล คือ 

1) ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงปลายเมษายน ประมาณ 3 เดือน โดยช่วงน้ีไดรั้บ
อิทธิพลจากลมทางทิศใต ้ ซ่ึงพดัพาเอาความชุ่มช้ืนจากทะเลเขา้มาสู่ฝ่ัง ทาํใหอ้ากาศโดยทัว่ไปไม่ร้อน
มากนกั 

2) ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ประมาณ 6 เดือน โดยช่วงน้ีไดรั้บอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนจากทะเลเขา้สู่ฝ่ัง ทาํใหมี้ปริมาณเมฆมาก และฝนตก
ชุกทั้งน้ีในบางคร้ังท่ีมีพายดีุเปรสชัน่เคล่ือนตวัมาจากทะเลจีนใตจ้ะทาํใหมี้ฝนตกหนกัมากข้ึน  
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1.3 โครงสร้างประชากร 
ประชากร 
จงัหวดัระยองมีประชากรทั้งส้ิน 705,954 คน (ขอ้มูล ณ 1 กรกฎาคม 2560 จาํแนกเป็นเพศชาย 

347,069 คน คิดเป็นร้อยละ 49.16 เพศหญิง 358,885 คน คิดเป็นร้อยละ 50.84 จากการเปรียบเทียบขอ้มูล
ยอ้นหลงั 3 ปี พบวา่ ประชากรกลุ่มผูสู้งอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ส่วนในกลุ่มวยัแรงงาน
มีแนวโนม้สูงข้ึนเลก็นอ้ย ประชากรกลุ่มเดก็และวยัรุ่นไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั ดงัตารางท่ี 1-1 และรูปท่ี 1-3     

 

ตารางที ่1-1 แสดงประชากรจาํแนกตามกลุ่มอายแุละเพศ จงัหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2560  
ช่วงอาย ุ(ปี) ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

0-4 23,459 3.32 22,377 3.17 45,836 6.49 
5-9 25,190 3.57 23,635 3.35 48,825 6.92 

10-14 23,987 3.40 22,834 3.23 46,821 6.63 
15-19 23,315 3.30 22,574 3.20 45,889 6.50 
20-24 24,258 3.44 24,608 3.49 48,866 6.92 
25-29 24,354 3.45 25,280 3.58 49,634 7.03 
30-34 27,752 3.93 28,571 4.05 56,323 7.98 
35-39 31,442 4.45 31,521 4.47 62,963 8.92 
40-44 31,897 4.52 31,206 4.42 63,103 9.94 
45-49 29,073 4.12 30,171 4.27 59,244 8.39 
50-54 23,796 3.37 25,584 3.62 49,380 6.99 
55-59 17,920 2.54 20,612 2.92 38,532 5.46 
60-64 12,828 1.82 15,273 2.16 28,101 3.98 
65-69 9,054 1.28 11,426 1.62 20,480 2.90 
70-74 6,141 0.87 7,543 1.07 13,684 1.94 
75-79 4,738 0.67 5,930 0.84 10,668 1.51 

80 ปีข้ึนไป 4,598 0.65 7,279 1.03 11,877 1.68 
ไม่ทราบกลุ่ม

อาย ุ
3,267 0.46 2,461 0.35 5,728 0.81 

รวม 347,069 49.16 358,885 50.84 705,954 100 
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ท่ีมา :  ศนูยบ์ริหารการทะเบียน สาขาจงัหวดัระยอง ณ 1กรกฎาคม 2560 
รูปท่ี 1-3    แสดงปิรามิดประชากรตามเพศและกลุ่มอาย ุปี พ.ศ.2560 จงัหวดัระยอง 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

ท่ีมา :  ศนูยบ์ริหารการทะเบียน สาขาจงัหวดัระยอง ณ 1 กรกฎาคม 2560 
 
 

1.4 ข้อมูลทางเศรษฐกจิและสังคม 
การปกครอง 
จงัหวดัระยองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อาํเภอ 58 ตาํบล 441 หมู่บา้น 200 ชุมชน และ 

449,796 หลงัคาเรือน  ส่วนดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 
เทศบาลนคร1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาํบล 27 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 37 แห่ง 
ดงัตารางท่ี 1-2 

 

ตารางที ่1-2   แสดงการแบ่งเขตการปกครองจาํแนกรายอาํเภอ  
ลาํ 
ดบั 

อาํเภอ ตํา 
บล 

หมู่  
บ้าน 

ชุม 
ชน 

หลงัคา 
เรือน 

* 

อบจ. 
** 

เทศ 
บาล     
**      

อบต. 
** 

พืน้ที ่
(ตร.กม.) 

ประชากร 
* 

ความ 
หนาแน่น 

(ปชก./ตร.กม.) 
 

1 เมือง 15 84 95 178,620 1 8 7 514.55 276,954 538.25 
2 แกลง 15 147 39 61,914 0 8 9 788.46 130,625 165.67 
3 บา้นค่าย 7 66 0 31,546 0 3 5 489.08 66,179 135.31 
4 ปลวกแดง 6 34 4 80,148 0 2 6 618.34 63,363 102.47 
5 บา้นฉาง 3 22 57 40,561 0 4 1 238.37 72,438 303.89 

หญิง 50.84% ชาย 49.16% 

กลุ่มอาย ุ
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6 วงัจนัทร์ 4 29 5 12,375 0 1 4 395 26,025 65.89 
7 เขาชะเมา 4 29 0 10,667 0 1 3 270 23,864 88.38 

ตารางที ่1-2   แสดงการแบ่งเขตการปกครองจาํแนกรายอาํเภอ (ต่อ) 
ลาํ 
ดบั 

อาํเภอ ตํา 
บล 

หมู่  
บ้าน 

ชุม 
ชน 

หลงัคา 
เรือน 

* 

อบจ. 
** 

เทศ 
บาล     
**      

อบต. 
** 

พืน้ที ่
(ตร.กม.) 

ประชากร 
* 

ความ 
หนาแน่น 

(ปชก./ตร.กม.) 
 

8 นิคมพฒันา 4 30 0 33,965 0 3 2 238 46,506 195.40 
รวม 58 441 200 449,796 1 30 37 3,552 705,954 198.75 

ท่ีมา :  *   ศนูยบ์ริหารการทะเบียนสาขาระยอง ณ 1 กรกฎาคม 2560 
         **  ทอ้งถ่ินจงัหวดัระยอง 

 
การศึกษา  
จงัหวดัระยองมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐภาคเอกชน มีการจดัการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ  

คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
ดาํเนินงานดา้นการศึกษา ดงัน้ี  

1) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 รับผิดชอบการจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา) ในเขตอาํเภอเมืองระยอง อาํเภอบา้นค่าย อาํเภอปลวกแดง 
อาํเภอบา้นฉาง และอาํเภอนิคมพฒันา มีสถานศึกษาของรัฐ 116 แห่ง  

2) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 รับผิดชอบการจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา) ในเขตอาํเภอแกลง อาเภอวงัจนัทร์ และอาํเภอเขาชะเมา  
มีสถานศึกษาของรัฐ 89 แห่ง 

3) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 มีสถานศึกษา 19 แห่ง  
4) สาํนกังานอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจดัการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสายวิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 5 แห่ง และอนุปริญญา (ปวส.) จาํนวน 3 แห่ง  
5) สาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในเขตเทศบาล มีสถานศึกษา 5 แห่ง  
6) กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) มีสถานศึกษา 1 แห่ง  
7) ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัระยอง สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบงานการศึกษาตามอธัยาศยั มีสถานศึกษา 10 แห่ง จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ศาสนา  
ประชาชนในจงัหวดัระยอง ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98.88 นบัถือศาสนาพทุธ รองลงมา คือ 

ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์ตามลาดบั 
 

สภาพทางสังคม   
จงัหวดัระยองเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาพ้ืนท่ีบริเวณ ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและถูก

กาํหนดแนวทางการพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่งใหม่เป็นศูนยบ์ริการ มาตรฐานการศึกษา
และวิจยัดา้นเทคโนโลยี และกาํหนดใหช้ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกเป็นประตูทางออก ใหก้บัภาค
ตะวนัออก เฉียงเหนือในการส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศโดยไม่ตอ้งผ่านกรุงเทพฯ รัฐบาล ได้
ดาํเนินการจดัเตรียมระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานไวอ้ยา่งสมบรูณ์และกาํหนดพื้นท่ีบริเวณมาบตาพุด 
อาํเภอเมือง จงัหวดัระยองเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม มีท่าเรือนํ้ าลึกขนส่งสินคา้ เป็นท่ีตั้งของ 
อุตสาหกรรมท่าสาํคญัๆ คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม
ปุ๋ยเคมี จงัหวดัระยองจึงมีศกัยภาพสูงในส่วนของการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัไดรั้บการ
กาํหนดเขตการ ส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนใหอ้ยูใ่นเขต 3 ของการ
ส่งเสริมการลงทุนซ่ึง ไดเ้ปรียบกว่าจงัหวดัปริมณฑล ส่งผลให้จงัหวดัระยองมีการพฒันาดา้น
อุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว  
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ส่วนที ่2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัมลพษิทางอากาศหรือข้อมูลมลพษิอื่นๆ 

2.1 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัระยอง 
จงัหวดัระยองมีนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมท่ีร่วมดาํเนินการกบัเอกชน เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม รวมทั้งส้ิน 25 แห่ง เน้ือท่ีประมาณ 100,000 ไร่ 
จาํนวน 3,652 โรงงาน อุตสาหกรรมของจงัหวดัระยองมีหลากหลายประเภท เช่น การผลิตรถยนต ์
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ แปรรูปสินคา้เกษตร การผลิตไฟฟ้า การผลิตสารเคมี ดงัตารางท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-1 
ตารางที ่2-1   แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรม ในจงัหวดัระยอง 

โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน (โรงงาน) 
นอกนิคมอุตสาหกรรม 
- อาํเภอเมือง 
- อาํเภอแกลง 
- อาํเภอบา้นค่าย 
- อาํเภอปลวกแดง 
- อาํเภอบา้นฉาง 
- อาํเภอวงัจนัทร์ 
- อาํเภอเขาชะเมา 
- อาํเภอนิคมพฒันา 

 
722 
324 
264 
886 
98 
40 
9 

327 

ในนิคมอุตสาหกรรม 982 

รวม 3,652 

ท่ีมา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ 4 มกราคม 2561 
รูปท่ี 2-1    แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรม ในจงัหวดัระยอง 
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ท่ีมา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ 4 มกราคม 2561 

2.2 ลกัษณะเขตอุตสาหกรรมในจังหวดัระยอง 
ลกัษณะเขตอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยองประกอบดว้ยดงัน้ี นิคมอุตสาหกรรม จาํนวน 15 

แห่ง มีเน้ือท่ีทั้งหมด จาํนวน 68,963 ไร่ (โดยนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุดคือ นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด จาํนวน 17,838 ไร่ รองลงมานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จาํนวน 8,685 ไร่ 
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จาํนวน 8,634 ไร่ ) เขตประกอบการอุตสาหกรรม จาํนวน 5 แห่ง มีเน้ือ
ท่ีทั้งหมด จาํนวน 12,189 ไร่ (โดยเขตประกอบการอุตสาหกรรมมีเน้ือท่ีมากท่ีสุดคือ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี จาํนวน 4,335 ไร่ รองลงมาคือเขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซีเมนตไ์ทย
เหมราชระยอง จาํนวน 3,551 ไร่ และเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง จาํนวน 2,080 ไร่) 
ชุมชนอุตสาหกรรม จาํนวน 4 แห่งมีเน้ือท่ีทั้งหมด จาํนวน 3,621 ไร่ (โดยชุมชนอุตสาหกรรมมีเน้ือท่ี
มากท่ีสุดคือชุมชนอุตสาหกรรม บริษทั ทุนเทก๊ซ์ จาํกดั จาํนวน 1,497 ไร่ รองลงมา ชุมชนอุตสาหกรรม 
เอส เอส พี อินดสัเตรียลพาร์ค จาํนวน 1,260 ไร่ และชุมชนอุตสาหกรรมนครินทร์อินดสัเตรียลพาร์ค 
จาํนวน 469 ไร่) และสวนอุตสาหกรรม มีจาํนวน 1 แห่ง คือ สวนอุตสาหกรรมบริษทั ระยองอินดสัเตรี
ยลปาร์ค จาํนวน 1,500 ไร่ ดงัตารางท่ี 2-2 

 

ตารางที ่2-2  แสดงจาํนวนนิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดัระยอง 
 

ลาํดบัท่ี ลกัษณะเขตอุตสาหกรรม เนือ้ที ่(ไร่) 
1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 8,685 
2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก 3,546 
3 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 540 
4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด 8,003 
5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี   8,634 
6 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 3,220 
7 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด 17,838 
8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด แห่งท่ี 2 3,649 
9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด แห่งท่ี 3 2,200 

10 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด แห่งท่ี 4 2,202 
11 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 1,692 
12 นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) 2,194 
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13 นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง 2,211 
ตารางที ่2-2  แสดงจาํนวนนิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดัระยอง (ต่อ) 
 

ลาํดบัท่ี ลกัษณะเขตอุตสาหกรรม เนือ้ที ่(ไร่) 
14 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 1,281 
15 นิคมอุตสาหกรรมอยูร่ะหวา่งการจดัตั้ง 1 แห่งคือนิคมอุตสาหกรรม ซีพี 3,068 
16 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์นอินดสัเตรียลพาร์ค 1,341 
17 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 4,335 
18 เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี. เค. แลนด ์ 882 
19 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซีเมนตไ์ทยเหมราชระยอง 3,551 
20 เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2,080 
21 ชุมชนอุตสาหกรรมนครินทร์อินดสัเตรียลพาร์ค 469 
22 ชุมชนอุตสาหกรรม เอส เอส พี อินดสัเตรียลพาร์ค 1,260 
23 ชุมชนอุตสาหกรรม บริษทั ทุนเทก๊ซ์ จาํกดั 1,497 
24 ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี 395 
25 สวนอุตสาหกรรมบริษทั ระยองอินดสัเตรียลปาร์ค 1,500 

 

2.3 โครงการรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  
 ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ จงัหวดัระยองโดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ปีพ.ศ. 2535 – 2560 จาํนวน 900 แห่ง โดยพบว่าปี พ.ศ. 2551 มีโครงการรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบมากท่ีสุดจาํนวน 109 แห่ง รองลงมาปี 
พ.ศ.2555 มีจาํนวน 47 แห่ง เม่ือพิจารณาตามประเภทโครงการพบว่าประเภทโครงการอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีมีจาํนวนมากท่ีสุดโดยคิดเป็น จาํนวน 434 แห่ง รองลงมาเป็นประเภทโครงการอุตสาหกรรม
จาํนวน 180 แห่ง พลงังาน จาํนวน 139 แห่ง ประเภทโครงการบริการชุมชนและท่ีพกัอาศยั จาํนวน 48 
แห่ง ประเภทโครงการคมนาคมจาํนวน 42แห่ง ประเภทโครงการเหมืองแร่ จาํนวน23 แห่ง ประเภท
โครงการสํารวจผลิตปิโตรเลียม จาํนวน19 แห่ง ประเภทโครงการโรงกลัน่นํ้ ามนัจาํนวน 12 แห่ง 
ประเภทโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า ประเภทโครงการเกษตรกรรมจาํนวน 1 แห่ง และไม่ระบุประเภท
โครงการ 2 แห่ง ตามลาํดบั ดงัรูปท่ี 2-2 
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รูปท่ี 2-2  แสดงโครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ ปี พ.ศ. 
2535- 2560 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

2.4 ข้อมูลวสิาหกจิชุมชนจังหวดัระยอง 
 ผลการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จังหวัดระยอง 
ปี พ.ศ. 2558 วิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง  ปี พ.ศ. 2559 มีสถานประกอบการผา่นการประเมินสถาน

ประกอบการ 3 แห่ง วิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง ส่วนปี พ.ศ. 2560 มีสถานประกอบการผ่านการประเมิน
สถานประกอบการ 4 แห่ง วิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง ดงัตารางท่ี 2-3 

ประเภท
โครงการ

จํานวน
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ตารางที ่2-3  แสดงผลการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข จงัหวดัระยอง 

ท่ีมา :  สคร 6 จงัหวดัชลบุรี  
 

2.5 ผลการดาํเนินงานด้านอาหารปลอดภยัจังหวดัระยอง 
ผลการดาํเนินงานด้านอาหารปลอดภยั ประจาํปีงบประมาณ 2561                                   

การตรวจประเมินสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร 
1. ร้านอาหาร 

               ปีงบประมาณ 2561 ทางกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ยงัคงเกณฑก์ารประเมิน 
ร้านอาหาร CFGT ร้อยละ 80 ของจาํนวนร้านอาหารทั้งหมด โดยผลการดาํเนินงานในรอบ 5 เดือน  
ของปีงบประมาณ  2561 (ตุลาคม – กมุภาพนัธ์ 2561) มี ดงัน้ี 

      - จาํนวนร้านอาหาร  361 ร้าน   ผา่นเกณฑ ์ CFGT  จาํนวน   310 ร้าน   คิดเป็น ร้อยละ 89.28  
       - จาํนวนแผงลอย  1,562 แผง   ผา่นเกณฑแ์ผงลอย จาํนวน 1,437 แผง  คิดเป็น ร้อยละ 90.84  
          (ขอ้มูลจะสรุปส่ง ศนูยอ์นามยัท่ี 6 ปีละ 1 คร้ัง) 
 
 
 

ปี 
พ.ศ. 

สถานประกอบการ วสิาหกจิชุมชน 

ช่ือ รางวลั ช่ือ รางวลั 

2558 - - วิสาหกิจชุมชนลุฟฟาร่า โล่เงิน 
2559 บริษทั อาร์ไอแอล 1996 จาํกดั โล่เงิน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลว้ย

มาบชะลูด 
 

โล่ทอง 
 บริษทั พีทีทีแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั โล่ทอง 

บริษทั ริโกแ้มนูแฟคเจอร่ิง  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

โล่ทอง 

2560 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ดีเยีย่ม วิสาหกจิชมุชนกลุ่มแม่บา้น
ทิวลิป ผลิตขนมเป๊ียะ8 เซียน 
ชุมชนเนินพยอม 

โล่เงิน 
 บริษทั คิวท่ีซี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั 

(มหาชน) 
โล่เงิน 

บริษทั ไทยเอม็เอม็เอ จาํกดั โล่เงิน วิสาหกจิชมุชนส่งเสริมอาชีพ 
ชุมชนเกาะกก 

โล่ทอง 
 บริษทั อาร์ไอแอล 1996 จาํกดั โล่ทอง 
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2. ตลาดสด 
               ในการตรวจประเมินตลาดสดตามเกณฑม์าตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ ดา้นท่ี 1 (ดา้นส่ิงแวดลอ้ม)  
พบว่า จงัหวดัระยองมีตลาดสดประเภทท่ี 1 จาํนวน 20 แห่ง โดยเป็นของภาคเอกชน จาํนวน 11 แห่ง 
และตลาดในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 9 แห่ง ( รอปรับปรุง 1 แห่ง และกาํลงัดาํเนินการ
ก่อสร้างอีก 1 แห่ง ) ซ่ึงจากการดาํเนินงานพบวา่มีตลาดประเภทท่ี 1 ผา่นเกณฑม์าตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ 
ดา้นท่ี 1 (ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) จาํนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนอีก 2 แห่ง ท่ีไม่ผา่นเกณฑน์ั้น ดงัน้ี 

1. เป็นตลาดของเทศบาลนครระยอง จาํนวน 1 แห่ง คือ ตลาดวดัลุ่ม ซ่ึงมีปัญหาเร่ืองโครงสร้าง  
(อาคารเก่า) ไม่สามารถดาํเนินการได ้ตอ้งรองบประมาณในการดาํเนินการก่อสร้างใหม่ 

2. ตลาดตะพง (กาํลงัก่อสร้าง) และจะสามารถเปิดดาํเนินการไดใ้นปี งบประมาณ 2560 
ดงัตารางท่ี 2-4 

ตารางที ่2-4  แสดงผลการดาํเนินงานตลาดสดน่าซ้ือ ปี 2560 

อาํเภอ รายช่ือตลาดสดประเภทท่ี 1 

ประเภท ผลการประเมิน 

เอก 
ชน 

รัฐ 
บาล 

ไม่ผา่น 
ระดบั 
ดี  

(3ดาว) 

ระดบั 
ดีมาก   

(5 ดาว) 
เมือง 1.ตลาดเทศบาล 2  

(ตลาดวดัลุ่ม) 
  โครงสร้างอาคาร   

2. ตลาดแม่แดง                      
3. ตลาดสดสตาร์              

4. ตลาดเทศบาลมาบตาพดุ              
5  ตลาดโสภณทบัเจริญ              
6. ตลาดกลางตะพง   กาํลงัดาํเนินการ 

สร้างตลาดใหม่ 
       

7. ตลาดเอกชน (บา้นเพ)              
แกลง 8. ตลาดเทศบาลทุ่งควายกิน               

9. ตลาดผาสุก                    

10. ตลาดเทศบาล 1 (หนา้อาํเภอ)       
11.ตลาดเทศบาล 3              
12.ตลาดสิริภิบาล                    
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ตารางที ่2-4  แสดงผลการดาํเนินงานตลาดสดน่าซ้ือ ปี 2560 (ต่อ) 

อาํเภอ รายช่ือตลาดสดประเภทท่ี 1 

ประเภท ผลการประเมิน 

เอก 
ชน 

รัฐ 
บาล 

ไม่ผา่น 
ระดบั 
ดี  

(3ดาว) 

ระดบั 
ดีมาก   

(5 ดาว) 
บา้นค่าย 13.ตลาดเทศบาลบา้นค่าย               

14.ตลาดหนองกรับ              
ปลวก
แดง 

15.ตลาดเทศบาลบา้น 
ปลวกแดง 

             

 16.ตลาดสะพานส่ี              
บา้นฉาง 17.ตลาดเทพจินดา              

 18.ตลาดสระแกว้              
วงัจนัทร์ 19.ตลาดชุมแสง              
นิคม
พฒันา 

20.ตลาดแม่เกบ็              

รวม 11 9  13 5 
 
3. การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ประกอบการ 

      การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีในการดาํเนินงานอาหารปลอดภยั ทางสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัระยองจดัให้มีการอบรมความรู้ทั้งบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินรวมถึงสมาชิก
ชมรมร้านอาหารจงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 เพื่อสามารถนําไปใช้ในพ้ืนท่ีได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการมอบหมายนโยบายการพฒันาเจา้หน้าท่ีอย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งเน้นให้ดาํเนินการ
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 4. การดาํเนินงานอาหารปลอดภัยในพืน้ทีจ่งัหวัดระยอง 
     การเฝ้าระวงัการดาํเนินงานอาหารปลอดภยั เทศกาลอาหารอร่อยระยอง คร้ังท่ี 6 ประจาํปี 
2561 ซ่ึงหอการคา้จงัหวดัระยองร่วมกบัพาณิชยจ์งัหวดั ดาํเนินการจดังานระหว่างวนัท่ี 1 – 3 มีนาคม 
2561 ซ่ึงทาง สสจ.ระยอง ร่วมกบั สสอ.เมืองไดด้าํเนินการตรวจเฝ้าระวงัสุขาภิบาลอาหารดงักล่าว  
ในวนัท่ี 2 มีนาคม  2561 ซ่ึงเป็นไปโดยเรียบร้อย 
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 แผนการดาํเนินงานเร่ืองอาหาร มีการใชง้บประมาณ 
งบประมาณในการดาํเนินงานดา้นสุขาภิบาลอาหาร ปี 2561 ของกลุ่มงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มฯ ประกอบดว้ย 
1. งบประมาณการประชุมช้ีแจงนโยบายชมรมร้านอาหาร จาํนวน 11,400 บาท ซ่ึงดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ 
2. งบประมาณการติดตาม/ตรวจเยีย่มการดาํเนินงานสุขาภิบาลอาหาร จาํนวน 1,920 บาท ซ่ึงจะดาํเนินการ  
    ต่อไป    
 
2.5 สถานทีจ่ัดการมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู 

2.5.1 มูลฝอยท่ัวไป 
รูปที ่2-3 แสดงสถานท่ีจดัการมูลฝอยจงัหวดัระยอง 
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การจดัการมูลฝอยชุมชน ในปี 2560 จงัหวดัระยอง มีปริมาณมูลฝอยชุมชน จาํนวน 649.4 ตนั/วนั   
และมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งมูลฝอยชุมชนเขา้กาํจดัยงัศูนยก์าํจดัขยะครบวงจรขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั จาํนวน 528.4 ตนัต่อวนั โดยพบวา่ อาํเภอเมือง มีปริมาณมูลฝอยมากท่ีสุด จาํนวน  
340.4 ตนั/วนั รองลงมา อาํเภอปลวกแดง จาํนวน  73.7 ตนั/วนั อาํเภอบา้นค่าย จาํนวน  41.0 ตนั/วนั อาํเภอ
นิคมพฒันา จาํนวน  38.7 ตนั/วนั  อาํเภอบา้นฉาง จาํนวน  35.0 ตนั/วนั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ียงัไม่ส่งมูลฝอยเขา้มากาํจดัยงัศูนยก์าํจดัขยะครบวงจรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํนวน 121.0  
ตนัต่อวนั โดยพบวา่ อาํเภอนิคมพฒันา มีปริมาณมูลฝอยมากท่ีสุด จาํนวน  44.0 ตนั/วนั รองลงมา อาํเภอ
ปลวกแดง จาํนวน  35.0 ตนั/วนั อาํเภอบา้นฉาง จาํนวน  30.5 ตนั/วนั  ดงัตารางท่ี 2-5 

 

ตารางที่ 2-5 แสดงปริมาณและการบริหารจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต 
อาํเภอเมือง อาํเภอบา้นค่าย อาํเภอบา้นฉาง อาํเภอนิคมพฒันา อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  (ขอ้มูล ณ 
ปีงบประมาณ 2560) 

 

ที ่
รายช่ือ อปท.  

ทีเ่ข้ามากาํจดัยงั 
ศูนย์กาํจดัขยะฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั) 

ที ่
รายช่ือ อปท.  

ทีย่งัไม่เข้ามากาํจดัยงั
ศูนย์กาํจดัขยะฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั) 

สถานะ 
 
 

อาํเภอเมือง 
 

อาํเภอเมือง 
  

1 อบจ.ระยอง 2.0 1 ทต.แกลงกระเฉด* 5.0 
 

2 ทม.มาบตาพดุ 77.0 2 อบต.เพ 6.0 
 

3 ทต.บา้นเพ  22.0 3 อบต.กระเฉด 0.5 
ชุมชนกาํจดัเองในพื้นท่ี  
เน่ืองจากไม่มีระบบจดัเกบ็ 

4 ทต.เนินพระ 23.4 
    

5 ทต.ทบัมา 28.0 
    

6 ทต.นํ้าคอก 5.5 
    

7 ทต.เชิงเนิน  40.0 
    

8 อบต.ตะพง  22.0 
    

9 อบต.นาตาขวญั 3.5 
    

10 อบต.บา้นแลง  4.4 
    

11 อบต.แกลง 5.2 
    

12 ทน.นครระยอง 107.0 
    

 รวม 340.0  รวม 11.5  
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ตารางที่ 2-5 แสดงปริมาณและการบริหารจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต 
อาํเภอเมือง อาํเภอบา้นค่าย อาํเภอบา้นฉาง อาํเภอนิคมพฒันา อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  (ขอ้มูล ณ 
ปีงบประมาณ 2560) (ต่อ) 

 

ที ่
รายช่ือ อปท.  

ทีเ่ข้ามากาํจดัยงั 
ศูนย์กาํจดัขยะฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั) 

ที ่
รายช่ือ อปท.  

ทีย่งัไม่เข้ามากาํจดัยงั
ศูนย์กาํจดัขยะฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั) 

สถานะ 
 
 

อาํเภอบ้านค่าย 
 

อาํเภอบ้านค่าย 
  

13 อบต.หนองตะพาน 3.0 
    

14 ทต.บา้นค่าย 4.0 
    

15 อบต.บางบุตร 4.0 
    

16 อบต.ตาขนั 6.0 
    

17 ทต.บา้นค่ายพฒันา 4.0 
    

18 อบต.หนองบวั 8.0 
    

19 ทต.ชากบก  3.0 
    

20 อบต.หนองละลอก  9.0 
    

 
รวม 41.0 

 
รวม 

  
 อาํเภอบ้านฉาง 

 
อาํเภอบ้านฉาง 

  

21 ทม.บา้นฉาง 35.0 4 ทต.สาํนกัทอ้น 11.0 
จะนาํเขา้มากาํจดัเม่ือ อบจ.ระยอง  
ทาํการปิดหลุมขยะสะสม 

   
5 อบต.สาํนกัทอ้น* 3.5 

จะนาํเขา้มากาํจดัท่ีศูนยก์าํจดัขยะฯ  
ประมาณ เม.ย. 61 

   
6 ทต.พลา 6.0 

จะนาํเขา้มากาํจดัท่ีศูนยก์าํจดัขยะฯ  
ประมาณ ต.ค. 61 

   
7 ทต.บา้นฉาง* 10.0 

จะนาํเขา้มากาํจดัท่ีศูนยก์าํจดัขยะฯ  
ประมาณ เม.ย. 61 

 
รวม 35.0 

 
รวม 30.5 

 
อาํเภอนิคมพฒันา 

 
อาํเภอนิคมพฒันา 

  

22 ทต.มาบข่าพฒันา 10.0 8 ทต.มะขามคู่* 44.0 
จะนาํเขา้มากาํจดัท่ีศูนยก์าํจดัขยะฯ  
ประมาณ เม.ย. 61 

23 อบต.นิคมพฒันา* 12.0 
    

24 ทต.มาบข่า* 16.7 
    

25 อบต.พนานิคม* 
     

 
รวม 38.7 

 
รวม 44.0 
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ตารางที่ 2-5 แสดงปริมาณและการบริหารจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต 
อาํเภอเมือง อาํเภอบา้นค่าย อาํเภอบา้นฉาง อาํเภอนิคมพฒันา อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  (ขอ้มูล ณ 
ปีงบประมาณ 2560) (ต่อ) 
 

ที ่
รายช่ือ อปท.  

ทีเ่ข้ามากาํจดัยงั 
ศูนย์กาํจดัขยะฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั) 

ที ่
รายช่ือ อปท.  

ทีย่งัไม่เข้ามากาํจดัยงั
ศูนย์กาํจดัขยะฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั) 

สถานะ 
 
 

อาํเภอปลวกแดง 
 

อาํเภอปลวกแดง 
  

26 อบต.แม่นํ้าคู ้ 7.5 9 ทต.บา้นปลวกแดง 15.0 ท้ิงบ่อเอกชน  

27 อบต.ละหาร 4.2 10 ทต.จอมพลเจา้พระยา 10.0 ท้ิงบ่อเอกชน บ.คลนีซิต้ี 

28 อบต.มาบยางพร 60 11 อบต.ตาสิทธ์ิ 10.0 
คาดวา่จะนาํเขา้มากาํจดั 
ท่ีศนูยก์าํจดัขยะฯ ประมาณ มี.ค. 61 

29 อบต.หนองไร่ 2.0   
 ท้ิงบ่อเอกชน  

30 อบต.ปลวกแดง 30.0   

 
รวม 73.7 

 
รวม 35.0 

 

 
รวม 528.4 

 
รวม 121.0 

 
รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 649.4 

 
 
ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
 
 

 
การบริหารจดัการมลูฝอยชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง  ในปี 2560 พบวา่

มีปริมาณมูลฝอยชุมชนในเขตอาํเภอแกลง  อาํเภอวงัจนัทร์ อาํเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง รวม 148.8 ตนัต่อ
วนั โดยมีการส่งมูลฝอยชุมชนมายงัสถานีขนถ่ายฯ จาํนวน 53.1 ตนัต่อวนั พบวา่ อาํเภอแกลง มีปริมาณ
มูลฝอยมากท่ีสุด จาํนวน 33.5 ตนัต่อวนั รองลงมา  อาํเภอวงัจนัทร์ จาํนวน 13.1 ตนัต่อวนั ดาํเนินการ
กาํจดัโดยยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง จาํนวน 95.7 ตนัต่อวนั พบวา่ อาํเภอแกลง มีปริมาณมูลฝอย
มากท่ีสุด จาํนวน 75.0 ตนัต่อวนั รองลงมา  อาํเภอวงัจนัทร์ จาํนวน 12.0 ตนัต่อวนั  ดงัตารางท่ี 2-6 
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ตารางที ่2-6  แสดงปริมาณและการบริหารจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต  
                   อาํเภอแกลง อาํเภอวงัจนัทร์ อาํเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง  (ขอ้มูล ณ ปีงบประมาณ 2560) 

 

ที ่
รายช่ือ อปท. ทีเ่ข้ามา
กาํจดัยงัสถานีขนถ่ายฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั)  

ที ่
รายช่ือ อปท. ที่ยังไม่เข้ามา
กาํจดัยงัสถานีขนถ่ายฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั)  

สถานะ 

อาํเภอเมือง 
 

อาํเภอเมือง 
 

 
 

1 อบต.สาํนกัทอง 3.3     

 รวม 3.3 
 

รวม - 
 
 
 

อาํเภอแกลง 
 

อาํเภอแกลง 
 

 
 

2 อบต.ทุ่งควายกิน 5.0 1 ทต.เมืองแกลง 21.0 มีศูนยก์าํจดัขยะในพื้นท่ี 

3 ทต.เนินฆอ้  2.5 2 ทต.ทุ่งควายกิน 8.0 จะนาํเขา้มากาํจดัท่ีศูนยข์ยะฯ  
แต่ติดจดัซ้ือจดัจา้ง 

4 อบต.กระแสบน 6.4 3 ทต.ปากนํ้าประแส 4.0 
นาํไปฝังกลบท่ี ทต.เมืองแกลง  
แต่จะแบ่งขยะนาํมากาํจดั 
ท่ีศนูยข์ยะฯ 

5 อบต.วงัหวา้ 3.5 4 ทต.บา้นนา 4.5 นาํไปฝังกลบท่ี ทต.เมืองแกลง 

6 อบต.หว้ยยาง* 3.6 5 อบต.คลองปนู 10.0 นาํไปฝังกลบท่ี ทต.เมืองแกลง 

7 อบต.ชากโดน 4.5 6 อบต.พงัราด 2.5 นาํไปกาํจดัท่ี ทต.กองดิน 

8 อบต.ทางเกวยีน 4.0 7 ทต.กองดิน* 5.0 มีบ่อฝังกลบและ 
เตาเผาในพ้ืนท่ี 

9 ทต.สองสลึง 4.0 8 อบต.กองดิน 10.0 นาํไปกาํจดัท่ี ทต.กองดิน  
และจะนาํเขา้มากาํจดั 
ท่ีศนูยก์าํจดัขยะฯ 
ประมาณ ต.ค. 61 

   
9 ทต.สุนทรภู่* 10.0 มีบ่อฝังกลบในพื้นท่ี 

 
รวม 33.5 

 
รวม 75.0 
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ตารางที ่2-6  แสดงปริมาณและการบริหารจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในเขตอาํเภอแกลง อาํเภอวงัจนัทร์ อาํเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง  (ขอ้มูล ณ  
ปีงบประมาณ 2560) (ต่อ) 

ที ่
รายช่ือ อปท. ทีเ่ข้ามา
กาํจดัยงัสถานีขนถ่ายฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั)  

ที ่
รายช่ือ อปท. ที่ยังไม่เข้ามา
กาํจดัยงัสถานีขนถ่ายฯ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วนั)  

สถานะ 

อาํเภอเมือง 
 

อาํเภอเมือง 
 

 
 

10 อบต.นํ้าเป็น 3.2 10 ทต.ชาํฆอ้ 3.7 จะนาํเขา้มากาํจดัท่ีศูนยก์าํจดัขยะฯ  
ประมาณ มี.ค. 61 

   
11 อบต.เขาชะเมา 2.0 นาํไปฝังกลบท่ี ทต.เมืองแกลง 

   12 อบต.เขานอ้ย  3.0 มีบ่อฝังกลบในพื้นท่ี (กรมป่าไม)้ 

 รวม 3.2  รวม/ระยะทางเฉลีย่ 8.7  

อาํเภอวงัจนัทร์ 
 

อาํเภอวงัจนัทร์ 
 

 
 

11 อบต.วงัจนัทร์  2.7 13 อบต.ชุมแสง 7.0 
จะนาํเขา้มากาํจดัท่ีศูนยก์าํจดัขยะฯ 
ประมาณ มี.ค. 61 

12 อบต.ป่ายบุใน * 2.4 14 อบต.พลงตาเอ่ียม 5.0 
คาดวา่จะนาํเขา้มากาํจดัท่ีศนูยก์าํจดั
ขยะฯ ประมาณปี 2562 

13 ทต.ชุมแสง 8.0 
   

 รวม 13.1  รวม 12.0  
 

 รวม 53.1  รวม 95.7  
 

รวมทั้งหมด 148.8  
 

 

* อยู่ในแผนงานโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จงัหวดัระยองแบบบูรณาการ งบ EEC เร่งด่วนปี 2560 
 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
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ปริมาณมูลฝอยชุมชนจงัหวดัระยอง ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส่งมูลฝอยชุมชนมากาํจดัท่ีศนูยก์าํจดัขยะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํนวน 43 แห่ง 
มีปริมาณมูลฝอย จาํนวน 581.5 ตนัต่อวนั และมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียงัไม่ส่งมูลฝอยชุมชนมา
กาํจดัท่ีศูนยก์าํจดัขยะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํนวน 25 แห่ง มีปริมาณมูลฝอย จาํนวน  
216.7 ตนัต่อวนั  ดงัตารางท่ี 2-7  
 
ตารางที ่2-7  แสดงปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้มากาํจดัท่ีศูนยก์าํจดัขยะฯ และปริมาณมูลฝอยท่ียงัไม่เขา้มา 
                   กาํจดัท่ีศูนยก์าํจดัขยะฯ  (ขอ้มูล ณ ปีงบประมาณ 2560) 
 

ปริมาณขยะทีเ่ข้ามากาํจัด 
ยงัศูนย์กาํจดัขยะฯ 

581.5 
ปริมาณขยะทีย่งัไม่เข้ามา 
กาํจัดยงัศูนย์กาํจัดขยะฯ  

216.7 

จาํนวน อปท. (แห่ง) 
ท่ีส่งขยะมากาํจดัท่ีศูนย ์

43 
จาํนวน อปท. (แห่ง) ท่ี 
ยงัไม่ส่งขยะมากาํจดั 

25 
 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
 

ปริมาณมูลฝอยชุมชนตกคา้งสะสม พบว่า มีอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 11 
แห่ง อยู่ระหว่างการดาํเนินการขยยา้ยไปยงัศูนยก์าํจดัขยะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ใน
ปีงบประมาณ 2561 ซ่ึงมีปริมาณมูลฝอยรวมทั้งส้ิน จาํนวน 246,312 ตนั ดงัตารางท่ี 2-8 
 

ตารางที ่2-8  แสดงขอ้มูลปริมาณมูลฝอยตกคา้งสะสมในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
                     ในเขตจงัหวดัระยอง (ขอ้มูล ณ ปีงบประมาณ 2560) 
 

ลาํดบั
ที ่

อาํเภอ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ 

ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

 

กรรมสิทธ์ิทีด่นิ สถานะปัจจุบนั 

1 เมือง ทต.แกลงกะเฉด  15,920 ท่ีราชพสัดุ ส่งขยะเขา้สถานีขนถ่ายฯ 
2 นิคม

พฒันา 
อบต.นิคมพฒันา 21,125 ทต.มาบข่า ส่งขยะเขา้ศนูยฯ์ 

3 ทต.มะขามคู่ 28,987 นิคมสร้าง
ตนเอง 

ปัจจุบนัยงัใชง้าน 

4 ทต.มาบข่า 27,893 ทต.มาบข่า ส่งขยะเขา้ศนูยฯ์ 

5 อบต.พนานิคม 11,884 อบต.พนานิคม ปัจจุบนัยงัใชง้าน 
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ตารางที ่2-8  แสดงขอ้มูลปริมาณมูลฝอยตกคา้งสะสมในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
                     ในเขตจงัหวดัระยอง (ขอ้มูล ณ ปีงบประมาณ 2560) (ต่อ) 
 

ลาํดบั
ที ่

อาํเภอ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ 

ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

 

กรรมสิทธ์ิทีด่นิ สถานะปัจจุบนั 

6 บา้นฉาง อบต.สาํนกัทอ้น 2,043 กรมป่าไม ้ ปัจจุบนัยงัใชง้าน 

7 ทต.บา้นฉาง 83,479 กรมป่าไม ้ ปัจจุบนัยงัใชง้าน 

8 แกลง ทต.กองดิน 9,886 ทต.กองดิน ปัจจุบนัยงัใชง้าน 

9 ทต.สุนทรภู่ 13,966 ทต.สุนทรภู่ ปัจจุบนัยงัใชง้าน 

10 อบต.หว้ยยาง 30,322 อบจ.ระยอง - 

11 วงัจนัทร์ อบต.ป่ายบุใน 807 อบต.ป่ายบุใน ส่งขยะเขา้สถานีขนถ่ายฯ 
รวม 246,312   

หมายเหตุ : อยูร่ะหวา่งดาํเนินการนาํขยะสะสมในพ้ืนท่ีทั้ง 11 แห่ง ไปกาํจดัอยา่งถกูหลกัสุขาภิบาลท่ีศูนยก์าํจดัขยะฯโดยอบจ. ระยอง 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
 
 

 ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในเขตจงัหวดั
ระยอง มีทั้งหมด 11 โรงพยาบาล พบว่า ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือในปีงบประมาณ  2558 -2560 มีปริมาณ 
365, 386 และ 428  ตนัต่อปี ตามลาํดบั และมูลฝอยติดเช้ือท่ีมาจากโรงพยาบาลระยองมีปริมาณมาก
ท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 60.47 ของปริมาณมูลฝอยติดเช้ือในสถานบริการภาครัฐในเขตจงัหวดัระยอง  
ดงัตารางท่ี 2-9 
 
ตารางที ่2-9 แสดงปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ สถานบริการสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ปี 2558-2560 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
จํานวน 
เตียง 

ปี 2558  
(กก.) 

ปี 2559  
(กก.) 

   ปี 2560  
(กก.)     

รวม  
(กก.) 

รพ.ระยอง 597 216,206 232,733 265,443 714,979 
รพ.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ระยอง 

162 26,783 34,147 40,888 101,980 
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ตารางที ่2-9 แสดงปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ สถานบริการสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ปี 2558-2560 (ต่อ) 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
จํานวน 
เตียง 

ปี 2558  
(กก.) 

ปี 2559  
(กก.) 

   ปี 2560  
(กก.)     

รวม  
(กก.) 

รพ.แกลง 200 60,789 58,752 59,807 179,548 
รพ.บา้นค่าย 68 15,300 17,700 11,109 44,177 
รพ.บา้นฉาง 70 10,107 9,988 11,343 31,508 
รพ.ปลวกแดง 30 11,920 11,492 20,899 44,341 
รพ.วงัจนัทร์ 45 7,135 6,752 7,906 21,838 
รพ.เขาชะเมา 30 4,476 5,176 4,681 14,363 
รพ.นิคมพฒันา 30 13,000 9,940 6,664 29,634 

รวม (กก.) 365,716 386,680 428,740 1,182,368 
ท่ีมา : สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 
 

ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุขสงักดักระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล
เอกชนทุกแห่งในเขตจงัหวดัระยอง พบวา่ ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือในปีงบประมาณ  2560  มีปริมาณรวม 
580 ตนั  ดงัตารางท่ี 2-10 
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ตารางที ่2-10 แสดงขอ้มูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2560 

ชื่อ อปท. โรงพยาบาล ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวม 

ทน.นครระยอง รพ.ระยอง 19,135 21,495 17,081 20,509 19,459 22,329 21,659 23,751 22,859 26,043 23,856 27,267 265,443 

ทม.มาบตาพดุ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ระยอง 

3,455 2,494 2,597 2,966 3,050 4,069 2,920 3,411 4,181 3,372 4,486 3,887 40,888 

ทต.เมืองแกลง รพ.แกลง 4,535 4,268 4,640 4,936 4,524 5,273 4,435 5,804 5,604 5,556 5,346 4,886 59,807 

ทต.บา้นคา่ย รพ.บา้นคา่ย 946 814 940 732 775 799 961 898 869 1,369 816 1,190 11,109 

ทต.บา้นฉาง รพ.บา้นฉาง 915 957 1,025 755 784 930 775 763 1,311 964 1,288 876 11,343 

ทต.บา้นปลวกแดง รพ.ปลวกแดง 1,600 1,600 1,500 1,600 1,600 1,704 1,445 1,559 1,677 1,803 1,837 2,974 20,899 

ทต.ชุมแสง รพ.วงัจนัทร์ 704 561 583 732 578 598 566 732 615 903 639 695 7,906 

อบต.เขาชะเมา รพ.เขาชะเมา 463 358 356 457 413 302 354 368 304 544 406 356 4,681 

อบต.พนานิคม รพ.นิคมพฒันา 452 540 498 550 551 536 617 517 591 567 589 656 6,664 

รวม 32,205 33,087 29,220 33,237 31,734 36,540 33,732 37,803 38,011 41,121 39,263 42,787 428,740 
 

           

ชื่อ อปท. โรงพยาบาล ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวม 

ทต.เชิงเนิน รพ.ศรีระยอง 694 620 762 972 894 1,131 797 1,720 1,380 1,300 1,802 1,516 13,588 

ทต.เนินพระ รพ.กรุงเทพระยอง 8,780 7,730 8,420 7,510 7,650 7,700 8,000 7,500 7,000 7,000 11798.6 11476.96 100,566 

ทต.มาบตาพุด รพ.มงกฎุระยอง 2,080 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,325 1,083 1,042 1,528 7,931 7,996 28,985 

ทน.ระยอง รพ.จุฬารัตน์  755 645 709 821 771 641 710 860 660 1,060 733 768 9,133 

รวม 12,309 9,995 10,891 10,303 10,315 10,472 11,832 11,163 10,082 10,888 22,265 21,757 152,272 

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง
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2.7 ข้อมูลเร่ืองร้องเรียน ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535 
 

เร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในเขตจงัหวดัระยอง  ในปีงบประมาณ 2558-2560 
พบวา่ มีแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมา
ไดแ้ก่ สถานประกอบกิจการ ร้านอาหาร/หา้งสรพพสินคา้ และสถานท่ีเล้ียงสตัว ์ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 2-11 
 

ตารางที ่2-11  แสดงเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในเขตจงัหวดัระยอง จาํแนกตามแหล่ง 
                       ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา  ปีงบประมาณ 2558-2560             
ปีงบ 

ประมาณ 
เร่ือง

ร้องเรียน 
(เร่ือง) 

โรงงาน 
อุตสาห 
กรรม 

สถาน
ประกอบ 
กจิการ 

ร้าน 
อาหาร/
ห้างฯ 

บ่อขยะ/
ทิง้ขยะ 

แหล่ง
นํา้ 

เลีย้ง
สัตว์ 

อาคาร/
ทีพ่กั
อาศัย 

การ 
ก่อ 
สร้าง 

อืน่ๆ 

2558 90 35 15 15 6 6 5 6 2 0 
2559 60 19 24 6 3 0 6 1 1 0 
2560 53 23 13 3 0 1 6 5 0 2 

 

ท่ีมา : สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 
 

เร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในเขตจงัหวดัระยอง  ในปีงบประมาณ 2558-2560 
จาํแนกตามประเภทของปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่เกิดปัญหากล่ินเหทน็  รองลงมาไดแ้ก่ เสียงดงัหรือ
เสียงรบกวน ฝุ่ นละออง/ควนั และนํ้าเสีย ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 2-12 
 
ตารางที ่2-12  แสดงเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในเขตจงัหวดัระยอง  

         จาํแนกตามประเภทของปัญหา ปีงบประมาณ 2558- 2560             
 

ปีงบ 
ประมาณ 

เร่ือง
ร้องเรียน 

(เร่ือง) 

ประเภทของปัญหา 
กล่ิน 
เหมน็ 

เสียงดงั/ 
รบกวน 

ฝุ่ น
ละออง/ 
ควนั 

นํ้าเสีย ขยะมูล
ฝอย/ 

ส่ิงปฏิกลู 

ของเสีย
อนัตราย 

สตัว/์
แมลงนาํ
โรค 

นํ้าด่ืม/ 
นํ้าใช ้

อาหาร 
ปน 
เป้ือน 

อ่ืนๆ 

2558 90 31 35 22 19 7 5 1 3 1 0 
2559 60 33 15 12 10 6 1 3 3 1 0 
2560 53 29 14 7 9 3 4 2 2 1 2 

หมายเหตุ  เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีก่อใหเ้กิดปัญหาหลายปัญหา 
ท่ีมา : สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 
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2.8 การดูแลสุขภาพประชาชนรอบบ่อขยะ 
1. กาํหนดโรค/ภยั : ผลกระทบต่อสุขภาพจากบ่อขยะ 
2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงรอบบ่อขยะ รัศมี 5 กิโลเมตร 
3. เฝ้าระวงัเชิงรุก ในชุมชน 
4. วางระบบจดัเกบ็ขอ้มูล โปรแกรมเฝ้าระวงั 
5. สาํรวจ/ตรวจสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
6. วิเคราะห์/ส่ือสารขอ้มูล 
 

ศนูยก์าํจดัขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 3 ตาํบลนํ้าคอก  
อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีพ้ืนท่ี 429 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ดงัรูปท่ี 2-4 และรูปท่ี 2-5 

 

รูปที ่2-4 แสดงแผนท่ีตั้งศนูยก์าํจดัขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
รูปที ่2-5 แสดงศนูยก์าํจดัขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง 
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พ้ืนท่ีเส่ียงและประชากรกลุ่มเส่ียงรอบศนูยก์าํจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง 
รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 3 อาํเภอ 4 ตาํบล  รพ.สต. 5 แห่ง 23,544 หลงัคาเรือน ประชากร 
35,860 คนดงัน้ี 

- รัศมี 1 กิโลเมตร มีหมู่ 7 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมือง, หมู่ 1 ตาํบลมาบข่า  
อาํเภอนิคมพฒันา, หมู่ 4 ตาํบลหนองตะพาน อาํเภอบา้นค่าย 

- รัศมี 3 กิโลเมตร มีหมู่ 3,4,7 ตาํบลทบัมา และหมู่ 3 ตาํบลนํ้าคอก อาํเภอเมือง, 
หมู่ 1,3,4 ตาํบลมาบข่า อาํเภอนิคมพฒันา, หมู่ 4,5,6 ตาํบลหนองตะพาน อาํเภอบา้นค่าย 

- รัศมี 5 กิโลเมตร มีหมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8 ตาํบลทบัมา และหมู่ 1,3 ตาํบลนํ้าคอก  
และอาํเภอเมือง, หมู่ 1,3,4 ชุมชนมาบข่ามาบใน ชุมชนเนินพะยอม  ตาํบลมาบข่า อาํเภอนิคมพฒันา, 
หมู่ 3,4,5,6 ตาํบลหนองตะพาน อาํเภอบา้นค่าย  ดงัรูปท่ี 2-6 
 
รูปที ่2-6 แสดงพื้นท่ีเส่ียงและประชากรกลุ่มเส่ียงรอบศนูยก์าํจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง 
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ผลการประเมินสุขภาพประชาชนรอบบ่อขยะครบวงจร 
ผลการประเมินสุขภาพดว้ยแบบสอบถามระดบัความเส่ียงดา้นสุขภาพตามแบบประเมิน

ความเส่ียง จาํนวน 1,374 คน พบวา่ ระดบัเส่ียงสูง ร้อยละ 20.4 ระดบัเส่ียงตํ่า ร้อยละ 67.6 ไม่เส่ียง ร้อย
ละ 30.7 ดงัรูปท่ี 2-7 

 

รูปที ่2-7  แสดงผลการประเมินสุขภาพดว้ยแบบสอบถามระดบัความเส่ียงดา้นสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ท่ีมา : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง 
 

ผลการตรวจทางสุขภาพประชาชนรอบบ่อขยะ จาํนวน 72 คน พบวา่ ปกติ ร้อยละ 12.5  

เฝ้าระวงั ร้อยละ 77.8 ตอ้งพบแพทย ์ร้อยะละ 9.7  ดงัรูปท่ี 2-8 

รูปที ่2-8  แสดงผลการตรวจทางสุขภาพประชาชนรอบบ่อขยะ  

 

 

 

 

 

  

 
 

                      ท่ีมา : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง 
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สรุปการเฝ้าระวงัสุขภาพประชาชนรอบบ่อขยะ 

 1. ประเมิน วิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียง และประชาชนกลุ่ม ดว้ย GIS 

 2. ประชาคม แนวทางการเฝ้าระวงัและรูปแบบการเฝ้าระวงั 

 3. ใหค้วามรู้ส่ือสารความเส่ียง 

 4. สาํรวจและประเมินสุขภาพดว้ยแบบสอบถามคดักรองสุขภาพฯ โดย อสม. 

 5. สุ่มผูมี้ความเส่ียง 70 คน เขา้รับการตรวจสุขภาพ 

 6. ตรวจสุขภาพเชิงรุกในพ้ืนท่ี 

 7. คืนขอ้มูลและดูแลต่อเน่ืองกลุ่มผิดปกติท่ีตอ้งพบแพทย ์

 8. ฐานขอ้มูลประชาชนกลุ่มเส่ียง เฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

 

2.9 ข้อมูลสารเคมีโรงงานอุตสาหกรรม ของจังหวัดระยอง 
ปริมาณการใชส้ารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี 2560 

พบว่า สารเคมีท่ีมีปริมาณการใช้มากท่ีสุดคือ Oxygen จํานวน 30,576,000 ตัน/ปี รองลงมา 
Hydrogen จาํนวน 24,977,600 ตนั/ปี  และNitrogen จาํนวน 21,437,392 ตนั/ปี ดงัตารางท่ี 2-13 

ตารางที ่2-13 แสดงปริมาณการใชส้ารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
ลาํดบั สารเคมี         CAS No. ความอนัตราย ปริมาตร (ตนั/ปี) 
1 Oxygen 7782-44-7 ก๊าซไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ 30,576,000 
2 Hydrogen          1333-74-0 ก๊าซไวไฟสูงมาก 24,977,600 
3 Nitrogen          7727-37-9 ก๊าซไม่ไวไฟ 21,437,392 
4 hexane 110-54-3 ของเหลวไวไฟ 4,487,436 
5 Hydrogen 1333-74-0 ก๊าซไวไฟ 3,536,623 
6 Naphtha 8030-30-6 - 2,400,000 
7 Na-BPA - - 1,630,000 
8 LPG 68476-85-7 ก๊าซไวไฟ 832,000 
9 Intermediate Feed   760,000 

10 โซเดียมไฮดรอกไซด ์ 1310-73-2 สารกดักร่อน 687,904 
11 โซเดยมไฮดรอกไซด 1310-73-2 สารกดักร่อน 687,904 
12 Ethylene 74-85-1 ก๊าซไวไฟ 561,445 
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ตารางที ่2-13 แสดงปริมาณการใชส้ารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (ต่อ) 
ลาํดบั สารเคมี         CAS No. ความอนัตราย ปริมาตร (ตนั/ปี) 

13 เกลือ - - 476,000 
14 Condensate - - 400,000 

15 
Vinyl Chloride 
Monomer 

75-01-4 ก๊าซไวไฟ 400,000 

16 
Vinyl Chloride 
Monomer 

75-01-4 ก๊าซไวไฟ 400,000 

17 Chlorine 7782-50-5 ก๊าซพิษ 330,000 
18 Ethylene 74-85-1 ก๊าซไวไฟสูงมาก 312,000 

19 
ก๊าซไฮโดรเจน 
คลอไรด ์

7647-01-0 สารกดักร่อน 247,000 

20 Phenol 108-95-2 สารพิษ 242,814 
21 ก๊าซเอธิลีน 74-85-1 ก๊าซไวไฟ 187,488 
22 Chlorine 7782-50-5 ก๊าซพิษ 110,000 
23 1,3-Butadiene 106-99-0 ก๊าซอดัเหลว 109,671 

24 
32% Sodium 
hydroxide 

1310-73-2 สารกดักร่อน 104742 

25 อพคลอโรไฮดรน 106-89-8 สารพิษ 100,000 
26 Mix-C4 - - 90,718 
27 Chlorine 7782-50-5 ก๊าซพิษ 90,465 
28 ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด 7647-01-0 สารกดักร่อน 87,000 

29 
32% Sodium 
hydroxide 

1310-73-2 สารกดักร่อน 81,500 

30 Acetone 67-64-1 ของเหลวไวไฟ 79,167 
31 HIB - - 78,295 
32 Sodium Carbonate 497-19-8 - 65,000 
33 เอทธิลีนไดคลอไรด ์ 107-06-2 ของเหลวไวไฟ 60,000 
34 โซเดียมซลัเกต - - 58,000 
35 Methyl Methacrylate 80-62-6 ของเหลวไวไฟ 54,277 
36 Styrene 100-42-5 ของเหลวไวไฟ 38,868 
37 Carbon monoxide 630-08-0 ก๊าซพิษ 37,164 
38 carbon dioxide(gas) 124-38-9 - 33,000 
39 HDPE 9002-88-4 - 22,800 
40 based color master - - 22,362 



33 
 

ตารางที ่2-13 แสดงปริมาณการใชส้ารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (ต่อ) 
ลาํดบั สารเคมี         CAS No. ความอนัตราย ปริมาตร (ตนั/ปี) 

41 Natural gas 8006-14-2 ก๊าซไวไฟ 18,250 
42 98% Sulfuric acid 7664-93-9 สารกดักร่อน 13,769 
43 ก๊าซไฮโดรเจน 1333-74-0 ก๊าซไวไฟ 13,545 
44 กรดซลัฟิวริก - - 11,500 

45 
Off grade 
Polycarbonate 

- - 11,000 

46 กรดซลัฟิวริก - - 9,500 
47 oil - - 8,658 
48 Diesel - - 7,746 
49 Butylphenol 25085-50-1 - 6,946 
50 โซเดียมไฮโปคลอไรท ์ 7681-52-9 สารกดักร่อน 6,720 
51 34% Hydrochloric acid d 7647-01-0 ก๊าซพิษ 4,672 
52 นํ้ามนัเบนซีน (Mogas) - - 4,617 
53 carbon dioxide (L) - - 3,900 
54 Fuel Oil - - 3,875 
55 Asphalt 8052-42-4 ของเหลวไวไฟ 3,875 
56 BUTENE, Butene-1 106-98-9 ก๊าซไวไฟ 3,491 
57 Formalin 50-00-0 ของเหลวไวไฟ 3,160 
58 เมลามีนคริสตลั - - 3,000 
59 i-BOH - - 2,991 
60 n-BOH - - 2,555 
61 Butene-1 25167-67-3 ก๊าซไวไฟ 2,400 
62 โซเดยมไฮโปคลอไรท 7681-52-9 สารกดักร่อน 2,000 
63 Natural Gas Liquid 8006-14-2 ก๊าซไวไฟ 1,972 
64 Jet Fuel 94114-58-6  1,757 
65 Phenol 108-95-2 สารพิษ 1,549 
66 Phenol 108-95-2 สารพิษ 1,474 
67 Pentane 109-66-0 ของเหลวไวไฟ 1,265 
68 Hexane 110-54-3 ของเหลวไวไฟ 1,208 
69 LPG 74-98-6 ก๊าซไวไฟสูงมาก 1,152 
70 Nitrogen 7727-37-9 ก๊าซภายใตแ้รงอดัดนั 1,066 

 
 



34 
 

ตารางที ่2-13 แสดงปริมาณการใชส้ารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (ต่อ) 
ลาํดบั สารเคมี         CAS No. ความอนัตราย ปริมาตร (ตนั/ปี) 

71 Biodiesel - - 1,000 
72 Formalin (42%) 50-00-0 ของเหลวไวไฟ 900 
73 โซเดียมไฮดรอกไซด ์ 1310-73-2 ของเหลวไวไฟ 810 
74 Naphtha 8030-30-6 - 754 
75 Cyclohexane 110-82-7 ของเหลวไวไฟ 645 
76 สารเติมแต่ง - - 600 
77 Propylene 115-07-1 ก๊าซไวไฟ 566 
78 สารปรับแต่ง - - 550 
79 สารเร่งปฏิกิริยา - - 550 
80 เยื้อกระดาษ (Pulp) - - 510 
81 HEPTANE 142-82-5 ของเหลวไวไฟ 440 
82 Isatinbiskresol - - 400 
83 98% Sulfuric acid 7664-93-9 สารกดักร่อน 376.3 
84 Activated Alumina - - 370.15 
85 Propylene 115-07-1 ก๊าซไวไฟสูงมาก 365 

86 
สารเติมแต่งชนิดท่ี 1 
หรือ 

- - 330 

87 Propylene 115-07-1 ก๊าซไวไฟสูงมาก 320 

88 
Sodium Silica 
Aluminate 

- - 291.06 

89 Polyvinyl Alcohol 9002-89-5 - 280 
90 Acetic Acid 64-19-7 ของเหลวและไอ ระเหย ไวไฟ 239.92 
91 Pelletized Sulfur - - 230 
92 Ammonium Hydroxide 1336-21-6 ก๊าซพิษ 221 
93 Stabilizers - - 200 
94 Releasing agent - - 176 
95 เอทธิลคลอโรฟอร์เมต - - 124 
96 คลอโรเบนซีน 108-90-7 สารกดักร่อน 113 
97 Toluene 108-88-3 ของเหลวไวไฟ 110 
98 Zinc stearate 557-05-1 - 108 
99 Para- formaldehyde 30525-89-4 ของแขง็ติดไฟ 100 
100 Hexamine 100-97-0 ของแขง็ไวไฟ 100 
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ตารางที ่2-13 แสดงปริมาณการใชส้ารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (ต่อ) 
ลาํดบั สารเคมี         CAS No. ความอนัตราย ปริมาตร (ตนั/ปี) 

95 เอทธิลคลอโรฟอร์เมต - - 124 
96 คลอโรเบนซีน 108-90-7 สารกดักร่อน 113 
97 Toluene 108-88-3 ของเหลวไวไฟ 110 
98 Zinc stearate 557-05-1 - 108 
99 Para- formaldehyde 30525-89-4 ของแขง็ติดไฟ 100 
100 Hexamine 100-97-0 ของแขง็ไวไฟ 100 
101 Methyl alcohol 67-56-1 ของเหลวไวไฟ 90 

102 
Tri-tetra methyl 
benzene 

- - 79.5 

103 Amylanthraquinone 13936-21-5 - 79.34 
104 Methyl isobutyl ketone 108-10-1 ของเหลวไวไฟ 67.2 
105 สารเร่งปฏิกิริยา - - 65 
106 Formalin (30%) 50-00-1 ของเหลวไวไฟ 64 
107 Glycerin Monosterate 123-94-4 - 62 
108 Antifoam - - 55 

109 
DICHLOROMETHA
N 

270-56-3 - 53 

110 Hydrogen Peroxide 7722-84-1 สารออกซิไดซ์ 41 
111 Di-isobutyl carbinol - - 34 
112 Catalyst - - 33 
113 Propionic acid 79-09-4 ของเหลวไวไฟ 27.9 
114 Irganoox - - 25 
115 เอทธิลไพเพอริลดิน 106-52-5 - 24 
116 Nitric Acid 67% 7697-37-2 สารกดักร่อน 17.45 
117 Triphenyl phosphine - - 16.13 
118 Bis-phenol A 80-05-7 ของแขง็ 15 

119 
Sodiumacid 
pyrophospate 

- - 11.7 

120 Caustic Soda 50% 1310-73-2 สารกดักร่อน 11.63 
121 Sodium Hydroxide 1310-73-2 สารกดักร่อน 11 
122 Pigment - - 10 
123 Sulphuric Acid 98% 7664-93-9 สารกดักร่อน 9.34 
124 Sodium hydroxide 1310-73-2 สารกดักร่อน 6.8 
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ตารางที ่2-13 แสดงปริมาณการใชส้ารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (ต่อ) 
ลาํดบั สารเคมี         CAS No. ความอนัตราย ปริมาตร (ตนั/ปี) 
125 Triethylamine 121-44-8 ของเหลวไวไฟ 6.42 
126 Phosphoric Acid 7664-38-2 สารกดักร่อน 5.86 
127 Pd Catalyst - - 5.5 
128 Oxalic acid 144-62-7 สารพิษ 4 
129 Barium hydroxide 17194-00-2 - 3 

130 
Ethylene Bis-
Streareamide 

- - 2 

131 Benzoic acid 65-85-0 - 2 

132 
สารฆ่าเช้ือและควบคุม
จุลชีพ 

- - 1.9 

133 Activated Carbon - - 1.8 

134 
สีผสม (ชนิดท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรม อาหาร) 

  1.8 

135 Silane Coupling Agent - - 1.5 
136 85% Phosphoric acid 7664-38-2 สารกดักร่อน 1 
137 Citric acid 77-92-9 - 1 
138 สารยบัย ั้งจุลชีพ - - 0.9 
139 Zinc stearate 557-05-1 - 0.8 

140 
สารป้องกนั 
การกดักร่อน 

- - 0.4 

141 สารป้องกนัตะกรัน - - 0.4 
142 Blue dye - - 0 
143 peroxide)    
144 Pyrolysis Gasoline - -  
145 Ammonium    
146 Propylene    
147 sodium bicarbonate 144-55-8 - ผลิตภณัฑ ์

148 Ammonia 7664-41-7 ก๊าซไม่ไวไฟ 
ปริมาณกกัเกบ็3,700 

กก. 
149 โซเดียมไฮดรอกไซด ์ - - 900 ลบ.ม.ตอป 
150 Hydrochloric acid 7647-01-0 ก๊าซพิษ 9 ลิตร 
151 Hexane 110-54-3 ของเหลวไวไฟ 2400 ลบ.ม.ตอป 
152 Hydrogen 1333-74-0 ก๊าซไวไฟสูงมาก 2389500 ลบ.ม.ต่อปี 
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ตารางที ่2-13 แสดงปริมาณการใชส้ารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (ต่อ) 
ลาํดบั สารเคมี         CAS No. ความอนัตราย ปริมาตร (ตนั/ปี) 
153 สารดูดซบั - - 0.25 (ต่อ 3 ปี) 
154 Cobalt Acetate 71-48-7 สารกดักร่อน - 
155 Diethylene Glycol 111-46-6 - - 
156 Mono Ethylene Glycol 107-21-1 ของเหลวไวไฟ - 
157 Phosphoric Acid 7664-38-2 สารกดักร่อน - 

158 
Purify Terephthalic 
Acid (PTA) 

100-21-0 - - 

159 Ammonia 7664-41-7 สารกดักร่อน - 
160 Sodium bicarbonate 144-55-8 - - 
161 165 Chlorine 7782-50-5 ก๊าซพิษ 
162 166 Ethylene 74-85-1 ก๊าซไวไฟ 

163 167 
Ethylene 
Dichloride 

107-06-2 ของเหลวไวไฟ 

164 168 
Granulating Agent 
A (polyvinyl 
alcohol) 

9002-89-5 - 

169 Hydrogen 1333-74-0 ก๊าซไวไฟ - 
170 Hydrochloric acid 7647-01-0 สารกดักร่อน - 
171 Oxygen 7782-44-7 ก๊าซออกซิไดซ์ - 

172 
Polyvinyl Alcohol 
Agent 

9002-89-5 - - 

173 PVC Resin 9002-86-2 - - 
174 Alpha methyl styrene 98-83-9 - - 
175 Sodium Chloride 7647-14-5  - 

176 
Vinyl Chloride 
Monomer 

75-01-4 ก๊าซไวไฟ - 

177 Ethylene 74-85-1 ก๊าซไวไฟ - 
178 Butene 106-98-9 ก๊าซไวไฟสูงมาก - 
179 Propylene 115-07-1 ก๊าซไวไฟสูงมาก - 
180 Hexane 110-54-3 ของเหลวไวไฟ - 
181 Hydrogen 1333-74-0 ก๊าซไวไฟ - 
182 สารเร่งปฏิกิริยา - - - 
183 สารเติมแต่ง - - - 
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ตารางที ่2-13 แสดงปริมาณการใชส้ารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (ต่อ) 
ลาํดบั สารเคมี         CAS No. ความอนัตราย ปริมาตร (ตนั/ปี) 
184 Natural gas - - - 
185 นาํอุตสาหกรรม - - - 
186 Ethylene 74-85-1 ก๊าซไวไฟ - 
187 LPG 68476-85-7 ก๊าซไวไฟ - 
188 Naphtha 8030-30-6 - - 
189 Mixed C4 57608-52-3 - - 
190 Hydrochloric acid 7647-01-0 ก๊าซพิษ - 
191 Phosphate - - - 
192 Borax 1303-96-4 - - 
193 นํ้ามนัดิบ - - - 
194 ตวัเร่งปฏิกิริยา - - - 
195 สารดูดซบั - - - 
196 สารเคมี - - - 
197 Methane 74-82-8 ก๊าซไวไฟ - 
198 Hydrochloric acid 7647-01-0 ก๊าซพิษ - 
199 Carbon dioxide 124-38-9 ก๊าซไม่ไวไฟ - 
200 NGL - ก๊าซไวไฟ - 
201 NGL - ก๊าซไวไฟ - 
202 Hydrogen 1333-74-0 ก๊าซไวไฟ - 
203 Oxygen 7782-44-7 ก๊าซไม่ไวไฟ - 
204 Butadiene 106-99-0 ก๊าซไวไฟ - 
205 BUTENE, Butene-1 106-98-9 ก๊าซไวไฟ - 
206 Hydrogen 1333-74-0 ก๊าซไวไฟ - 
207 Methanol 67-56-1 ของเหลวไวไฟ - 
208 MIXED C4 57608-52-3 - - 
209 MTBE 1634-04-4 ของเหลวไวไฟ - 
210 Alum 10043-01-3 ของแขง็ - 
211 Hydroxide 1336-21-6 สารกดักร่อน - 
212 Hydrochloric acid 7647-01-0 สารกดักร่อน - 
213 Hydroxide 1310-73-2 สารกดักร่อน - 
214 Glycerine 56-81-5 - - 
215 Oxide 75-56-9 - - 

ท่ีมา : สาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ปี 2560 
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 ปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นจงัหวดัระยอง จาํแนกตาม  UN Class พบวา่ class ท่ีใชม้ากท่ีสุด 
class 2.1 จาํนวน 25,682,645,620  กก. หรือ ลิตร /ปี รองลงมา 2.2 จาํนวน 25,682,645,620 กก. หรือ 
ลิตร /ปี และ  class 3 จาํนวน 5,294,980,977 กก. หรือ ลิตร /ปี ดงัตารางท่ี 2-14 
ปริมาณสารท่ีเกบ็ในจงัหวดัระยองพบว่า class ท่ีใชม้ากท่ีสุด class  2.2 จาํนวน 1,721,333,191 กก. 
หรือ ลิตร /ปี รองลงมา class 2.1 จาํนวน 1,430,028,956  กก. หรือ ลิตร /ปี  และ No Class จาํนวน 
992,441,510 กก. หรือ ลิตร /ปี  ดงัตารางท่ี 2-15 
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ตารางที ่2-14 แสดงปริมาณสารเคมีที่ใชใ้นจงัหวดัระยอง 

อาํเภอ   

ปริมาณสารเคมีทีใ่ช้  (กก. หรือ ลติร /ปี) 
 

เฉพาะทีม่ ีCAS Number จําแนกตาม UN Class รวมไม่ม ี
CAS 

รวม
ทั้งหมด สํารวจ

ได้ 

Class 2 
Class 3 

Class 4 Class 5 Class 6 
Class 8 Class 9 No Class รวมม ีCAS 

2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 

เมอืง 
 

110 32,622,547,098 25,502,643,610 393,772,029 5,290,217,838 84,760,000 350,008 3,234 501,402,750 48,455,000 20,516,570 755,237,977 47,916,022 2,463,728,16
2 

67,731,550,298 5,424,909,194 73,156,459,492 

บ้านฉาง 
 

1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 500 1,715 0 1,715 

แกลง 
 

35 26,400,000 2,000 36,100 129,284 0 0 0 544 0 0 87,600 2,400,000 636,010 29,691,538 2,480,593 32,172,131 

วงัจันทร์ 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

บ้านค่าย 
 

12 3,000,000 10 0 1,558,412 0 0 0 5,680 0 0 844,088 7,000 4,849,393 10,264,583 786,044 11,050,627 

ปลวกแดง 
 

8 0 0 1,000 1,707,520 0 0 0 18,000 0 0 131,900 523,000 3,828,900 6,210,320 2,112,440 8,322,760 

เขาชะเมา 
 

2 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 16,320,000 16,320,600 36,720 16,357,320 

นิคมพฒันา 
 

18 49,420 180,000,000 4,700 1,367,323 116,000 116,000 116,000 3,200 1,000 15,340 11,479,870 1,126,710 51,462,193 245,857,756 9,530,479 255,388,235 

รวม 
 

186 32,651,996,518 25,682,645,620 393,813,844 5,294,980,977 84,876,000 466,008 119,234 501,430,174 48,456,000 20,531,910 767,782,635 51,972,732 2,540,825,15
8 

68,039,896,810 5,439,855,470 73,479,752,280 

ที่มา : ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการจดัการสารและของเสียอนัตราย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ตารางที ่2-15 แสดงปริมาณสารเคมีที่เกบ็ในจงัหวดัระยอง 

อาํเภอ   

ปริมาณสารเคมีทีเ่กบ็  (กก. หรือ ลติร /ปี) 

เฉพาะทีม่ ีCAS Number จําแนกตาม UN Class รวมไม่มี 
CAS 

รวม
ทั้งหมด สํารวจ

ได้ 

Class 2 
Class 3 

Class 4 Class 5 Class 6 
Class 8 Class 9 No Class รวมมี CAS 

2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 

เมอืง 
 

110 1429956056 1714704418 1,058,415 250136489 2,150,000 64,341 58 1,480,400 4,074,120 1,558,446 21,210,751 221,852 985252870.7 4411868217 614,732,312 5,026,600,529 

บ้านฉาง 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 100 340 0 340 

แกลง 
 

35 32,900 50 2,000 5,459 0 0 0 80 0 0 14,220 30,000 25,770 110,479 961,272 1,071,751 

วงัจันทร์ 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

บ้านค่าย 
 

12 20,000 94,655 0 114,070 0 0 0 314 0 0 102,942 7,000 493,690 832,671 95,813 928,484 

ปลวกแดง 
 

8 0 0 200 130,310 0 0 0 1,250 0 0 15,800 16,300 97,725 261,585 51,520 313,105 

เขาชะเมา 
 

2 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 637,000 637,300 16,515 653,815 

นิคมพฒันา 
 

18 20,000 6,534,068 1,350 195,000 10,000 10,000 10,000 2,000 1,000 4,000 769,050 66,000 5,934,354 13,556,822 1,176,982 14,733,804 

รวม 
 

186 1,430,028,956 1,721,333,191 1,061,965 250,581,628 2,160,000 74,341 10,058 1,484,044 4,075,120 1,562,446 22,113,003 341,152 992,441,510 4,427,267,414 617,034,414 5,044,301,828 

ที่มา : ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการจดัการสารและของเสียอนัตราย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หมายเหตุ  Class 2.1 หมายถึง ก๊าซไวไฟ Class 2.2  หมายถึง ก๊าซไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ   Class 2.3  หมายถึง ก๊าซพษิ 
     Class 4.1  หมายถึง ของแขง็ไวไฟ   Class 4.2  หมายถึง วตัถุที่มีแนวโนม้เกิดการเผาไหมไ้ดเ้อง Class 4.3  หมายถึง สารที่ทาํปฏิกิริยากบันํ้าแลว้เกิดก๊าซติดไฟได ้
     Class 5.1  หมายถึง สารออกซิไดซ์  Class 5.2  หมายถึง สารอินทรียเ์ปอร์ออกไซด ์ Class 6.1  หมายถึง สารพิษ Class 6.2 หมายถึง สารติดเชื้อ 
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2.10 ความเข้มข้นของมลพษิทางอากาศในบรรยากาศ 
      2.7.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศประเภทฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ก๊าซและโอโซน 

  ขอ้มูลผลการตรวจวดัมลพษิอากาศของจงัหวดัระยอง รวบรวมขอ้มลู 3 ปียอ้นหลงั  
(พ.ศ. 2557 – 2559) จากกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ท่ีมีการตรวจวดั จาํนวน 5พารามิเตอร์ (PM10 SO2 NO2 O3ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง O3 ค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง) 

จาก 5 สถานีตรวจวดัประกอบดว้ย ศนูยร์าชการจงัหวดัระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต◌าํบล
มาบตาพดุ ศนูยวิ์จยัพืชไร่ระยอง สาํนกังานเกษตรจงัหวดัระยอง สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอปลวกแดง  
โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวดัแยกตามพารามิเตอร์ผลการตรวจวดัมลพิษอากาศ  ดงัตารางท่ี 2-16 

ตารางที ่2-16  แสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศประเภทฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ก๊าซและโอโซน 

                        ปี พ.ศ.2559 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ 
 

พืน้ที ่

PM10 
 

SO2 

 

NO2 

 

O3  
ค่าเฉลีย่ 1 
ช่ัวโมง 

O3   
ค่าเฉลีย่ 8 
ช่ัวโมง 

(มคก./ลบ.ม.) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) 

ศนูยร์าชการ 
จงัหวดัระยอง 

23 - 65 1 - 34 1 - 41 6 - 74 10 - 55 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต◌าํบลมาบตา
พดุ 

20 - 65 0 - 66 3 - 43 2 - 78 4 - 61 

ศนูยวิ์จยัพืชไร่ระยอง 21 - 69 0 - 32 0 - 44 3 - 85 6 - 70 
สาํนกังานเกษตร 
จงัหวดัระยอง 

9 - 45 0 - 9 1 - 54 2 - 79 5 - 64 

ส◌าํน◌ักงาน
สาธารณสุขอ◌าํเภอ
ปลวกแดง   

26 - 73 0 - 13 0 - 43 0 - 78 1 - 56 

ค่ามาตรฐานฝุ่ นละออง 
PM10 เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ไม่เกิน 120 300 170 100 70 
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   2.7.1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  

ผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ยอ้นหลงั 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 
2559)  ซ่ึงเป็นการตรวจวดัแบบเฉล่ีย 24 ชัว่โมงทั้ง 12 เดือน พบว่ามีค่าเฉล่ียทั้งปี อยูใ่นช่วง 5 – 84 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (มคก./ลบ.ม.) ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด 5 จุด ดงัตารางท่ี 2-17 

ตารางที ่2-17 แสดงผลตรวจวดัฝุ่ นละออง PM10 เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ปี 2557 – 2559 

สถานทีต่รวจวดั 
ช่วงค่าเฉลีย่ 24 ชม.(มคก./ลบ.ม.) 

2557 2558 2559 
ศนูยร์าชการจงัหวดัระยอง 28 - 73 26 - 68 23 - 65 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต◌ําบลมาบตา
พดุ 

26 - 84 26 - 79 20 - 65 

ศนูยวิ์จยัพืชไร่ระยอง 21 - 63 21 - 65 21 - 69 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัระยอง 11 - 40 13 - 49  9 - 45 
ส◌าํน◌ักงานสาธารณสุขอ◌าํเภอปลวกแดง    5 - 22 22 - 70 26 - 73 
ค่ามาตรฐานฝุ่ นละออง PM10 เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  ไม่เกิน 120 
หมายเหตุ  สถานีตรวจวดัสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอปลวกแดง  ในปี 2557 มีขอ้มูล กรกฎาคม – ธนัวาคม  
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ 
 

2.11 สถติิอุบัตภิยัสารเคม ี3 ปี ย้อนหลงั (2558 – 2560) 
  สถิติการเกิดอุบติัภยัจากสารเคมีในจงัหวดัระยอง ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 พบว่าอาํเภอเมือง
เกิดเหตุการณ์มากท่ีสุด จาํนวน 25 คร้ัง มีผูป่้วย จาํนวน 55 ราย ไม่มีผูเ้สียชีวิต รองลงมาอาํเภอ
ปลวกแดง จาํนวน 7 คร้ัง มีผูป่้วย จาํนวน 17 ราย มีผูเ้สียชีวิต 2 ราย อาํเภอบา้นฉาง จาํนวน 4 คร้ัง มี
ผูป่้วย จาํนวน 5 ราย ไม่มีผูเ้สียชีวิตอาํเภอนิคมพฒันา จาํนวน 2 คร้ัง มีผูป่้วย จาํนวน 3 ราย ไม่มี
ผูเ้สียชีวิต และอาํเภอบา้นค่าย จาํนวน 1 คร้ัง ไม่มีผูป่้วย ไม่มีผูเ้สียชีวิต ตามลาํดบั  ดงัตารางท่ี 2-18 
 

ตารางที ่2-18 แสดงสถิติการเกิดอุบติัภยัจากสารเคมีในจงัหวดัระยอง ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 
 

วนั/เดือน/ปี เหตุการณ์ อาํเภอท่ีเกิดเหตุ ผูป่้วย  
(ราย) 

เสียชีวิต 
(ราย) 

 
1 ก.พ. 58 ไฟไหมโ้รงงานยางรถยนต ์ อ.ปลวกแดง 2 0 
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บริษทั หลินหลง ESIE ปลวกแดง 
28 มิ.ย.58 พบสารคลา้ยคราบนํ้ามนัหาดแม่รําพึง อ.เมือง 

 
0 0 

ตารางที ่2-18 แสดงสถิติการเกิดอุบติัภยัจากสารเคมีในจงัหวดัระยอง ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 (ต่อ) 
 

วนั/เดือน/ปี เหตุการณ์ อาํเภอท่ีเกิดเหตุ ผูป่้วย  
(ราย) 

เสียชีวิต 
(ราย) 

6 เม.ย. 58 พบกล่ินของสารไม่ทราบชนิดบริษทั PTT 
Phenol นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

อ.เมือง 9 0 

20 พ.ค. 58 กรดไฮโดรคลอริคร่ัวไหล บริษทั TPC 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

อ.เมือง 0 0 

27 พ.ค. 58 เกิดควนับริเวณเตาเผา  
บริษทัระยองโอเลฟินส์  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

อ.เมือง 0 0 

4 ส.ค.58 
(17.00น.) 

ไฟไหมแ้ผนกพน่สี ทาํใหเ้กิดกล่ินและควนั 
สู่ชุมชน บริษทั ซนัโค โกเซเทคโนโลย ี
จาํกดันิคมอุตสาหกรรม ESIE ปลวกแดง 

อ.ปลวกแดง 0 0 

4 ต.ค. 58 
(08.30 น.) 

กล่ินไม่ทราบแหล่งท่ีมา  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
(หนา้บริษทั DOW) 

อ.บา้นฉาง 5 0 

4 ต.ค. 58 
(11.00 น.) 

รถบรรทุกสาร  DEG  ควํ่า นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
(หนา้บริษทั DOW) 

อ.บา้นฉาง 0 0 

21 ม.ค. 59 
(13.00น.) 

เพลิงไหมบ้ริเวณบอยเลอร์  
หมอ้ตม้สีนํ้ ามนั สาํหรับยอ้มผา้  
บริษทัไทยแทฟฟิตา้ ต.หว้ยโป่ง 

อ.เมือง 0 0 

24 ม.ค. 59 
(07.00 น.) 

ไฟไหมโ้กดงัเกบ็เศษพลาสติก บริษทัตรี
อรรถบูลย ์ต.มะขามคู่  

อ.นิคมพฒันา 0 0 

26 ม.ค. 59 
(21.00 น.) 

ไฟไหมเ้ตาหลอม บริษทัโหล่วหยาง หลง
เมน เฟอร์รออลัลอยแฟคทอร่ี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั นิคมอุตสาหกรรมอมตะ  
ปลวกแดง 

อ.ปลวกแดง 0 0 
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2 ก.พ. 59 
(03.00 น.) 

ไฟไหม ้บริษทั รวมเศษฯ 
ข้ีกลึง 10 ตนั หลอมเหลว 

อ.ปลวกแดง 0 0 

 
ตารางที ่2-18 แสดงสถิติการเกิดอุบติัภยัจากสารเคมีในจงัหวดัระยอง ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 (ต่อ) 
 

วนั/เดือน/ปี เหตุการณ์ อาํเภอท่ีเกิดเหตุ ผูป่้วย  
(ราย) 

เสียชีวิต 
(ราย) 

3 ก.พ. 59 
(08.00 น.) 

CO2หอ้งบรรจุกุง้แช่แขง็ บริษทั ยีห่นิน
อาหารแช่แขง็ต.แกลง อ.เมือง 

อ.เมือง 17 0 

13 ก.พ. 59 
(08.00น.) 

CO2หอ้งบรรจุกุง้แช่แขง็ 
บริษทั ยีห่นินอาหารแช่แขง็  
ต.แกลง อ.เมือง 

อ.เมือง 13 
(พนกังาน) 

0 

17 มี.ค.59 เกิดเหตุขดัขอ้งในกระบวนการผลิตทาํให้
ตอ้งระบายก๊าซไปเผาท่ีแฟร์ เกิดควนัดาํ 
เสียงดงั และแสงสวา่งยามคํ่าคืนผิดปกติ 
บ.ไออาร์พีซี (โครงการUHV) 

อ.เมือง 0 0 

26 มี.ค.59 คนงานรับเหมาไดก้ล่ิน 
คลา้ยนํ้ามนับ.ไออาร์พีซีฯ 

อ.เมือง 6 0 

26 พ.ค.59 เตาหลอมเหลก็ระเบิด บริษทัAMPT  
ในนิคมอมตะซิต้ีปลวกแดงระเบิด 

อ.ปลวกแดง 9  
(พนกังาน) 

1 

19 มิ.ย.59 ถงัสารเคมีระเบิด ขณะทาํความสะอาด 
คาดวา่เป็น Hexene บริษทั อิตลัไทย  
ในเขตประกอบการ IRPC 

อ.เมือง 4 0 

22 ส.ค.59 ไฟไหมบ้ริเวณระบบบาํบดันํ้าเสีย (คิวมีน) 
บริษทัพทีีที ฟีนอล  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

อ.เมือง 1  
(พนกังาน) 

0 

22 ก.ย.59 ไฟไหมก้ากกาวเส่ือมสภาพ 
รอการขนยา้ยไปกาํจดั  
บริษทัเจนโก ้ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

อ.เมือง 0 0 

29 ก.ย.59 hot oil ร่ัวไหลเกิดเป็นไอควนัและกล่ินฟุ้ ง
กระจาย บริษทัอินโดรามา เวนเจอร์ส  

อ.นิคมพฒันา 3 
(พนกังาน

0 
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โพลิเมอร์ ต.นิคมพฒันา และ
ชาวบา้น) 

 
 
ตารางที ่2-18 แสดงสถิติการเกิดอุบติัภยัจากสารเคมีในจงัหวดัระยอง ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 (ต่อ) 
 

วนั/เดือน/ปี เหตุการณ์ อาํเภอท่ีเกิดเหตุ ผูป่้วย  
(ราย) 

เสียชีวิต 
(ราย) 

3 ต.ค. 59 
(18.40 น.) 

สาร RD-103 หล่นจากรถบรรทุก (บ.สุทิน) 
จาํนวน 2000 ลิตร เจา้ของสารเคมีคือ บ.
อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคลัส์ จาํกดั อีพอกซ่ีดิ
วิชัน่ ในMTPแยกไฟแดงหว้ยโป่ง  
มาบตาพดุ 

อ.เมือง 0 0 

11 ต.ค. 59 
(14.32 น.) 

พบคราบนํ้ามนั คลองชากมาก คาดวา่จาก 
บริษทั PTTGC 6 

อ.เมือง 0 0 

23 พ.ย. 59 รถบรรทุกสารเคมีคว ํ่า 
ถนน 3191 

อ.เมือง 0 0 

9 ธ.ค. 59 รถบรรทุกแกส๊ไฮโดรเจนควํ่าถนน ไอ1  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

อ.เมือง 0 0 

7 ม.ค. 60 รถบรรทุกสารเคมี PET ควํ่า 
ใตท้างต่างระดบั ทางเขา้   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

อ.เมือง 0 0 

1 ก.พ. 60 รถบรรทุกชนท่อส่งแก๊ส LPG ร่ัวไหล 
บูรพาป้ัมแก๊ส เชิงเนิน 

อ.เมือง 0 0 

11 เม.ย. 60 
(11.00น.) 

เพลิงไหม ้บริษทัอลัวาอะลมิูเนียม นิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดปลวกแดง 

อ.ปลวกแดง 2  
(ดบัเพลิง) 

0 
 

23 เม.ย. 60 ถงัสารเคมีลอยข้ึนมาจากทะเลหาดหวาย 
เกาะเสมด็ 

อ.เมือง 3  
(คนเกบ็
ทราย) 

0 

8 พ.ค. 60 ส่วนหวัรถบรรทุกสารไนเตรทไฟไหม ้
ถนนสาย36 ต.เชิงเนิน 

อ.เมือง 0 0 

19 พ.ค. 60 
(10.00 น.) 

ก๊าซออกซิเจนร่ัวไหล ของบริษทั บางกอก
อินดสัเตรียลแก๊ส จาํกดั (BIG) 

อ.เมือง 0 0 
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นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
 
 
ตารางที ่2-18 แสดงสถิติการเกิดอุบติัภยัจากสารเคมีในจงัหวดัระยอง ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 (ต่อ) 
 

วนั/เดือน/ปี เหตุการณ์ อาํเภอท่ีเกิดเหตุ ผูป่้วย  
(ราย) 

เสียชีวิต 
(ราย) 

13 มิ.ย. 60 สารแอมโมเนียร่ัวไหล  
บริษทั อุตสาหกรรมนํ้าแขง็ระยอง ม.2 ต 
หนองตะพาน  

อ.บา้นค่าย 0 0 

17 มิ.ย. 60 
(11.30 น.) 

เพลิงไหมโ้ครงการ UHV (หน่วยปรับปรุง
คุณภาพนํ้ามนัหนกั) จากการขนัอุปกรณ์ 
ไม่แน่นเกิด Jet Erosion 
เขตประกอบการ IRPC 
 

อ.เมือง 0 0 

19 มิ.ย. 60 
(21.40 น.) 

ก๊าซหุงตม้ไฟไหมแ้ละระเบิดหจก.ประกอบ
แกส้ ต.มาบยางพร  

อ.ปลวกแดง 4 1 

12 ก.ค.60 
(12.39 น.) 

สารไซลีนร่ัวไหล บริษทัPTTGC สาขา5 
นิคมอุตสาหกรรม RIL มาบตาพดุ 

อ.เมือง 
 

2 
(รับเหมา1,
ขา้งเคียง1) 

0 

12 ส.ค.60 ท่อส่งสารพาราไซลีนร่ัวไหล 
บริษทัสยามมิตซุย  
บริเวณท่าเรือมาบตาพดุ 

อ.เมือง 0 0 

19 ต.ค.60 เพลิงไหมใ้นกระบวนการ 
ผลิตสารไซลอกเซน บริษทัเอเชียซิลิโคนโม
โนเมอร์ จาํกดั นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 

อ.บา้นฉาง 0 0 

19 ธ.ค.60 เพลิงไหมห้น่วยผลิตท่ี 2 
บริษทัไทยโพลีอซิทลั  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

อ.เมือง 0 0 

รวม 80 2 
 
ท่ีมา :  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง (เฉพาะท่ีไดท้ราบข่าวและมีผูไ้ดรั้บผลกระทบเท่านั้น) 
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2.12 ข้อมูลสุขภาพ (Baseline data) กลุ่มผู้เข้าร่วมเกบ็กู้นํ้ามันดบิ เหตุการณ์นํ้ามันดบิร่ัวไหล     
        อ่าวพร้าวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

 
  วนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เกิดเหตุการณ์นํ้ ามนัดิบร่ัวลงทะเลประมาณ 50 ตนั ใน
ระหว่างการถ่ายนํ้ ามนัจากเรือบรรทุกไปทุ่นรับนํ้ ามนัซ่ึงอยูห่่างจากชายฝ่ัง ตาํบล มาบตาพุด อาํเภอ 
เมือง จงัหวดั ระยอง 20 กิโลเมตร วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คราบนํ้ ามนัดิบไดถู้กพดัเขา้สู่อ่าว
พร้าว ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกของเกาะเสมด็ ทีมเกบ็กูค้ราบนํ้ามนัและทีมสนบัสนุนไดเ้ขา้พื้นท่ีเพ่ือขจดั
คราบนํ้ ามนัและฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มโดยปฏิบติังานถึงวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยกิจกรรม
การเกบ็กูค้ราบนํ้ ามนัแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ ระยะแรกตั้งแต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม ถึง วนัท่ี 2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 เป็นการเก็บคราบนํ้ ามนั ซ่ึงเป็นระยะท่ีมีนํ้ ามนัดิบ ไอนํ้ ามนั และกล่ินผิดปกติมากใน
ทะเลและชายหาด ระยะต่อมาตั้งแต่วนัท่ี 3 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะฟ้ืนฟูสภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีนํ้ ามนัดิบ ไอนํ้ามนั และกล่ินผิดปกตินอ้ยมากท่ีชายหาด ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมเกบ็
กูแ้ละฟ้ืนฟมีูไม่ตํ่ากวา่ 2,000 คน   
 

นํ้ ามนัดิบ (crude oil) ประกอบดว้ยสารกลุ่มไฮโดรคาบอน (hydrocarbons) กาํมะถนั 
(sulfur) และโลหะหนกั สัดส่วนขององคป์ระกอบมีความแตกต่างกนัข้ึนกบัแหล่งนํ้ ามนัดิบ การ
สมัผสัมีผลกระทบต่อสุขภาพระยะเฉียบพลนั1,2,3 เช่น ระคายเคืองเยือ่บุและทางเดินหายใจ ทาํใหเ้กิด
อาการแสบตา แสบจมูก แสบคอ ไอ เกิดการอกัเสบของปอด ซ่ึงเกิดจากไอนํ้ ามนัมีปฏิกิริยากบั
แสงแดด (photochemical activity) ทาํใหเ้กิดโอโซน (ozone) ทาํใหร้ะคายเคืองทางเดินหายใจและ
กระตุ้นให้เกิดภาวะหอบหืด4,5 ผลต่อประสาทส่วนกลาง เช่น เวียนศีรษะ มึนงง ซึม หมดสติ 
เสียชีวิต และ มีผลต่อการทาํงานของตบัและไต เกิดภาวะตบัอกัเสบ และไตวาย นอกจากน้ีใน
นํ้ ามนัดิบยงัมีสารก่อเกิดมะเร็งท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เบนซีน (benzene) ซ่ึงพบในนํ้ ามนัดิบ ร้อยละ 1-6 
และ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) สารทั้ง 2 ชนิดน้ีทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการเป็น
มะเร็งสูงข้ึนโดยจดัอยูใ่นกลุ่ม 1 ตามการจาํแนกของ International Agency for Research on Cancer 
(IARC)6,7 สารเบนซีนมี ความสัมพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งในระบบโลหิต8 โดยเฉพาะมะเร็งเมด็เลือด
ขาวชนิด acute myelogenous leukemia และ acute non-lymphocytic leukemia ส่วนสาร PAH มี
ความสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งผิวหนงั และมะเร็งปอด9  
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 ดงันั้นการประเมินภาวะสุขภาพและจดัระบบเฝ้าระวงัสุขภาพกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมเกบ็กูน้ํ้ ามนัดิบ
และฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง จึงมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่เพ่ือประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะสั้นและเฝ้าระวงัผลกระทบในระยะยาว  
 
 

ในระยะเก็บกู้นํ้ามันดิบไดจ้ดัหน่วยบริการปฐมพยาบาล  หน่วยคดักรองโรคตรวจหาสาร
เบนซีน ตกคา้งในปัสสาวะหลงัเลิกปฏิบติังานเก็บกูน้ ํ้ ามนัดิบ (พบกรดมิวโคนิคในปัสสาวะสูงเกิน
เกณฑม์าตรฐาน 1 ราย โดยโรงพยาบาลระยองไดติ้ดตามดูแลต่อเน่ือง ผลตรวจปัสสาวะปกติใน  1 
สปัดาห์)  บริการดา้นการสุขาภิบาล  สุขภาพจิต และอาหารปลอดภยั  

 

แนวทางการติดตามและเฝ้าระวงัสุขภาพระยะยาว 
 - จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญเพื่อกาํหนดแนวทางเฝ้าระวงัสุขภาพเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 โดยแบ่งกลุ่มเส่ียงตามระดบัการสัมผสั (Exposure 
Level) เป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่    

1. กลุ่มทีสั่มผสัมาก  (high exposure group)  ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีการสมัผสัสารเคมีทั้ง 
ทางหายใจและผิวหนังเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมงต่อวนั อย่างน้อย 1 วนั ในช่วงระหว่างวนัท่ี 29 
กรกฎาคม 2556 – 2 สิงหาคม 2556 รวมทั้งกาํลงัพลกองทพัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีลาํเลียงนํ้ ามนั ระหวา่ง
วนัท่ี 3 - 5 สิงหาคม 2556  
   2. กลุ่มทีสั่มผัสปานกลาง  (medium exposure group)  ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีการสมัผสั
สารเคมีทั้งทางหายใจเป็นหลกั โดยมีการสัมผสัทางผิวหนังน้อยหรือไม่มีเลย เป็นระยะเวลา 6 
ชัว่โมงต่อวนั อยา่งนอ้ย 1 วนั ในช่วงระหว่างวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556 – 2 สิงหาคม 2556 และ
บุคคลภายนอกท่ีทาํหนา้ท่ีตกัทรายปนเป้ือน  

3. กลุ่มทีสั่มผสัน้อย  (low exposure group)  ไดแ้ก่ ผูท่ี้เขา้ไปในบริเวณอ่าวพร้าว 
เป็นระยะเวลาสั้นๆ (นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง) เป็นคร้ังคราว ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 3 - 23 สิงหาคม 2556 
   4. กลุ่มอาจสัมผัส  (potiential exposure group)  ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยับนเกาะ
เสมด็นอกอ่าวพร้าวหรือมาจากพื้นท่ีอ่ืน 
  

- จัดทําฐานข้อมูลสุขภาพ (Baseline data) โดยแจง้ผูส้ัมผสันํ้ ามนัดิบเขา้รับการตรวจ
สุขภาพ ไดแ้ก่ ความสมบูรณ์ของเมด็เลือด(CBC) การทาํงานของตบั (SGOT, SGPT) การทาํงาน
ของไต (BUN, Cr) ภาพรังสีทรวงอก (Chest x - ray)  มีผูเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพ จาํนวน 2,899 คน 
แยกเป็นทหารเรือ 1,462 คน  ทหารบก 232 คน  พนกังานปตท.และเครือข่าย 700 คน เจา้หน้าท่ี
ภาครัฐ.อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและพนักงานรีสอร์ท 531 คน  โดยมีผูใ้ห้สัมภาษณ์
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ประวติัการรับสมัผสั จาํนวน 2,386 คน ซ่ึงใน Protocol ไดก้าํหนดใหก้ลุ่มท่ีสมัผสัมากรับการตรวจ
สุขภาพทุกปีจนครบ5 ปี (ใน1ปีแรกตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือดทุก3เดือน) กลุ่มท่ีสมัผสัปาน
กลางรับการตรวจสุขภาพเม่ือครบปีท่ี2 และปีท่ี5 ดา้นกลุ่มท่ีสมัผสันอ้ยและอาจจะสมัผสัใหรั้บการ
ตรวจสุขภาพเม่ือครบปีท่ี5 โดยทั้ง 3 หน่วยงานไดจ้ดัทาํบตัรนัดและให้คาํแนะนาํกลุ่มดงักล่าว  
โดยเฉพาะกลุ่มกาํลงัพลทหารท่ีบางส่วนปลดประจาํการ 
การจัดระบบติดตามการตรวจสุขภาพผู้สัมผสั 
 
  เน่ืองจากผูเ้ขา้ช่วยเก็บกูน้ํ้ ามนัดิบและฟ้ืนฟูมาจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกลุ่มทหาร
เกณฑ์ซ่ึงหลงัปลดประจาํการตอ้งกลบัต่างจงัหวดั การนดัมาตรวจท่ีจงัหวดัระยองอาจไม่สะดวก 
ดงันั้นจึงไดป้ระสานงานและจดัระบบนดัให้ผูส้ัมผสัสามารถตรวจท่ีหน่วยบริการสาธารณสุขของ
รัฐไดท้ัว่ประเทศ โดยออกบตัรประจาํตวัผูส้มัผสัซ่ึงมีรายละเอียดการนดัและรายการตรวจตามกลุ่ม
ผูส้ัมผสั ไดแ้ก่ กลุ่มสัมผสัมากสัมผสัปานกลาง และ สัมผสัน้อย ซ่ึงผูส้ัมผสัสามารถนาํไปยื่นท่ี
หน่วยบริการสาธารณสุขใกลบ้า้นซ่ึงจะไดรั้บบริการตรวจสุขภาพตามกาํหนด และหน่วยบริการจะ
เรียกเกบ็เงินค่าตรวจมาท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ซ่ึงจะส่งขอ้มูลต่อไปยงับริษทัตน้เหตุ
ของนํ้ามนัดิบร่ัวเพ่ือจ่ายเงินใหห้น่วยบริการ 
   
 

  การเฝ้าระวงัสุขภาพระยะยาวตาม Protocol ในระยะเวลา 5 ปีนั้น เป็นภารกิจสําคญัของ
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัระยองในการคุม้ครองสุขภาพตามความเส่ียง  จาํเป็นตอ้งบริหาร
จดัการ และความร่วมมือในการตรวจสุขภาพกลุ่มเส่ียง ดา้นทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  การ
กระตุน้เตือนกลุ่มสมัผสัใหม้ารับบริการตามนดั การรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ผลสุขภาพเพื่อเฝ้า
ระวงัโรค  การพฒันาวิชาการและแลกเปล่ียนเรียนรู้  และพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูส้ัมผสันํ้ ามนัดิบ
เพื่อใหเ้ป็นตน้แบบดา้นอาชีวเวชศาสตร์ 
 
 

ผลการเฝ้าระวงัสุขภาพพบวา่โลหิตจาง ในกลุ่มสมัผสัมาก ปานกลาง และนอ้ย ร้อยละ 

10.59, 14.83 และ 13.28  ค่า creatinine สูงในกลุ่มสมัผสัมาก ปานกลาง และ นอ้ย ร้อยละ 0.15, 0.19 

และ 0.52ระดบั SGOT สูงในกลุ่มสมัผสัมาก ปานกลาง และ นอ้ย ร้อยละ 29.93, 21.48 และ 10.69  

ระดบั SGPT สูงในกลุ่มสมัผสัมาก ปานกลาง และ นอ้ย ร้อยละ 22.95, 16.92 และ 13.62 ดงัรูปท่ี 2-9 
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รูปที ่2-9  แสดงผล base line health data ของผูเ้กบ็กูค้ราบนํ้ามนัเกาะเสมด็หลงัเกบ็กูค้ราบนํ้ามนัคร้ังท่ี 1  

              (สค.2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และกลุ่มสัมผสัมาก   มีค่า SGOT, SGPT ผดิปกติ มากกว่ากลุ่มสัมผสันอ้ยอยา่งมีนยัสาํคญั
ตาม ลาํดบั (prevalence ratio [PR]=2.80, 95%CI=2.18- 3.59 และ PR=1.68, 95% CI=1.34-2.12) 
ส่วนกลุ่มสัมผสัปานกลาง   มีค่า SGOT ผิดปกติมากกว่ากลุ่ม สัมผสัน้อยอย่างมีนัยสําคญั 
(PR=2.01,95%CI=1.51-2.68) (สุนทร เหรียญภูมิการกิจและคณะ,รายงานสรุปขอ้มูลพื้นฐานของผู ้
เกบ็กูค้ราบนํ้ามนัเกาะเสมด็,2556) 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพ และจํานวนกลุ่มเปราะบางในพืน้ที ่

3.1 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 
จงัหวดัระยองมีโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จาํนวน 13 แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย ์1 แห่ง 

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก จํานวน 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 6 แห่ง และ
โรงพยาบาลเอกชน เขตอาํเภอเมือง จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ขนาด 165 
เตียง โรงพยาบาลมงกุฎระยอง ขนาด 100 เตียง  โรงพยาบาลรวมแพทยร์ะยอง ขนาด 50 เตียง และ
โรงพยาบาลศรีระยอง ขนาด 55 เตียง มี รพ.สต. จาํนวน 95 แห่งครบทุกตาํบล ศูนยส์าธารณสุข
เทศบาล 10 แห่ง ดงัตารางท่ี 3-1 
 

ตารางที ่3-1  แสดงสถานบริการสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2560 
ลาํดบั อาํเภอ รพศ. รพท. 

ขนาดเลก็ 
รพช. รพ. 

เอกชน 
สสอ. รพ.

สต. 
ศูนย์

สาธารณสุข
เทศบาล 

1 เมือง 1 1 0 4 1 20 9 
2 แกลง 0 1 0 0 1 23 1 
3 บา้นค่าย 0 0 1 0 1 15 0 
4 ปลวกแดง 0 0 1 0 1 10 0 
5 บา้นฉาง 0 0 1 0 1 9 0 
6 วงัจนัทร์ 0 0 1 0 1 7 0 
7 เขาชะเมา 0 0 1 0 1 6 0 
8 นิคมพฒันา 0 0 1 0 1 5 0 

รวม 1 2 6 4 8 95 10 
ท่ีมา:  ศนูยข์อ้มูลข่าวสารสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง  
 

ตารางที ่3-2  แสดงระดบับริการสุขภาพจงัหวดัระยอง จาํแนกตามโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 
ขื่อสถานบริการ ประเภท  

Service Plan 
เตียงตามกรอบ เตียงเปิดจริง      

รพ.ระยอง A 555 542 

รพ.แกลง M1 200 212 
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รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง 

M1 200 162 

รพ.บา้นฉาง F1 120 70 
ตารางที ่3-2  แสดงระดบับริการสุขภาพจงัหวดัระยอง จาํแนกตามโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 

ขื่อสถานบริการ ประเภท  
Service Plan 

เตียงตามกรอบ เตียงเปิดจริง      

รพ.ปลวกแดง F2 30 67 

รพ.วงัจนัทร์ F2 30 43 

รพ.บา้นค่าย F2 30 48 

รพ.นิคมพฒันา F2 30 30 

รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา F2 30 30 

รวม 9 แห่ง 1,225 1,204 

ท่ีมา : สาํนกับริหารกลาง  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
 
 

ตารางที ่3-3 แสดงขอ้มูลกาํลงัคนตามระบบการจดัสรรบุคลากรทางการแพทยด์ว้ยการวเิคราะห์อตัรา 
                    กาํลงัตามภาระงาน  (ขั้นตํ่า-ขั้นสูง) ปีงบประมาณ 2560 
โรงพยาบาล แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวชิาชีพ 

ควรม ี มจีริง ขาด/เกนิ ควรมี มจีริง ขาด/เกนิ ควรม ี มจีริง ขาด/เกนิ ควรม ี มจีริง ขาด/เกนิ 

ระยอง 147 75 -72 20 16 -4 45 44 -1 782 517 -265 
แกลง 41 21 -20 6 6 0 17 15 -2 153 184 31 
เฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กมุารี ระยอง 

32 25 -7 19 7 -12 19 14 -5 85 208 123 

บา้นฉาง 13 10 -3 4 5 1 7 7 0 55 75 20 
วงัจนัทร์ 10 6 -4 2 4 2 8 4 -4 53 40 -13 
บา้นค่าย 13 7 -6 5 4 -1 11 6 -5 49 65 16 
ปลวกแดง 14 9 -5 4 5 1 6 6 0 51 59 8 
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ตารางที ่3-3 แสดงขอ้มูลกาํลงัคนตามระบบการจดัสรรบุคลากรทางการแพทยด์ว้ยการวเิคราะห์อตัรา 
                    กาํลงัตามภาระงาน  (ขั้นตํ่า-ขั้นสูง) ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 
โรงพยาบาล แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวชิาชีพ 

ควรม ี มจีริง ขาด/เกนิ ควรมี มจีริง ขาด/เกนิ ควรม ี มจีริง ขาด/เกนิ ควรม ี มจีริง ขาด/เกนิ 

เขาชะเมา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80 
พรรษา 

5 5 0 3 2 -1 3 2 -1 32 37 5 

นิคมพฒันา 7 6 -1 5 2 -3 7 3 -4 32 29 -3 
รวม 282 164 -118 68 51 -17 123 101 -22 1,292  1,214  -78 

ท่ีมา  : ระบบตามเกณฑส์าํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข   
           ขอ้มูลปฏิบติังานจริง จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 1  ตุลาคม  2560 
 

3.2 ข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนในพืน้ที ่
สาเหตุการป่วยของผูป่้วยนอก 10 อนัดบัแรก จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2558-2560 

พบว่ามีสาเหตุการป่วยดว้ยโรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อโภชนาการเมตะบอลิสัม จาํนวน 1,060,968 คน 
โรคระบบไหลเวียนเลือด จาํนวน 1,043,354 คน, โรคระบบหายใจ จาํนวน 986,691 คน, อาการแสดง
และส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจ้ากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบติัการท่ีไม่สามารถจาํแนกโรคใน
กลุ่มอ่ืนได ้จาํนวน 724,061 คน,โรคระบบกลา้มเน้ือรวมโครงร่างและเน้ือยึดเสริม จาํนวน 676,661 คน, 
โรคระบบยอ่ยอาหาร รวมโรคในช่องปาก จาํนวน 673,683 คน, โรคติดเช้ือและปรสิต จาํนวน  384,522 คน, 
โรคระบบสืบพนัธ์ุร่วมปัสสาวะจาํนวน 317,064 คน สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ีทาํใหป่้วยหรือตาย  
จาํนวน 247,118 คน  โรคผิวหนงัและเน้ือเยื้อใตผ้ิวหนงั จาํนวน 237,122 คน ดงัตารางท่ี 3-4 
 

ตารางที ่3-4   แสดงสาเหตุการป่วยของผูป่้วยนอก 10 อนัดบัแรก จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ  
                      2558-2560 (อตัราต่อแสนประชากร)   

ลาํดบั สาเหตุการป่วย 
2558 2559 2560  

จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา 
1 โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ 

โภชนาการ เมตะบอลิสมั 

336,809 49,423.89 354,097 50,960.06 370,062 52,420 

2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 326,533 47,915.98 355,376 51,144.13 361,445 51,200 
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3 โรคระบบหายใจ 329,633 48,370.87 327,285 47,101.40 329,773 46,713 
 

ตารางที ่3-4   แสดงสาเหตุการป่วยของผูป่้วยนอก 10 อนัดบัแรก จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ  
                      2558-2560 (อตัราต่อแสนประชากร) (ต่อ) 

ลาํดบั สาเหตุการป่วย 
2558 2559 2560  

จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา 
4 อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบ

ไดจ้ากการตรวจทางคลินิกและ
ทางหอ้งปฏิบติัการท่ีไม่สามารถ
จาํแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได ้

248,081 36,403.80 249,271 35,873.97 226,709 32,114 

5 โรคระบบกลา้มเน้ือรวม 
โครงร่างและเน้ือยดึเสริม 

213,967 31,397.86 224,737 32,343.15 237,957 33,707 

6 โรคระบบยอ่ยอาหาร รวมโรค
ในช่องปาก 

217,501 31,916.45 224,746 32,344.44 231,436 32,783 

7 โรคติดเช้ือและปรสิต 132,818 19,489.93 127,759 18,386.51 123,945 17,557 
 

8 โรคระบบสืบพนัธ์ุร่วมปัสสาวะ 96,806 14,205.47 104,463 15,033.85 115,795 16,403 
 
 

9 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ  
ท่ีทาํใหป่้วยหรือตาย 

79,093 11,606.23 82,328 11,848.28 85,697 12,139 

10 โรคผวิหนงัและเน้ือเยื้อ 
ใตผ้วิหนงั 

78,389 11,502.93 78,959 11,363.43 79,774 11,300 

ท่ีมา : ฐานขอ้มูล 43 แฟ้ม 
 

จาํนวนของผูป่้วยใน 10 อนัดบัแรก จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2558-2560 พบว่ามีสาเหตุ
การป่วยดว้ยความผิดปกติเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ จาํนวน 56,330 คน ภาวะแทรกซอ้นระหว่างตั้งครรภ ์
การคลอดและหลงัคลอด (รวมผ่าคลอด) จาํนวน 35,138  คน,โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและ
ความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัภมิูคุม้กนั จาํนวน 29,693  คน,โรคความดนัโลหิตสูง จาํนวน 29,385 
คน, ภาวะบางอยา่งท่ีเกิดจากปริกาํเนิด  จาํนวน 23,805 คน,  อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจ้าก
การตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบติัการ ท่ีมิไดร้ะบุไวท่ี้อ่ืนใด จาํนวน 21,621 คน, โรคเบาหวาน 
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จาํนวน 19,999  คน, โรคอ่ืนของระบบยอ่ยอาหาร จาํนวน 17,924 คน, การคลอดเด่ียว (คลอดปกติ) 
จาํนวน 16,783 คน, ปอดอกัเสบ จาํนวน 13,082 คน ดงัตารางท่ี 3-5 

 
 

ตารางที ่3-5 แสดงจาํนวนและอตัราป่วยของผูป่้วยใน 10 อนัดบัแรก จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2558 - 2560 
                   (อตัราต่อแสนประชากร) 

ลาํดบั สาเหตุการป่วย 
2558 2559 2560  

จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา 
1 ความผดิปกติเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ 16,053 2,355.64 20,129 2,896.88 20,148 2,854.01 

2 ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งตั้งครรภ ์
การคลอดและหลงัคลอด  
(รวมผา่คลอด) 

10,013 1,469.32 12,136 1,746.56 12,989 1,839.92 

3 โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือด
และความผิดปกติบางชนิด 
ท่ีเก่ียวกบัภูมิคุม้กนั 

8,670 1,272.25 10,398 1,496.43 10,625 1,505.06 

4 โรคความดนัโลหิตสูง 7,427 1,089.85 10,341 1,488.23 11,617 1,645.57 

5 ภาวะบางอยา่งท่ีเกิดจากปริกาํเนิด  5,991 879.13 8,171 1,175.93 9,643 1,365.95 

6 อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบ
ไดจ้ากการตรวจทางคลินิกและ
หอ้งปฏิบติัการ ท่ีมิไดร้ะบุไว ้
ท่ีอ่ืนใด 

5,742 842.59 7,637 1,099.08 8,242 1,167.50 

7 โรคเบาหวาน 5,090 746.91 7,044 1,013.74 7,865 1,114.10 
 

8 โรคอ่ืนของระบบยอ่ยอาหาร 4,818 707.00 6,424 924.51 6,682 946.52 
 

9 การคลอดเด่ียว (คลอดปกติ) 5,211 764.67 5,784 832.41 5,788 819.88 
 

10 ปอดอกัเสบ 3,103 455.34 4,391 631.93 5,588 791.55 
 

ทีม่า : ฐานขอ้มูล 43 แฟ้ม 
 

 สาเหตุการตายดว้ยโรคท่ีสาํคญัจงัหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่าสาเหตุการป่วยดว้ย
เน้ืองอก จาํนวน 1,758 คน, ปอดบวม จาํนวน 809 คน ,โลหิตเป็นพิษ จาํนวน 803 คน, โรคหลอด
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เลือดในสมอง จาํนวน 795 คน, อุบติัเหตุการขนส่ง จาํนวน 663 คน,โรคหวัใจขาดเลือด จาํนวน 549 คน
,ไตวาย จาํนวน 440  คน, เบาหวาน จาํนวน 394 คน,โรคของตบั จาํนวน 308 คน,โรคภูมิคุม้กนั
บกพร่อง  จาํนวน 193 คน ดงัตารางท่ี 3-6 
 

ตารางที ่3-6   แสดงจาํนวนและอตัราตายจาํแนกตามสาเหตุการตายดว้ยโรคท่ีสาํคญัจงัหวดัระยอง  
                      ปี พ.ศ. 2558-2560  (อตัราต่อแสนประชากร) 

ลาํดบั สาเหตุการตาย 
2558 2,559 2560 (ม.ค.-ก.ย.) 

จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา 
1 เน้ืองอก 601 16.33 666 95.85 491 69.55 
2 ปอดบวม 248 6.74 309 44.47 252 35.70 
3 โลหิตเป็นพิษ 357 9.70 238 34.25 208 29.46 
4 โรคหลอดเลือดในสมอง 291 7.90 244 35.12 257 36.40 
5 อุบติัเหตุการขนส่ง 329 8.94 183 26.34 151 21.39 
6 โรคหวัใจขาดเลือด 195 5.30 189 27.20 165 23.37 
7 ไตวาย 155 4.21 144 20.72 141 19.97 
8 เบาหวาน 79 2.15 63 9.07 55 7.79 
9 โรคของตบั 127 3.45 93 13.38 88 12.47 

10 โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง     92 2.50 57 8.20 44 6.23 
ทีม่า :  ฐานขอ้มูลการตาย กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 

3.2.1 ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในจังหวดัระยอง 
จาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งรายใหม่จาํแนกตามเพศรายปีในจงัหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2557 – 

2559 พบวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็ง ปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 760 คน ปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 747 คน และปี 
พ.ศ. 2559 จาํนวน 684 คน  ดงัตารางท่ี 3-7 
 

ตารางที ่3-7 แสดงจาํนวนผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่จาํแนกตามเพศในจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2557 – 2559 

ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 

เพศ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 341 44.90 353 47.26 296 43.27 
หญิง 419 55.10 394 52.74 388 56.73 
รวม 760 100.00 747 100.00 684 100.00 
ท่ีมา :  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง  
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 จาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งรายใหม่5 อนัดบัแรก ในจงัหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2557 – 2559  
พบว่ามีผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งเตา้นม จาํนวน 785 คน มะเร็งลาํไส้ใหญ่ จาํนวน 644 คน มะเร็งปาก
มดลูก จาํนวน 570 คน มะเร็งลาํไส้ใหญ่ (ไส้ตรง) จาํนวน 319 คน มะเร็งรังไข่จาํนวน 297 คน 
มะเร็งเมด็เลือดขาวจาํนวน 278 คน ดงัตารางท่ี 3-8 
 
ตารางที ่3-8 แสดงจาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งรายใหม่ 5 อนัดบัแรก ในจงัหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2557 – 2559 

ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 รวม 
 จาํนวน 

(คน) 
ชนิดของโรค 

 จาํนวน  
(คน) 

 จาํนวน  
(คน) 

 จาํนวน  
(คน) 

มะเร็งปอด 72 55 56 183 
มะเร็งเตา้นม 99 116 112 327 
มะเร็งปากมดลูก 73 54 53 180 
มะเร็งลาํไสใ้หญ่ 63 91 90 244 
มะเร็งตบัและท่อนํ้าดี 39 36 29 104 
ท่ีมา :  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง  
 

จาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งรายใหม่จาํแนกรายอาํเภอในจงัหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2557 – 2559  
พบวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็ง อาํเภอเมือง จาํนวน 1,018 คน อาํเภอแกลง จาํนวน 357 คน อาํเภอบา้น
ค่าย จาํนวน 240 คน อาํเภอบา้นฉาง จาํนวน 135 คน อาํเภอปลวกแดง จาํนวน 131 คน อาํเภอนิคม
พฒันา จาํนวน 137 คน อาํเภอวงัจนัทร์ จาํนวน 61 คน อาํเภอเขาชะเมา จาํนวน 54 คน และพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ จาํนวน 58 คน ดงัตารางท่ี 3-9 
 

ตารางที ่3-9 แสดงจาํนวนผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ จาํแนกตามรายอาํเภอ พ.ศ. 2557 – 2559 
 

ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 รวม 

  อาํเภอ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
เมือง 353 46.4 356 47.65 309 45.18 1,018 46.46 
แกลง 132 17.4 114 15.27 111 16.22 357 16.30 
บา้นค่าย 67 8.8 89 11.91 84 12.28 240 10.95 
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บา้นฉาง 51 6.7 46 6.15 38 5.56 135 6.17 
ปลวก
แดง 

48 6.3 47 6.30 36 5.26      131 5.97 

ตารางที ่3-9 แสดงจาํนวนผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ จาํแนกตามรายอาํเภอ พ.ศ. 2557 – 2559 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 รวม 

  อาํเภอ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
นิคม
พฒันา 

43 5.6 47 6.30 47 6.87     137 6.25 

วงัจนัทร์ 24 3.2 16 2.14 21 3.07 61 2.80 
เขาชะเมา 18 2.4 14 1.88 22 3.22 54 2.46 
พ้ืนท่ี
อ่ืนๆ 

24 3.2 18 2.40 16 2.34 58 2.64 

รวม 760 100.00 747 100.00 684 100.00 2,191 100.00 
ท่ีมา :  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง  
 
 

จาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งรายใหม่จาํแนกรายตาํบลเขตควบคุมมลพิษในจงัหวดัระยอง  
ทั้งหมด 6 ตาํบล  ปี พ.ศ. 2557 – 2559  พบว่ามีผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็ง ตาํบลทบัมา จาํนวน 71 คน ตาํบล
เนินพระ จาํนวน 148 คน ตาํบลมาบตาพดุ จาํนวน 107 คน ตาํบลหว้ยโป่ง จาํนวน 67 คน ตาํบลบา้น
ฉาง จาํนวน 72 คน ตาํบลมาบข่า จาํนวน 39 คน   ดงัตารางท่ี 3-10 
 

ตารางที ่3-10  แสดงจาํนวนผูป่้วยมะเร็งรายใหม่  จาํแนกรายตาํบลเขตควบคุมมลพิษในจงัหวดัระยอง  
                     พ.ศ. 2557 – 2559 
 

ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 รวม 

  ตาํบล จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ทบัมา 29  22  20  71  
เนินพระ 49  56  43  148  
มาบตาพดุ 36  38  33  107  
หว้ยโป่ง 22  29  16  67  
บา้นฉาง 33  25  14  72  
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มาบข่า 13  13  14  39  
รวม 182  183  140  505  
ท่ีมา :  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง  

จาํนวนผูป่้วยโรคมะเร็งเมด็เลือดขาว (Leukemia) จงัหวดัระยอง พ.ศ. 2557 – 2559  
พบวา่มีผูป่้วยปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 26 คน ปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 19 คน และปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 20 คน  
ดงัตารางท่ี 3-11 
ตารางที ่3-11 แสดงจาํนวนผูป่้วยโรคมะเร็งเมด็เลือดขาว (Leukemia) พ.ศ. 2557 – 2559 ในจงัหวดัระยอง  
 

ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 

เพศ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 13 50.00 12 63.16 7 35.00 
หญิง 13 50.00 7 36.84 13 65.00 
รวม 26 100.00 19 100.00 20 100.00 
ท่ีมา :  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง  

 

3.3.2 อตัราการป่วย/ อตัราการตาย ด้วย 4 กลุ่มโรค 

 อตัราการป่วย/ อตัราการตายดว้ย 4 กลุ่มโรค จงัหวดัระยอง ขอ้มูลปี 2557-2559 ไดแ้ก่ กลุ่ม
โรคหวัใจและหลอดเลือดทุกชนิด (I รวม) (กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือดทุกชนิด (I00-I99) กลุ่ม
โรคหลอดเลือดหวัใจ (I20 – I28.9) กลุ่มโรคกลา้มเน้ือหวัใจเตน้ผิดปกติ(I40 – I49.9) กลุ่มโรคหวัใจ
วาย หวัใจอกัเสบและอ่ืนๆ (I50 – I52.8)) กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด (J รวม) (กลุ่มโรคทางเดิน
หายใจทุกชนิด (J00 – J99.8) กลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน (J00 – J06.9) กลุ่มโรคปอด
บวม (J10 – J18.9) กลุ่มหลอดลมอกัเสบ (J20 – J22) กลุ่มภูมิแพ(้J30 – J39.9) กลุ่มหอบหืด และ 
COPD (J40 – J47)) กลุ่มโรคตาอกัเสบ (H1 รวม) .และกลุ่มโรคผิวหนงัอกัเสบ (L2, L3 รวม) (กลุ่ม
โรคผิวหนงัอกัเสบ (L20 – L29.9, L30 – L30.9) ดงัตารางท่ี 3-12, ตารางท่ี 3-13, ตารางท่ี 3-14 และ
ตารางท่ี 3-15 
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ตารางที่ 3-12 แสดงจาํนวนผูป้่วยกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือดทุกชนิด (I รวม) จงัหวดัระยอง พ.ศ. 2557 – 2559 

 
 
 

กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลอืดทุกชนิด  
(I รวม) 

2557 2558 2559 

ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย 

จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา 
กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือดทุกชนิด  
(I00-I99) 

300,163 44,931.69 483 72.30 331,390 48,628.7
0 

559 82.03 357,71
3 

51,480.4
6 

547 78.72 

กลุ่มโรคหลอดเลือดหวัใจ  
(I20 – I28.9) 

11,519 1,724.29 153 22.90 12,209 1,791.57 186 27.29 12,838 1,847.59 196 28.21 

กลุ่มโรคกลา้มเนื้อหวัใจเตน้ผิดปกติ 
(I40 – I49.9) 

11,657 1,744.95 32 4.79 11,312 1,659.94 22 3.23 12,711 1,829.31 7 1.01 

กลุ่มโรคหวัใจวาย หวัใจอกัเสบและอื่นๆ  
(I50 – I52.8) 

7,391 1,106.37 15 2.25 7,765 1,139.45 20 2.93 7,959 1,145.42 11 1.58 

กลุ่มโรคกลา้มเนื้อหวัใจเตน้ผิดปกติ  
(I40 – I49.9) 

11,657 1,744.95 32 4.79 11,312 1,659.94 22 3.23 12,711 1,829.31 7 1.01 

กลุ่มโรคหวัใจวาย หวัใจอกัเสบและอื่นๆ  
(I50 – I52.8) 

7,391 1,106.37 15 2.25 7,765 1,139.45 20 2.93 7,959 1,145.42 11 1.58 
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ตารางที ่3-13 แสดงจาํนวนผูป้่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด (J รวม) 
กลุ่มโรคทางเดนิหายใจทุกชนิด (J รวม) 2557 2558 2559 

ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย 

จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา 
กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 
(J00 – J99.8) 

324,079 48,511.70 362 54.19 334,195 49,040.31 346 50.77 331,484 47,705.70 396 56.99 

กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  
(J00 – J06.9) 

258,081 38,632.39 0 0.00 266,188 39,060.85 0 0.00 260,555 37,497.91 0 0.00 

กลุ่มโรคปอดบวม  
(J10 – J18.9) 

6,065 907.88 248 37.12 5,841 857.12 244 35.80 8,316 1,196.80 309 44.47 

กลุ่มหลอดลมอกัเสบ  
(J20 – J22) 

15,266 2,285.18 0 0.00 16,371 2,402.31 1 0.15 16,442 2,366.26 0 0.00 

กลุ่มภมูิแพ ้
(J30 – J39.9) 

11,368 1,701.69 0 0.00 11,471 1,683.27 0 0.00 12,093 1,740.37 1 0.14 

กลุ่มหอบหืด และ COPD  
(J40 – J47) 

31,976 4,786.52 42 6.29 32,682 4,795.81 62 9.10 32,059 4,613.79 52 7.48 
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ตารางที ่3-14 แสดงจาํนวนผูป้่วยกลุ่มโรคตาอกัเสบ (H1 รวม) 
กลุ่มโรคตาอกัเสบ (H1 รวม) 2557 2558 2559 

ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย 

จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา 
กลุ่มโรคตาอกัเสบ  
(H10 – H19.8) 

31,407 4,701.34 0 0.00 20,592 3,021.70 0 0.00 21,749 3,130.02 0 0.00 

 
 
ตารางที ่3-15 แสดงจาํนวนผูป้่วยโรคผวิหนงัอกัเสบ (L2, L3 รวม) 

กลุ่มโรคผวิหนังอกัเสบ  
(L2, L3 รวม) 

2557 2558 2559 

ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย 

จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา จํานวน อตัรา 
กลุ่มโรคผวิหนงัอกัเสบ  
(L2, L3 รวม) 

31,407 4,701.34 0 0.00 20,592 3,021.70 0 0.00 21,749 3,130.02 0 0.00 

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 
หมายเหตุ  ประชากรกลาง ปี 2557  668,043     คน 

ประชากรกลาง ปี 2558  681,070   คน 

ประชากรกลาง ปี 2559  694,852    คน 
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3.3 การดาํเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในจังหวดัระยอง 
3.3.1 การดําเนินงานโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุม

มลพษิและเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ข้อมูลปี 2553-2560 
  

ตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจงัหวดัระยองไดเ้ปิดดาํเนินการในปี พ.ศ. 2525 จนถึง
ปัจจุบนั ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเขตควบคุมมลพิษ ยงัไม่ไดรั้บการตรวจ
สุขภาพ และการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกบัมลพิษส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ 
ทั้งๆท่ีในช่วง10ปีหลงั จะพบปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งพนกังานและประชาชนท่ี
อาศยั อยู่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม เช่น การระเบิดไฟไหมโ้รงงาน และอุบติัภยัสารเคมี
ร่ัวไหล และผลกระทบจากการไดรั้บมลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกปลดปล่อยสู่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดยผล
จากการติดตามตรวจสอบและเกบ็ตวัอยา่งสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศพื้นท่ีจงัหวดั
ระยอง ของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงเป็นการตรวจวดัตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 30 (พ.ศ. 2550) ท่ีกาํหนด ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศสําหรับสารอินทรีย์
ระเหยง่าย(VOCs) จาํนวน 9 ชนิด ดว้ยเคร่ือง Canister เป็นเวลา 24 ชัว่โมง อยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย
เดือนละคร้ัง ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2549 จนถึงปัจจุบนั ผลการตรวจพบสารเบนซีนและสารไวนิล
คลอไรด์ มีค่าเกินมาตรฐานค่าเฝ้าระวงั สําหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปใน
เวลา 24 ชัว่โมง ซ่ึงในปี 2556 ช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม ผลการตรวจพบสารเบนซีนและสารไว
นิลคลอไรดมี์ค่าเกินมาตรฐานค่าเฝ้าระวงั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกาํจดั รามกุล,นลินี ศรีพวง 
และณัฐพงศ์ แหละหมนั เม่ือปี พ.ศ. 2551 เร่ืองความเส่ียงต่อภยัสุขภาพประชาชนจากมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม ในพ้ืนท่ีมาบตาพดุจงัหวดัระยอง พบวา่ มีการปล่อยสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) ออก
สู่บรรยากาศ และมีค่า VOCs บางตวั เช่น Benzene, 1,3 Butadiene และ Ethyl benzene เกิน
มาตรฐานท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งทาํให้ประชาชนท่ีไดรั้บสัมผสัสารดงักล่าวเป็นระยะเวลานานมีโอกาส
เส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็ง  

 
นอกจากนั้นจากการติดตามสถานการณ์คุณภาพนํ้าใตดิ้น ของประชาชนในพ้ืนท่ีมาบตาพดุ                  

จากการศึกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองการบูรณาการการศึกษาการ
ปนเป้ือนนํ้าใตดิ้น ปี 2552-2553 พบว่านํ้ าบ่อและนํ้าบาดาลซ่ึงเป็นนํ้ ากิน นํ้าใช ้ของประชาชน ใน
พ้ืนท่ีมาบตาพุด มีการปนเป้ือนของ สารโลหะหนกัหลายชนิดไดแ้ก่ ตะกัว่ แคดเมียม ปรอท และ
สารหนู ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2554 เร่ืองการศึกษาศกัยภาพในการรองรับอุตสาหกรรม       ของพ้ืนท่ีมาบตาพุด ซ่ึงผล
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การศึกษาพบการปนเป้ือนสารอินทรียร์ะเหยง่ายและโลหะหนัก ในนํ้ าใตดิ้นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ของ
โรงงานอุตสาหกรรม 

จากลกัษณะความเส่ียงต่อสุขภาพประชาชนดงักล่าว ด้วยเหตุน้ีตั้งแต่ในปีงบประมาณ 
2553 เป็นตน้มา สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยองไดจ้ดักิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชน
เคล่ือนท่ี ในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ ไดแ้ก่ ตาํบลเนินพระ, ทบัมา, บา้นฉาง, มาบตาพุด, หว้ยโป่ง 
และมาบข่า โดยการตรวจ หาการสัมผสัสารอินทรียร์ะเหยง่าย,ตรวจหาการสัมผสัสารโลหะหนกั 
สารตะกัว่,ปรอทและสารหนูอนินทรีย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดลอ้ม, เพ่ือตรวจหาความเส่ียงต่อการอุปโภคและบริโภคนํ้ าของ
ประชาชนท่ีด่ืมและใชน้ํ้ าบ่อในการประกอบอาหารในพ้ืนท่ีชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และเพ่ือให้ความรู้ และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษซ่ึงประกอบดว้ย
กิจกรรมดงัน้ี  

 
1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในพื้นท่ี เช่น ผูน้าํ 

ชุมชนแกนนาํอาสาสมคัรสาธารณสุข องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. จดัคลินิกเคล่ือนท่ีเพ่ือบริการและแจง้ผลการตรวจสุขภาพ: สมัภาษณ์ภาวะ 

สุขภาพและปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ ตรวจหาการสัมผสัอนุพนัธ์ของสารเบนซีน, ตรวจหาสารโลหะ
หนกั ไดแ้ก่สารตะกัว่ สารปรอท และสารหนู, ตรวจร่างกายทัว่ไปโดยแพทยแ์ละพยาบาลเวชปฏิบติั
,การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและเอก็ซเรยท์รวงอก 

3. กาํหนดพิกดัทางภูมิศาสตร์ระดบัหลงัคาเรือน 
 
กจิกรรม  

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ แก่ผูน้าํชุมชน, อาสาสมคัรสาธารณสุข 
2.  การประชาสมัพนัธ์โครงการ ดว้ยการใชร้ถวิ่งประชาสมัพนัธ์ก่อนตรวจ,  

ก่อนแจง้ผลการตรวจสุขภาพ, การทาํสปอตโฆษณา, การใชเ้อกสารแผน่พบั, ทาํป้าย
ประชาสมัพนัธ์, ใชผู้ป้ระสานงานระดบัตาํบลเพื่อประชาสมัพนัธ์รายครัวเรือนของประชาชน 

3. ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ตรวจสุขภาพทัว่ไป, ตรวจอนุพนัธ์ของสารเบนซีนใน 
ปัสสาวะ (trans-trans-muconic acid (tt-MA)),ตรวจการทาํงานของตบั, การทาํงานของไต, ตรวจหา
ภาวะโลหิตจาง และตรวจหาการสมัผสัโลหะหนกั ไดแ้ก่สารตะกัว่ในเลือด, สารปรอทและสารหนู
ในปัสสาวะ 
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4. การแจง้ผลการตรวจสุขภาพ แจง้ผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และใหสุ้ข 
5.  

ศึกษาคาํแนะนาํ เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ในพื้นท่ีท่ีออกหน่วยตรวจสุขภาพ 
6. ออกเยีย่มบา้น และสอบสวนผูท่ี้ผลตรวจผดิปกติ 
7. ติดตามมารับการรักษา 
8. กดพิกดัหลงัคาเรือน : ออกกดพิกดัหลงัคาเรือนของผูท่ี้ไดรั้บการตรวจสุขภาพ

ทุกหลงัคาเรือน 
9. ทาํแผนท่ีพิกดัหลงัคาเรือน วิเคราะห์ความเส่ียงต่อสุขภาพ  

 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือดาํเนินกิจกรรมตั้งแต่

ปี 2553-ปัจจุบนั โดยในปี 2553 ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณ 24,042,000.00 บาท ใชใ้นการตรวจ
สุขภาพประชาชน 10,000 คน,ปี 2554 ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณ 38,094,000.00 บาท ใชใ้นการ
ตรวจสุขภาพประชาชน 20,000 คน,ปี 2555 ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณ 42,492,280.74 บาท ใชใ้น
การตรวจสุขภาพประชาชน 15,000 คน และซ้ือรถตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 2 คนั ส่วนในปี 2556 
ไม่ไดรั้บงบประมาณ ปี 2557 ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณเพียง13,520,000.00 บาท ซ่ึงสามารถใช้
ในการตรวจสุขภาพประชาชนได ้7,400 คน ปี 2558 ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณ 30,000,000 บาท 
ซ่ึงสามารถใชใ้นการตรวจสุขภาพประชาชนได ้15,000 คน ปี 2559 ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณ
45,533,000บาท ซ่ึงสามารถใชใ้นการตรวจสุขภาพประชาชนได ้22,000 คน และปี 2560 ไดรั้บ
สนบัสนุนงบประมาณ 39,240,000 บาท ซ่ึงสามารถใชใ้นการตรวจสุขภาพประชาชนได ้18,000 คน  
ดงัตารางท่ี 3-16 
 

การใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับผลการดาํเนินงาน พบว่า งบประมาณท่ีใช้ต่อคน ในปี 
2553-2560  จาํนวน 1,800.0 บาท, 1,690.7 บาท, 1,817.1 บาท, 1,808.6 บาท, 1,511.5 บาท  2,038.6 
และ 2,171.3 บาท ตามลาํดบั  ดงัตารางท่ี 3-17 
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ตารางที ่3-16 เป้าหมายและงบประมาณ โครงการตรวจสุขภาพฯ 
ปีงบ เป้าหมาย(คน) จํานวนทีต่รวจ 

(คน) 
งบประมาณที่รับสนับสนุน(บาท) งบประมาณทใีช้ในโครงการ(บาท) รวมงบประมาณทั้งหมด(บาท) 

งบ สป. งบกลาง 
กรณีฉุกเฉินจําเป็น

เร่งด่วน 

งบ สป. งบกลาง 
กรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน 

งบทีไ่ด้รับสนับสนุน งบประมาณ 
ทีใ่ช้ในโครงการ 

2553 10,000  10,238 0 24,042,000 0 24,042,000 24,042,000 24,042,000 

2554 20,000   20,574 13,520,000 24,574,000 13,272,345 21,511,460 38,094,000 34,783,805 

2555 15,000  15,845 39,695,100 2,797,180.74 26,061,887.62 2,729,733.30 42,492,280.74 28,791,620.92 

2557    7,400   7,465 13,520,000 0 13,501,203 0 13,520,000 13,501,203 

2558 15,000 15,082 30,000,000 0 22,672,212 0 30,000,000 22,672,212 

2559 22,000 22,166 45,533,000 0 45,186,634 0 45,533,000 45,186,634 

2560 18,000 18,072 39,240,000 0 39,240,000 0 0 39,240,000 

รวม 107,400 109,442 181,508,100 51,413,181 159,934,282 48,283,193 193,681,281 208,217,475 

หมายเหตุ  
1. ปี 2555 เหลืองบประมาณที่คืนสาํนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข และ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยองไดท้าํหนงัสือขอมาใชเ้พื่อชื้อยาและเวชภณัฑย์า จาํนวน 13, 329,012.74 บาท (สิบสามลา้นสามแสนสองหมื่น

เกา้พนัสิบสองบาทเจด็สิบสี่สตางค)์ 
2. ปี 2558 เป้าหมายงบประมาณที่ใช้ในโครงการ 27,224,600 บาท(ยี่สิบเจ็ดลา้นสองแสนสองหมื่นสี่พนัหกร้อยบาทถว้น) แต่สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขจดัสรรมาให้ 30,000,000 (สามสิบลา้นบาท) แต่

ดาํเนินงานไดส้าํเร็จตรวจสุขภาพประชาชนไดม้ากกว่าเป้าหมาย โดยใชง้บประมาณไปเพียง 22,672,212  บาท ส่วนที่เหลือ 7,327,788  บาท กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์ สสจ.ระยอง ไดป้รับแผนให้เครือข่ายบริการ
สุขภาพในเขตควบคุมมลพิษ เช่น รพ.ระยอง/มาบตาพุด/บา้นฉาง/นิคมพฒันา/สสอ.เมือง นาํไปซื้อเวชภณัฑแ์ละยา ค่าจา้งทาํหนงัสือคู่มือสารเคมีและใหเ้ป็นค่าใชส้อย/ค่าวสัดุ/นํ้ามนัเชื้อเพลิง และจดัสรรใหเ้ป็นค่าใช้
สอยให ้รพ./สสอ.นอกเขตควบคุมมลพิษบางส่วน 
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ตารางที ่3-17 แสดงจาํนวนและร้อยละของการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2553-2560 
ปีงบ จาํนวน/ร้อยละ ของงบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลการดาํเนินงาน(จาํนวน/ร้อยละ) 

ที่ได ้ ที่ใช ้ ร้อยละ เป้าหมาย ตรวจได ้ ร้อยละ งบที่ใช/้case 

2553 24,042,000.00 24,042,000.00 100.00 10,000 10,319 103.19 1,800.0 
2554 38,094,000.00 34,783,805.00 91.31 20,000 20,574 102.87 1,690.7 

2555 42,492,280.74 28,791,620.92 67.76 15,000 15,845 105.63 1,817.1 
2557 13,520,000.00 13,501,203.00 99.86 7,400 7,465 100.88 1,808.6 

2558 30,000,000.00 22,672,212.00 75.57 15,000 15,062 100.55 1,511.5 

2559 45,533,000.00 45,186,634.00 99.24 22,000 22,166 100.8 2,038.6 

2560 39,240,000.00 39,240,000.00 100.00 18,000 18,072 100.4 2,171.3 

รวม 232,921,280.74 208,217,474.92 89.39 107,400.00 109,503.00 101.96 1,901.5 

 
หมายเหตุ   1. ปี 2553 งบที่ไดร้ับจดัสรร 24,042,000 บาท (ยีส่ิบสี่ลา้นบาทถว้น) ซึ่งจดัสรรมาเพื่อใชใ้นโครงการและใชซ้ื้อรถตรวจสุขภาพ จาํนวน 6,000,000 บาท (หกลา้นบาทถว้น) และตรวจสุขภาพ   
                     18,000,000 บาท  (สิบแปดลา้นบาทถว้น) รวมกนั ดงันั้น งบที่ใชต้รวจสุขภาพ/case ของปี 2553 เท่ากบั 1,800 บาท/case 
    2. ปี 2556 ไม่ไดร้ับงบดาํเนินงาน 
   3. ผูร้ับบริการตรวจสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นรายเก่าที่เคยมารับบริการในปีก่อนแลว้ประมาณ 60 % 
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ผลการตรวจสุขภาพประชาชนตั้งแต่ปี 2553-2560  พบว่า 
ความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดง(ภาวะซีด) ส่วนใหญ่ปกติร้อยละ 62.3-77.3 และพบภาวะซีด ร้อยละ 
21.4-37.7 ซ่ึงผูท่ี้ตรวจพบภาวะซีด ส่วนใหญ่เป็นโรคโลหิตจาง ให้คาํแนะนาํเร่ืองอาหารและส่ง
รักษาต่อท่ีโรงพยาบาล นดัพบแพทยทุ์ก 1 เดือน 

การทาํงานของตบั พบวา่ ส่วนใหญ่ปกติร้อยละ 75.6-88.1 ส่วนกลุ่มท่ีตอ้งเฝ้าระวงั คือเร่ิมมี
อาการผิดปกติ อยู่ในช่วงร้อยละ 1.01-19.6 และท่ีพบความผิดปกติ อยู่ในช่วงร้อยละ 2.6-4.4 โดย
บางรายมีโรคประจาํตวัอยูก่่อนและรักษาอยูแ่ลว้ เช่น โรคตบัแขง็ โรคพิษสุราเร้ือรัง และโรคไวรัส
ตบัอกัเสบบี ส่วนผูป่้วยรายใหม่ไดส่้งรับการรักษากบัแพทยเ์ฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล  

การทาํงานของไต (Creatinine) ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.4-99.0 ปกติ ส่วนกลุ่มท่ีตอ้งเฝ้าระวงั 
คือเร่ิมมีอาการผิดปกติ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.1-7.9 และท่ีพบความผิดปกติ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.6-4.3 
โดยบางรายมีโรคประจาํตวัอยู่ก่อนแลว้เช่น โรคไต ส่วนผูป่้วยรายใหม่ไดส่้งรักษาต่อไปรับการ
รักษากบัแพทยเ์ฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล 

การเอกซ์เรยท์รวงอกพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3-89.6 ปกติ ส่วนกลุ่มท่ีตอ้งเฝ้าระวงั อยู่
ในช่วงร้อยละ9.5-15.5 และท่ีพบความผิดปกติ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.9-4.3 ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบกอ้นท่ี
ปอด โรคปอดอกัเสบ มะเร็งเตา้นม กระดูกสันหลงัผิดปกติ และวณัโรคปอด ซ่ึงกลุ่มน้ีบางรายเป็น
คนไขท่ี้รับการรักษาอยูก่่อนแลว้ ส่วนผูป่้วยรายใหม่ไดส่้งรักษาต่อไปรับการรักษากบัแพทยเ์ฉพาะ
ทางท่ีโรงพยาบาล 

ส่วนผลการตรวจการสัมผสัสารแปรรูปเบนซีน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2-98.2 ปกติ ส่วน
กลุ่มท่ีตอ้งเฝ้าระวงั      พบอยูใ่นช่วงร้อยละ1.6-6.9 ส่วนกลุ่มท่ีผดิปกติ อยูใ่นช่วงร้อยละ 0.2-1.9 ซ่ึง
กลุ่มท่ีผิดปกติไดส้อบสวนเฉพาะรายและแนะนาํให้งดอาหารท่ีมีสารกนับูด งดสูบบุหร่ีและให้มา
ตรวจเพ่ือประเมินการสัมผัสสารเคมีซํ้ า(รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2) ซ่ึงจากการศึกษาหา
ความสัมพนัธ์ของผลการตรวจสุขภาพประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จงัหวดัระยอง ปี 2553-2555 
พบวา่ 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัอนุพนัธ์ของสารเบนซีน(tt-MA) ในปัสสาวะของประชาชน 
ไดแ้ก่ ลกัษณะ 

ส่วนบุคคล เพศ อาย ุพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการรับสมัผสัควนับุหร่ี การรับประทานกะปิ และ
ระยะทางท่ีอยูอ่าศยั กบัแหล่งกาํเนิดมลพิษ ในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ  
ขอ้แนะนาํ : ควรตรวจวดัระดบัสารเบนซินในบรรยากาศรายพ้ืนท่ี 

2. อนุพนัธ์ของสารเบนซีน(tt-MA) ไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแสดงความสัมพนัธ์
กบัเมด็เลือด Hb, WBC, Plt, SGPT และการทาํงานของไต  

ขอ้แนะนาํ : ควรตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อติดตามอวยัวะเป้าหมายท่ีสารเบนซีนเขา้สู่ร่างกายและ
ทาํลาย 
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3. ดา้นระยะทาง พบว่า บุคคลท่ีมีท่ีอยู่อาศยั อยู่ห่างไกลจากแหล่งอุตสาหกรรม จะมี
ปริมาณ tt-MA 

ในปัสสาวะมากกวา่บุคคลท่ีอยูใ่กล ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปลายปล่องท่ีปล่อยมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูร่ะดบัสูง มลพิษท่ีออกจากปลายปล่อง จะพดัไปไกล  และอาจเน่ืองจากในพื้นท่ีห่าง
ออกไป มีแหล่งการจราจร ถนนขนาดใหญ่     มีมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต ์ซ่ึงเป็นสาเหตุให้
ไดรั้บสมัผสัสารเบนซีนมากกวา่ ดงัตารางท่ี 3-17
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ตารางที ่3-18 แสดงผลการตรวจสุขภาพทัว่ไปและผลการตรวจหาอนุพนัธ์ของสารเบนซีนในปัสสาวะ 

ผลการตรวจ
สุขภาพ 

(จํานวน/ร้อยละ) 

ความเข้มข้น 
ของเมด็เลอืดแดง 

(ภาวะซีด) 
 

การทํางานของตับ การทํางานของไต อนุพนัธ์ของสาร 
เบนซีนในปัสสาวะ 

เอกซ์เรย์ทรวงอก 
 

ปกติ ซีด ปกติ เฝ้าระวงั ผดิปกติ ปกติ เฝ้าระวงั ผดิปกติ ปกติ เฝ้าระวงั ผดิปกติ ปกติ เฝ้าระวงั ผดิปกติ 

ปี 2553 
10,319 คน) 

7,976 
(77.3  )    

2,343 
(22.7 ) 

8,834 
(85.6) 

1151 
(11.2) 

334  
(3.2) 

10,179 
(95.6) 

39 
(0.1) 

101 
(4.3) 

5831 
(97.2) 

116 
(1.9) 

53 
(0.9) 

8,843 
(86.8) 

975 
(9.5) 

381 
(3.7) 

ปี  2554 
(20,574 คน) 

16,172 
(78.6 )   

4,402 
(21.4 ) 

18,126 
(88.1) 

1,893 
(9.2) 

555 (2.7) 18,393 
(89.4) 

1,625 
(7.9) 

555 
(2.7) 

18,763 
(91.2) 

1,420 
(6.9) 

391 
 (1.9) 

17,445 
(85.2) 

 2,172 
(10.5) 

850 
(4.3) 

ปี  2555 
(15,845 คน) 

10,184 
(64.7)   

5,556 
(35.3 ) 

13, 847 
(87.2) 

1,600 
(1.01) 

418 
(2.6) 

15,370 
(97.3) 

99 
(0.6) 

329 
(2.1) 

14,527 
(95.8) 

558 
(3.7) 

82 
(0.5) 

14,107 
(89.6) 

1,498 
(9.5) 

135 
(0.9) 

ปี  2557 
(7,463 คน) 

4,646 
(62.3)   

2,817 
(37.7) 

5,641 
(75.6) 

1,494 
(2.0) 

328 
(4.4) 

7,149 
(95.8) 

49 
(0.7) 

265  
(3.5) 

7,281 
(97.9) 

143 
(1.9) 

15  
(0.2) 

5,714 
(77.3) 

1,150 
(15.5) 

531 
(7.2) 

ปี 2558 
(15,062 คน) 

9,984 
(66.4) 

5,051 
(33.6) 

11,585 
(77.0) 

2,952 
(19.6) 

503 (3.4) 
14,889 
(99.0) 

55  
(0.4) 

95 (0.6) 
14,526 
(98.2) 

236 
(1.6) 

22 
 (0.2) 

13,155 
(88.2) 

1,388 
(9.3) 

375 
(2.5) 

ปี 2559 
(22,166 คน) 

15,870 
(71.7) 

6,276 
(28.3) 

17,332 
(78.3) 

3,988 
(18.0) 

807 (3.6) 21,883 
(98.9) 

61  
(0.3) 

183 
(0.8) 

21,494 
(97.2) 

584 
(2.6) 

40  
(0.2) 

19,898 
(90.5) 

1,171 
(5.3) 

930 
(4.2) 

ปี 2560 
(18,072 คน) 

12,046 
(66.8) 

5,991 
(33.2) 

13,808 
(76.5) 

3,443 
(19.1) 

792 
(4.4) 

17,849 
(99.0) 

39 
(0.2) 

149 
(0.8) 

17,637 
(98.1) 

312 
(1.7) 

32 
(0.2) 

15,452 
(86.3) 

1,522 
(8.5) 

925 
(5.2) 
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หมายเหตุ 1. ในบางประเภทของผลการตรวจสุขภาพ จาํนวนที่ตรวจอาจไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจาก ปริมาณตวัอยา่งไม่พอ,ประชาชนไม่ยนิยอมตรวจ, 

        การตั้งครรภ ์เป็นตน้ เช่น - ปี 2553 เป้าหมายที่ตรวจ 10,319 คน แต่เอกซ์เรยท์รวงอก 10,299 คน และจาํนวน 20 คน ไม่ไดเ้อกซ์เรย ์เนื่องจากตั้งครรภ ์และ   
        ปี 2558 เป้าหมายที่ตรวจ 15,062 คน แต่เอกซ์เรยท์รวงอก 14,918  คน และจาํนวน 144 คน ไม่ไดเ้อกซ์เรย ์เนื่องจากตั้งครรภ ์และบางรายปฏิเสธเอกซ์เรย ์

      2. ปี 2556 ไม่ไดร้ับงบดาํเนินงาน   
    3. เกณฑก์ารแปรผล ดงัตาราง 3-18 ดงัตารางที่ 3-19 
    4. แนวทางการดาํเนินงานดูแลสุขภาพ หลงัการตรวจสุขภาพ  ดงัตารางที่ 3-20 
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ตารางที ่3-19 แสดงเกณฑก์ารแปรผลตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ 

ผลการตรวจ 1.กลุ่มปกติ 2. กลุ่มเสี่ยง/เฝ้าระวงั 3.กลุ่มผดิปกติ 
ความเขม้ขน้ 
ของเมด็เลือดแดง(ซีด) 
 -ปี 53-54 ดูจาก Hct  
และดู 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ,  
กลุ่มเสี่ยง/เฝ้าระวงั  
และผดิปกติ/กลุ่มซีด 

ปกติ Hct.  ชาย  35-39.9 % 
Hct.   หญิง 30-34.9 % 
ANC 1500-1799 , 7501-9999 
(ควรนดัตรวจซํ้ าใน 2 สปัดาห์) 

Hct.  ชาย  < 35 %, > 60% 
Hct.   หญิง < 30 %, > 55% 
ANC < 1500 cells/mm3  
       > 10,000 cells/mm3  
Plt < 100,000 cells/mm3(เกร็ดเลือดตํ่า) 
     > 600,000 cells/mm3(เกร็ดเลือดสูง) 
พบเซลเมด็เลือดตวัอ่อน (Blast cell) 

ความเขม้ขน้ข 
องเมด็เลือดแดง (ซีด) 
 -ปี 57-58 เปลี่ยนใหม่  
ดูจาก Hb (g/dl)และดู 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มซีด  

เดก็อาย ุ6 เดือนถึง 5 ปี Hb ≤11.0 g/dl 
เดก็ 5-11 ปี   Hb ≤ 11.5 g/dl 
เดก็ 12-13 ปี  Hb ≤ 12.0 g/dl 
หญิงไม่ตั้งครรภ ์Hb ≤ 12.0 g/dl 
หญิงตั้งครรภ ์  Hb ≤ 11.0 g/dl 
ผูช้าย           Hb ≤ 13.0 g/dl 

- เดก็อาย ุ6 เดือนถึง 5 ปี  Hb ≥ 11.0 g/dl 
เดก็ 5-11 ปี               Hb ≥ 11.5 g/dl 
เดก็ 12-13 ปี             Hb ≥ 12.0 g/dl 
หญิงไม่ตั้งครรภ ์          Hb ≥ 12.0 g/dl 
หญิงตั้งครรภ ์             Hb ≥ 11.0 g/dl 
ผูช้าย                       Hb ≥ 13.0 g/dl 

ผลการทาํงานของตบั ปกติ SGOT 35-69  U/L 
SGPT 35-69   U/L  (ควรนดัตรวจซํ้ า 6-12 เดือน) 

SGOT  70  U/LSGPT  70   U/L 

ผลการทาํงานของไต ปกติ Cr  1.3-1.5 และตรวจพบขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
1. Urine Protein 1+ ขึ้นไปโดย Specific gravity< 1.020 
2. พบ WBC, RBC โดยใน ชาย > 5 cell/HPF และหญิง > 10 cell/HPF 
3. พบ castโดยไม่พบ epithelium cell (> 5 ขึ้นไป) 
(ควรนดัตรวจซํ้ า 3-6 เดือน) 

Cr  > 1.5 mg% 
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t-t muconic ชาย < 163.86  ug/gCr , หญิง < 234.86  ug/gCr ชาย   163.86 – 499.99 ug/gCr, หญิง  234.86 –  499.99 ug/gCr. 
 

ชาย  > 500  ug/gCr, หญิง > 500  ug/gCr 
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ตารางที ่3-20 แสดงแนวทางการดาํเนินงานดูแลสุขภาพ หลงัการตรวจสุขภาพ 
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ผลการตรวจหาการสัมผสัโลหะหนัก พบว่า โลหะหนัก ปรอท ปี 2553 (ตรวจในเลือด) 
ปกติ ร้อยละ 100 ,   ปี 2554 (ตรวจในปัสสาวะ) ปกติ ร้อยละ 94.2, ปี 2555 (ตรวจในปัสสาวะ) ปกติ 
ร้อยละ 85.8 ส่วนสารตะกัว่ ปี 2553 (ตรวจในเลือด) ปกติ ร้อยละ 96.6, ปี 2554 (ตรวจในเลือด)ปกติ 
ร้อยละ 98.6, ปี 2555(ตรวจในเลือด) ปกติ ร้อยละ 97.1 และสารหนู ปี 2553 (ตรวจสารหนูรวม) 
ปกติ ร้อยละ 55.3, ปี 2554 (ตรวจสารหนูอนินทรีย)์ ปกติ ร้อยละ 97.4 ปี 2555 (ตรวจสารหนูอนินท
รีย)์ ปกติร้อยละ 89.9 ดงัตารางท่ี 3-21 

 

ตารางที ่3-21 แสดงผลการตรวจการสมัผสัสารโลหะหนกั 
โลหะ
หนกั 

ปี 2553 (ตรวจ 500 คน ) ปี 2554 (ตรวจ 500 คน) ปี 2555(ตรวจ 550 คน) 
ปกติ ผดิปกติ ปกติ ผดิปกติ ปกติ ผดิปกติ 

ปรอท 500 
(100) 

0            
 (ตรวจในเลือด) 

471 
(94.2) 

29  (5.8 %)      
(ตรวจใน
ปัสสาวะ) 

472 
(85.8) 

78  (14.2%)       
(ตรวจใน
ปัสสาวะ) 

ตะกัว่ 483 
(96.6) 

17 (3.4%)        
(ตรวจในเลือด) 

413 
(98.6) 

7  (1.4%)        
(ตรวจในเลือด) 

534 
(97.1) 

16  (2.9%)        
(ตรวจในเลือด) 

สารหนู 277 
(55.3) 

223  (44.7%)     
สารหนูรวม 

(Organic As) 

487 
(97.4) 

13  (2.6%)         
สารหนูอนินทรีย ์
(inorganic As) 

494 
(89.9) 

56  (10.1%)        
สารหนูอนินทรีย ์
(inorganic As) 

หมายเหตุ :  1. ปี 2553 ตรวจหาสารปรอทในเลือด แต่ในปี 2554 ผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํว่า เน่ืองจาก 
half life ของสารปรอทในเลือดสั้น จะไดผ้ลท่ีไม่แม่นยาํ ดงันั้นในปี 2554 เป็นตน้มา มติท่ีประชุม
คณะทาํงานโครงการฯจึงเปล่ียนใหต้รวจในปัสสาวะ 
  2. เกณฑก์ารแปลผล 

          2.1 Arsenic (mg/Cr)   ค่าปกติ 0 - 50 mg/g Creatinine 
          2.2 LEAD in Blood (Pb)    - ตรวจวเิคราะห์ดว้ยหลกัการ AAS-GF 

             - ค่าปกติบุคคลทัว่ไป < 40 μg/dl แต่ใน บุคคลสมัผสั < 60  μg/dl 
         2.3 Mercury (Hg)              - ค่าปกติของสารปรอทในเลือดของคนทัว่ไป < 2 μg/dl  
                       - ค่าปกติระดบัสารปรอทสาํหรับบุคคลสมัผสัสารปรอท 

                                                                                                          ในเลือด < 4 μg/dl 
            - เกณฑใ์นปัสสาวะ < 5 μg/g Cr 
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3. ปี 2553 ตรวจหาสารหนูรวม (Total Organic As) ซ่ึงจะรวมทั้งท่ีถูกปนเป้ือนมาจากห่วง
โซ่อาหารจากอุตสาหกรรม และท่ีมาจากชั้นดินทั้งหมด ทาํให้ค่าท่ีไดอ้อกมาไม่ชดัเจนว่าเป็นการ
สัมผสัสารหน จากอุตสาหกรรมอยา่งเดียว ดงันั้นตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มา มติท่ีประชุมคณะทาํงาน
โครงการฯจึงเปล่ียนให้ตรวจหาสารหนูในอวยัวะ (inorganic As) เพราะสามารถแยกสารหนูท่ีมา
จากห่วงโซ่อาหาร,จากชั้นดินออกไป ทาํใหค่้าท่ีได ้ จะมาจากการสมัผสัจากส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนข้ึน 
เพียงแต่ตอ้งพิจารณาวา่คนๆนั้นไดกิ้นหรือใชย้าสมุนไพรดว้ยหรือไม่ เพราะในยาสมุนไพรบางชนิด
มีสารหนูเป็นส่วนประกอบ  

4. ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา ไม่ไดต้รวจหาสารโลหะหนกั(ปรอท ตะกัว่ สารหนู) ในประชาชน
ท่ีใช้นํ้ าบ่อต้ืนในการด่ืมหรือประกอบอาหาร เน่ืองจากปัจจัยเส่ียงท่ีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มี
นํ้ าประปาใช ้ตอ้งใชน้ํ้ าบ่อต้ืน ในการปรุงและประกอบอาหาร เม่ือปี 2553 ซ่ึงทาํให้เส่ียงต่อการ
สัมผสัสารโลหะหนักในนํ้ า ไดถู้กจดัการไปโดยในช่วง ปี 2554-2555 การประปาภูมิภาคจงัหวดั
ระยอง ไดรั้บงบประมาณมาติดตั้งประปาทัว่ทุกพื้นท่ีในเขต   มาบตาพุด/ห้วยโป่ง ประชาชนไดมี้
นํ้าประปาใช ้ไม่ไดใ้ชน้ํ้ าจากบ่อต้ืนในการปรุงหรือประกอบอาหารแลว้  และเน่ืองจากผลการตรวจ
ไม่สามารถบอกสาเหตุของปัจจยัเส่ียงได ้เน่ืองจากปัจจยัเส่ียงมีหลายอย่าง เช่น สารโลหะหนกัใน
อาหาร ฯลฯ เป็นตน้ 

 

 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรตรวจสุขภาพประชาชนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เพื่อการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษส่ิงแวดลอ้มระยะยาว(cohort study) 

2. ปัญหาสถานการณ์ดา้นสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลนั/เร้ือรังและการเกิดอุบติัเหตุ/อุบติัภยั
สารเคมีในพื้นท่ีมาบตาพดุและพื้นท่ีรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง ตั้งแต่ พ.ศ.
2552 เป็นตน้มา เพิ่มจาํนวนคร้ังและจาํนวนผูป่้วย/ผูบ้าดเจบ็มากข้ึน ทาํใหส้ถานบริการสาธารณสุข
ทุกระดบัในจงัหวดัระยอง ตอ้งรับภาระเพิ่มข้ึนจากการบริการปกติ ตอ้งใชท้ั้งทกัษะองคค์วามรู้ การ
บริหาร อตัรากาํลงัและงบประมาณ ในการจดัการปัญหาสุขภาพ 

3. ควรจดัตั้งกองทุนสุขภาพโดยยดึหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย(Polluter Pays Principle; PPP) 
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 22 และ 23 กล่าวถึง 

กองทุนส่ิงแวดลอ้มและเงินกองทุนฯ ท่ีใชเ้พื่อการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและอุดหนุนกิจการใดๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มิไดร้วมถึงการจดัการปัญหาดา้นสุขภาพ ทั้งท่ี
หากมีการปนเป้ือนมลพิษในส่ิงแวดลอ้มก็ส่งผลกระทบถึงประชาชนโดยรอบและเป็นภาระต่อ
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ระบบสุขภาพ การเขา้ถึงบริการ/ศกัยภาพการรองรับ จึงเสนอดงัน้ี “ให้มีการจดัตั้งกองทุนสุขภาพ
โดยยดึหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย(Polluter Pays Principle; PPP)”  

ขอ้เสนอท่ี 1 จดัตั้งกองทุนสุขภาพในแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ   (ในหมวดดา้นสุขภาพ) ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2535  
โดยมีวตัถุประสงค ์    เพื่อป้องกนั ดูแลและแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชน ทั้งในมิติ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนั ควบคุมโรค รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของ
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี/ใกลเ้คียง และสถานบริการสาธารณสุขระดบัจงัหวดั ใหส้ามารถ
รองรับบริการไดอ้ยา่งเพียงพอ เหมาะสมและง่ายต่อการเขา้ถึงบริการ หรือ 
 ขอ้เสนอท่ี 2 ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมในพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.
2535 หมวดท่ี 2 กองทุนส่ิงแวดลอ้ม ใน มาตรา ๒๓ เงินกองทุนใหใ้ชจ่้ายเพื่อกิจการ โดยเพิ่ม เป็น 

  (6) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพประชาชนใน
พื้นท่ีท่ีมีการพฒันาอุตสาหกรรม ทั้งในมิติสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนั ควบคุมโรค รักษาและฟ้ืนฟู
สุขภาพ รวมทั้งมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี/ใกลเ้คียงและสถาน
บริการสาธารณสุขระดบัจงัหวดั ให้สามารถรองรับบริการไดอ้ย่างเพียงพอ เหมาะสมและง่ายต่อ
การเขา้ถึงบริการ 

ขอ้เสนอท่ี 3 ใหร่้างพระราชบญัญติั (พรบ.) มาตรการการคลงัเพื่อสุขภาพ/ส่ิงแวดลอ้ม ยดึ
หลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย วตัถุประสงคส์าํคญัประการหน่ึงคือเพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการดา้น
สุขภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพื่อนาํเขา้ประกอบการจดัตั้งกองทุนสุขภาพโดยยดึหลกัผูก่้อมลพิษเป็น
ผูจ่้าย (Polluter Pays Principle; PPP)นั้น ส่วนหน่ึงควรมีขอ้มูลดา้นตน้ทุนดา้นสุขภาพทั้งหมดท่ีเกิด
ข้ึนกบัผูป่้วยหรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ (Unit cost) ซ่ึงในการคิดตน้ทุน(Unit cost) ควรมีผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเศรษฐศาสตร์ มาทาํการศึกษา 
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3.3.2 ข้อมูลการสัมผสัสารตะกัว่ในเด็กนักเรียน จังหวดัระยอง 
 

สืบเน่ืองจากเม่ือเดือนมิถุนายน 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(นนัทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ,2553) ไดล้งพื้นท่ีจงัหวดัระยอง  ทาํศึกษาวิจยั เร่ือง “การศึกษา
ผลกระทบจากการสมัผสัมลพิษต่อสุขภาพของประชากรในจงัหวดัระยอง” ในพื้นท่ี 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา,อาํเภอบา้นฉาง, อาํเภอปลวกแดง และอาํเภอนิคมพฒันา 
และทาํการสุ่มเก็บตวัอย่างเลือดในเด็กนักเรียนท่ีผูป้กครองยินยอม ทั้งหมด 22 โรงเรียน จาํนวน
นกัเรียน 907 คน ส่งตรวจหาระดบัตะกัว่ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลการตรวจหาระดบัตะกัว่ในเลือด
ของเด็กนกัเรียน พบว่ามี 15 โรงเรียน ท่ีเด็กมีระดบัตะกัว่มากกว่า 10 μg/dl จาํนวน 82 คน ซ่ึงพบ
สูงสุดท่ีโรงเรียนวัดปทุมมาวาส ต.หนองบัว อาํเภอบ้านค่าย 34 คน จาก 37คน ร้อยละ 91.9 
รองลงมาไดแ้ก่ โรงเรียนนิคม 3 ต.มะขามคู่ อาํเภอนิคมพฒันา 14 คน จาก 38 คน ร้อยละ 36.8 ,
โรงเรียนบา้นเขาห้วยมะหาด ต.บา้นฉาง อาํเภอบา้นฉาง 7คน จาก 21 คนร้อยละ 33.3และโรงเรียน
วดับา้นฉาง ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง พบ 11คน จาก 176 คน ร้อยละ 6.3 โดยพบวา่มีเด็กนกัเรียน 2 คน 
ท่ีโรงเรียนวดัปทุมมาวาส มีระดบัตะกัว่ในเลือดสูงสุด (มากกว่า45μg/dl) และเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 
2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีหนังสือแจง้ให้สํานักงานสาธารณสุข
จงัหวดัระยอง ดาํเนินการสอบสวนหาแหล่งท่ีมาของการไดรั้บสารตะกัว่ในเด็กนกัเรียน และให้การ
ดูแลรักษาท่ีเหมาะสม  

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยองร่วมกบัศูนยพ์ฒันาวิชาการอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
จงัหวดัระยอง, สาํนกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สาํนกัจดัการคุณภาพนํ้ า 
และสํานักจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองบวั อาํเภอบา้นค่าย รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งลงพื้นท่ีออกสอบสวน หาขอ้เท็จจริงใน
พื้นท่ี โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อสอบสวนหาปัจจัยเส่ียงต่อการสัมผสัตะกั่วในเลือดเด็กนักเรียน 
จงัหวดัระยองและเพ่ือเปรียบเทียบระดบัตะกัว่ในเลือดนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการกบัปัจจยัเส่ียง
โดยการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวิธีการ ดงัน้ี 

1. สาํรวจขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ีจงัหวดัระยอง  
จงัหวดัระยองเป็นจงัหวดัชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ท่ีมีเขตประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2526 
เป็นตน้มา ปัจจุบนัมีจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมกวา่ 2,094 แห่ง เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เกือบทุกแห่งตั้งอยูใ่กลชิ้ดกบัพื้นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนในช่วงระยะเวลา 30 ปี ท่ีผา่นมา 
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 โดยอาํเภอเมืองระยอง มีจาํนวนโรงงานมากท่ีสุด 674 แห่ง รองลงมาเป็นอาํเภอปลวกแดง 487 แห่ง,  
แกลง 312 แห่ง, นิคมพฒันา 252 แห่ง,บา้นค่าย 251 แห่ง,บา้นฉาง 81 แห่ง,วงัจนัทร์ 26 แห่ง และเขา
ชะเมา 16 แห่ง ตามลาํดบั (สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง,2555) ดงัตารางท่ี 3-22 
  
ตารางที ่3-22  แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง ปี 2555 

อาํเภอ จาํนวนโรงงาน(แห่ง) คนงาน(คน) เงินทุน(ลา้นบาท) 

เมืองระยอง                   374 46,012 770,981 

ปลวกแดง                   487 59,477 297,436 

แกลง                   312 14,333  13,120 

นิคมพฒันา                   252 22,854  48,102 

บา้นค่าย                   251 14,695  60,563 

บา้นฉาง                     81 2,973 15,301 

วงัจนัทร์                     26 1,237     866 

เขาชะเมา                     11 1,242    741 

รวม                2,094          162,826       1,207,004 

 
 
จงัหวดัระยองมีนิคมอุสาหกรรม 8 แห่ง และเขตประกอบการ 5 เขตโดยพื้นท่ีนิคม 

อุตสาหกรรมท่ีมีจาํนวนโรงงานมากท่ีสุดไดแ้ก่ นิคมอุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อาํเภอปลวกแดง,
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาํเภอเมือง ,นิคมอุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก อาํเภอปลวกแดง,นิคม
อุตสาหกรรมเอเชียและนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก อาํเภอเมือง (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย,2547) ดงัรูปท่ี 3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง, 2555 
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รูปที ่3-1 แสดงแผนท่ีนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ จงัหวดัระยอง 

 
 
 
 

2. ศึกษาขอ้มูลผลจากการตรวจหาระดบัสารตะกัว่ในเลือดนกัเรียน จากศึกษาวิจยัเร่ือง  
“การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษต่อสุขภาพของประชากรในจังหวัดระยอง”                            
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 จากขอ้มูล พบการสัมผสัสารตะกัว่ในนักเรียน  
จาํนวน  907 คน พบการสัมผสัสารตะกัว่ 82 คน โดยโรงเรียนวดัปทุมมาวาส  อ.บา้นค่าย พบสูงสุด 
ร้อยละ 91.9  รองลงมานิคมสร้างตนเอง จงัหวดัระยอง  3  ร้อยละ 36.8,โรงเรียนบา้นเขาหว้ยมะหาด 
อ.บา้นฉาง  ร้อยละ 33.3, อนุบาลชนบทพฒันา  ร้อยละ 20.0  และโรงเรียนบา้นหนองฆอ้ ร้อยละ 
8.6 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 3-23 
 
 
 
 
 
 
 

     

            นิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง (จะสร้างใหม่ 3 แห่ง) 
                 เขตประกอบการ 5 แห่ง /ชุมชนอุตสาหกรรม 4 แห่ง 
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ตารางที ่3-23 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีตรวจพบการสมัผสัตะกัว่ จาํแนกรายโรงเรียน  
อาํเภอ ตาํบล โรงเรียน จาํนวน 

ท่ีตรวจ 

ระดบัตะกัว่ 

≥ 10 μg/dl 

ร้อยละ 

บา้นค่าย 

 

หนองบวั 

 

วดัปทุมมาวาส 37 34 91.9 

บา้นหนองฆอ้ 35 3 8.6 

วดัหนองกรับ 27 2 7.4 

บา้นค่าย 

 

หนองบวั 

 

บา้นคลองขนุน 52 2 3.8 

บา้นมาบป่าหวาย 27 1 3.7 

บา้นท่าเสา 14 0 0.0 

บา้นหินโค่ง 9 0 0.0 

บา้นฉาง 

 

บา้นฉาง 

 

บา้นเขาหว้ยมะหาด 21 7 33.3 

อนุบาลชนบทพฒันา 5 1 20.0 

วดัประชุมมิตรบาํรุง 14 1 7.1 

วดับา้นฉาง 176 11 6.3 

บา้นพยนู 3 0 0.0 

วดัเนินกระปรอก 3 0 0.0 

นิคมพฒันา 

 

นิคมพฒันา 

 

นิคมสร้างตนเอง 3 38 14 36.8 

ชุมชนนิคม 7 155 2 1.3 
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ตารางที ่3-23 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีตรวจพบการสมัผสัตะกัว่ จาํแนกรายโรงเรียน (ต่อ) 
อาํเภอ ตาํบล โรงเรียน จาํนวน 

ท่ีตรวจ 

ระดบัตะกัว่ 

≥ 10 μg/dl 

ร้อยละ 

ปลวกแดง 

 

ปลวกแดง 

 

อรวินวิทยา 17 1 5.9 

ปลวกแดงพิทยาคม 27 1 3.7 

บา้นปลวกแดง 139 1 0.7 

หนองไร่ 

 

บา้นคลองนํ้าแดง 17 1 5.9 

บา้นเขาคลองซอง 12 0 0.0 

บา้นหนองไร่ 0 0 0.0 

บา้นบึงตาตา้ 53 0 0.0 

  รวม 907 82 100.00 

 
เม่ือจาํแนกตามระดบัของตะกัว่ในเลือด พบวา่ ระดบัตะกัว่มากกวา่ 10 μg/dl จาํนวน 82 คน

ระดบัตะกัว่ 10-19 μg/dl จาํนวน 51คน ร้อยละ 62.2 รองลงมาระดบัตะกัว่ 20-44 μg/dl จาํนวน 29 คน 
ร้อยละ 35.4 และระดบัตะกัว่  45-69 μg/dl  จาํนวน 2 คน ร้อยละ 2.4 เป็นเดก็ท่ีพบระดบัตะกัว่สูง 
มากกวา่ 45 μg/dl  จาํนวน 2 คน ซ่ึงอยูใ่นโรงเรียนวดัปทุมมาวาส  ดงัตารางท่ี  3-24   

 
ตารางที ่3-24   แสดงจาํนวนและร้อยละของระดบัตะกัว่ ในเลือดนกัเรียน จงัหวดัระยอง 

ระดบัตะกัว่ ในเลือด (μg/dl) จาํนวน (คน) ร้อยละ 

0-9 0 0.0 
10-19 51 62.2 
20-44 29 35. 4 
45-69 2 2.4 
รวม 82 100.0 
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3. ทาํแผนท่ีเพื่อพยากรณ์พื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการสมัผสัสารตะกัว่ ( Mapping) :  
เพื่อศึกษาการกระจายของผูส้ัมผสัสารตะกัว่ และประเมินการสัมผสัปัจจยัเส่ียง และนาํมาคน้หา
ปัจจยัเส่ียง ดงัรูปท่ี 3-2 
 

รูปที ่ 3-2  แสดงการกระจายตวัของเดก็นกัเรียนท่ีพบสารตะกัว่เกิน10μg/dl จาํแนกรายอาํเภอ 
จงัหวดัระยอง 
 

อําเภอปลวกแดง
ตรวจเลือด 7 โรงเรียน 183 คน

ตะก่ัวเกิน 10 μg/dl 4 คนอําเภอนิคมพัฒนา
ตรวจเลือด 2 โรงเรียน 193 คน

ตะก่ัวเกิน 10 μg/dl 16 คน

อําเภอบ้านฉาง
ตรวจเลือด 6 โรงเรียน 212 คน

ตะก่ัวเกิน 10 μg/dl 20 คน

รร.นิคมฯ 3
รร.นิคมฯ 7

รร.เขาห้วยมะหาด
รร.ชนบทพัฒนา
รร.ประชุมมิตรบํารุง

รร.วัดบ้านฉาง

รร.อรวินวิทยา
รร.ปลวกแดงพิทยาคม

รร.บ้านปลวกแดง
รร.บ้านคลองน้ําแดง

รร.บ้านหนองฆ้อ

รร.วัดหนองกรับ
รร.บ้านคลองขนุน

รร.วัดปทุมาวาส

รร.บ้านมาบป่าหวาย

อําเภอเขาชะเมา

อําเภอแกลง

อําเภอเมืองระยอง

อําเภอปลวกแดง อําเภอวังจันทร์

อําเภอนิคมพัฒนา

= โรงเรียน
= ผู้รับสัมผัสสารตะก่ัว
= โรงงานอุตสาหกรรม

อําเภอบ้านค่าย
ตรวจเลือด 7 โรงเรียน 201 คน

เกิน 10 μg/dl 42 คน
 

4. สาํรวจขอ้มูลดา้นสุขภาพและผลกระทบต่อสุขภาพของนกัเรียน จากการสมัผสัสาร 
ตะกัว่ โดยการเกบ็ตวัอยา่งหาระดบัตะกัว่ในเลือด  
ผลการดาํเนินงานการสอบสวนและเฝ้าระวงัการสมัผสัตะกัว่ในเดก็นกัเรียน จงัหวดัระยอง 

1.1 ตรวจสุขภาพและสอบสวนเดก็ท่ีระดับตะก่ัวในเลือดสูงสุด 2 ราย                                
(เกิน 45 ไมโครกรัม/เดซิลิตร) ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน  

วนัท่ี 9  กมุภาพนัธ์  2555 ทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วดา้นเคมี (Surveillance and Rapid  
Response Chemical Team : SRRT-C) จงัหวดัระยอง ไดอ้อกสอบสวนหาปัจจยัเส่ียงท่ีบา้นและ
โรงเรียน ตรวจสุขภาพพร้อมทั้งเก็บตวัอย่างเลือดของเด็ก2คน  ตรวจหาระดบัตะกัว่ในเลือดซํ้ า 
(คร้ังท่ี 2) เพื่อจะไดร้ะบุไดว้่าการท่ีระดบัตะกัว่ในเลือดเกิน 45 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ในช่วงเวลาท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ออกตรวจในปี 2554 ดงักล่าว เป็นการสัมผสัแบบเฉียบพลนัจากปัจจยั
บางอยา่ง หรือเป็นการสัมผสัเร้ือรัง โดยคร้ังน้ีไดเ้จาะเลือดส่งตรวจเพื่อเปรียบเทียบค่าทั้งหมด 3 ท่ี 
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คือ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
โรงพยาบาลศิริราช และศูนยพ์ฒันาวิชาการอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง และเก็บ
ต ัว อ ย่า ง เ ลือ ดของผู ้ป กครองและค รูประจาํ ชั้ น ของ เ ด็ก ที่พบระด ับตะกั ่ว ใน เ ลือ ด
มากกว่า  45μg/dl  จาํนวน 2 คน เพื่อคน้หาสาเหตุว่าน่าจะมีปัจจยัเส่ียงอยู่ในครอบครัวหรือใน
โรงเรียน ผลการตรวจพบวา่ 

- ระดบัตะกัว่ในเลือดของเดก็ทั้ง 2 คน ยงัคงสูงมากกวา่ 39  μg/dl 
- ผลการตรวจระดบัตะกัว่ในเลือด ของผูป้กครองเดก็นกัเรียน ท่ีพบระดบัตะกัว่มากกวา่ 45 

μg/dl  จาํนวน 2 คน อยูใ่นระดบัปกติ ช่วง 0.78- 5.88 μg /dl (ไม่เกินค่ามาตรฐาน 30 μg /dl) (Center 
for disease Control,2012)  (วิวฒัน์  เอกบูรณะวฒันแ์ละคณะ; 2554) 

 - ตวัอยา่งเลือดของครูประจาํชั้นของเดก็ท่ีพบระดบัตะกัว่มากกวา่45 μg/dl  จาํนวน 2 คน ผลการ 
ตรวจพบวา่ระดบัตะกัว่ในเลือด อยูใ่นช่วง 0-5.7 μg /dl (ไม่เกินค่ามาตรฐาน 30 μg /dl) (Center for 
disease Control,2012) (ววิฒัน์  เอกบูรณะวฒัน์และคณะ; 2554)   

  - ประเมินสุขภาพของเดก็ทั้ง2คนท่ีพบระดบัตะกัว่มากกวา่ 45 μg/dl  โดยการตรวจร่างกาย, 
ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด, การทาํงานของตบั ไต และเอกซ์เรย ์ไม่พบภาวะซีดไม่พบความ
ผดิปกติของไต และเอกซ์เรย ์แต่ในเดก็หญิง A (อาย ุ8 ปี) พบวา่ ค่า MCV นอ้ย ลกัษณะเมด็เลือดแดงพบ 
hypochromic microcytic และค่า Alkaline phosphatase สูง 315 u/L นอกจากนั้นผลการตรวจ IQ test 
(จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์)อยูใ่นระดบัฉลาดมากไดเ้ท่ากบั 116 ทั้งสองราย(ค่าปกติ 120 – 139 
อยูใ่นระดบัฉลาดมาก (superior) (ภาคผนวก : คู่มือการใชแ้บบทดสอบประสาทจิตวิทยา) และผลการ
เรียนอยูใ่นระดบัดี (เกรดเฉล่ีย 3.2-3.7) 

 
1.2 ตรวจสุขภาพในเดก็ท่ีพบสารตะกัว่เกินเกณฑม์าตรฐาน (มากกวา่ 10 μg/dl) ท่ีเหลือ 

ทั้งหมดทุกราย ผลการตรวจไม่พบความผดิปกติ ไม่พบภาวะซีดและไอคิวปกติ 
เพื่อหาสาเหตุท่ีมาของการสัมผสัสารตะกัว่ว่าน่าจะเป็นการสัมผสัจากบา้นหรือโรงเรียน                         

ทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วดา้นสารเคมี จงัหวดัระยอง(SRRT-C)ไดอ้อกเก็บตวัอย่างเลือดของเด็ก
นักเรียนหลงัจากปิดเทอมไปประมาณ 2 เดือน และเปิดเทอมในปลายเดือนพฤษภาคม 2555 ซ่ึง
พบว่าในช่วงปิดเทอมระดบัตะกัว่ในเลือดของนักเรียนลดลงจนอยู่ในระดบัปกติถึงร้อยละ 48.1 
ส่วนเด็กนกัเรียนวดัปทุมมาวาส 2 ราย ท่ีเคยเจาะเลือดคร้ังท่ี 2 และยงัคงสูงมากกว่า 39 μg/dl   จาก
การเจาะเลือดคร้ังท่ี 3 หลงัการปิดเทอม พบวา่ระดบัตะกัว่ในเลือดลงลงเหลือ 19.17 และ17.89 μg/dl 
ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 3-25 
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ตารางที ่3-25 แสดงเปรียบเทียบระดบัตะกัว่ในเลือดของเดก็นกัเรียนจากท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                       
ตรวจในช่วงการเรียนปี 2554 และระดบัตะกัว่ในเลือดของเดก็นกัเรียนในช่วงปิดเทอม ปี 2555 

ระดบัตะกัว่  

(μg/dl) 

ผลการตรวจระดบัตะกัว่ในเลือด (จาํนวน /ร้อยละ) หมายเหตุ 

เพิ่มข้ึน/ลดลง ช่วงเรียนปี54(คร้ังท่ี 1) ช่วงปิดเทอมปี 55 (คร้ังท่ี 2) 

               0-9                      0 (0.0)             37 (48.1) ปกติเพิ่มข้ึน 48.1 % 

           10-19                     51 (62.2)             34 (44.1) ลดลง 18.1 % 

           20-44                     29 (35.4)               6 (7.8) ลดลง 27.6 % 

           45-69                      2  (2.4)               0 (0.0) ลดลง  2.4 % 

รวม              82  (100.0)             77 (100.0)  

หมายเหตุ :  ตรวจระดบัตะกัว่ในเลือด (คร้ังท่ี 2) ตรวจ 77 คน เน่ืองจากเดก็ยา้ยไปต่างจงัหวดั 5 คน 
เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัตะกัว่ในเลือดของเดก็นกัเรียนทั้งหมด 82 คน ในโรงเรียน 15 

แห่ง ของ 4 อาํเภอ (บา้นค่าย,บา้นฉาง,ปลวกแดงและนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง )ก่อนและหลงัจาก
การปิดเทอมแลว้พบวา่ ค่าเฉล่ียตะกัว่ในเลือดของเดก็นกัเรียนหลงัจากปิดเทอมไปลดลงจาก 18.97 
เหลือ 11.25 (ดงัแผนภูมิท่ี 1)  
 ส่วนอาํเภอท่ีพบว่าค่าเฉล่ียระดบัตะกัว่ลดลงมากท่ีสุดไดแ้ก่โรงเรียนในอาํเภอบา้นค่าย 
(10.19 μg/dl) รองลงมาอาํเภอนิคมพฒันา (7.78 μg/dl) และอาํเภอบา้นฉาง(4.44 μg/dl) ตามลาํดบั  
 ซ่ึงทาํให้ทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วดา้นเคมี(SRRT-C)ตั้งสมมุติฐานว่าเด็กนกัเรียนส่วนใหญ่ 
อาจไดรั้บสมัผสัท่ีโรงเรียนเพราะวา่หลงัจากปิดเทอมไประดบัตะกัว่ในเลือดลดลง  
 2. ตรวจหาระดบัของสารตะกัว่ในเลือดนกัเรียนทั้ง 15 โรงเรียน หลงัจากเด็กปิดเทอมและ
กลบัมาเรียนไดป้ระมาณ 1 สัปดาห์ พบว่าส่วนใหญ่ระดบัตะกัว่ในเลือดลดลง ค่าเฉล่ียเหลือ 11.25 μg/dl  
และยงัพบวา่นกัเรียนท่ีระดบัตะกัว่สูงส่วนใหญ่อยูท่ี่โรงเรียนวดัปทุมมาวาส (24 คน จาก 37 คน) 
 3. ตรวจหาสารตะกัว่ในเลือดของผูป้กครองเดก็ท่ีมีระดบัตะกัว่ในเลือดสูงและครูประจาํชั้น 
ผลการตรวจพบสารตะกัว่ในเลือดผูป้กครองเดก็อยูใ่นระดบัปกติ อยูใ่นช่วง 0.78-5.88 μg/dl               
และผลการตรวจพบสารตะกัว่ในเลือดของครูอยูใ่นระดบัปกติ อยูใ่นช่วง 0-0.4 μg/dl  ซ่ึงไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH  BEI, 2011 ในผูใ้หญ่ไม่เกิน 30 μg /dl) (วิวฒัน์ เอก
บูรณะวฒัน์และคณะ; 2554) (Center for disease Control,2012)   
 4. สอบสวนและเยีย่มบา้นเดก็นกัเรียนท่ีระดบัตะกัว่ในเลือดสูง เพื่อหาปัจจยัเส่ียงในการรับ
สมัผสัสารตะกัว่ และใหค้าํแนะนาํในการดูแลสุขภาพและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม 
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 5. เก็บตวัอย่างนํ้ าบ่อต้ืน,นํ้ าด่ืมท่ีโรงเรียนและบา้นนักเรียน ท่ีสัมผสัสารตะกัว่ส่งตรวจ              
ท่ีศูนยอ์า้งอิงทางห้องปฏิบติัการและพิษวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม                   
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ผลการตรวจนํ้ าด่ืม ท่ีโรงเรียนวดัปทุมมาวาส พบสารตะกัว่
อยูใ่นช่วง 1.69 -2.98 μg/l ซ่ึงเป็นระดบัปกติ (US.EPA กาํหนด lead in water limit of 15 ppb (μg /L)  
 6. แจง้ขอ้มูลและให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจงัหวดั,อาํเภอ,
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน,ทอ้งถ่ิน,ผูน้าํชุมชน,อาสาสมคัรสาธารณสุข,ครู และผูป้กครอง 
 7. เก็บตวัอยา่งเลือดนกัเรียนท่ีพบตะกัว่สูงเกิน 10 μg/dl ส่งตรวจเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงเปิดเทอม และปิดเทอม ของปีการศึกษา 2555 พบว่าโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีระดบัตะกัว่ในเลือด
นกัเรียนในช่วงปิดเทอมลดลง ดงัรูปท่ี 3-3 
 
รูปที ่3-3  แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัตะกัว่ในเลือดนกัเรียนระหวา่งเปิดเทอมกบัปิดเทอม  
                   ปีการศึกษา 2555 ระดบัตะกัว่ (μg/dl)     
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5. ตรวจภาวะซีด (HematrocritและHemoglobin) ของนกัเรียน ระหวา่งปิดภาคเรียน 
และเปิดภาคเรียนโดยเกบ็ตวัอยา่งเลือดส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการโดยใชเ้กณฑจ์าํแนกภาวะซีด  
ดงัตารางท่ี 3-26 
ตารางที ่3-26 แสดงเกณฑจ์าํแนกภาวะซีด 

กลุ่มอาย ุ Hemoglobin (g/dl) Hematrocrit (%) 

เดก็ 6 เดือน ถึง 5 ปี 11 33 

เดก็ 6 - 11 ปี 11.5 34 

เดก็ 12-13 ปี 12 36 

ผูห้ญิงไม่ตั้งครรภ ์ 12 36 

ผูห้ญิงท่ีตั้งครรภ ์ 11 33 

ผูช้าย 13 39 

หมายเหตุ : Report of a WHO scientific group. Genava,Switzerland: WHO; 1968. 
 
ผลการตรวจภาวะซีด (Hematrocrit และ Hemoglobin) ของนกัเรียน จงัหวดัระยอง  

ท่ีระดับตะกั่วในเลือดมากกว่า  10 μg/dl  ระหวา่งปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน พบวา่ มีเดก็
ซีด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12  ส่วนเดก็นกัเรียน 2 คนท่ีโรงเรียนวดัปทุมมาวาส ท่ีผลการตรวจพบ
ระดบักัว่สูงสุดมากกวา่ 45 μg/dl  ไม่พบภาวะซีด  ดงัตารางท่ี 3-27 
 

ตารางที ่3-27 แสดงผลการตรวจภาวะซีดของนกัเรียนท่ีระดบัตะกัว่ในเลือดสูงสุด 2 ราย  
                      ของโรงเรียนวดัปทุมมาวาสท่ีระดบัตะกัว่ในเลือดมากกวา่ 45 μg/dl ระหวา่งปิด 

         ภาคเรียนและเปิดภาคเรียน 
เดก็ท่ีพบตะกัว่สูงสุด ช่วงเวลา Hematrocrit (%) Hemoglobin(g/dl) 

ด.ญ.A (11 ปี) ปิดภาคเรียน 36.1 11.5 

เปิดภาคเรียน 39.5 12.1 

ด.ญ.B (8 ปี) ปิดภาคเรียน 42.1 13.4 

เปิดภาคเรียน 42.1 13.4 
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8. ผลการคน้หาปัจจยัเส่ียงในโรงเรียน ดงัน้ี 
ผลการตรวจของกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปัจจยัเส่ียงท่ีทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วทางเคมี จงัหวดัระยอง (SRRT-C) ออกสอบสวน                
และสงสยัวา่จะปนเป้ือนสารตะกัว่ จึงไดป้ระสานใหก้รมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอ้มออกตรวจหาสารตะกัว่อยา่งละเอียด พบผลตรวจดงัน้ี 

8.1 ผลการตรวจหาการปนเป้ือนในบรรยากาศ  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตาํบลหัวชวด ซ่ึงอยู่ติดกบัโรงเรียนวดัปทุมมาวาส โดยติดตั้งจุดตรวจวดัอากาศ ในระหว่างวนัท่ี                   
1-30 มิถุนายน  2555 ผลการตรวจวัด  พบสารตะกั่วน้อยกว่า  0.01 ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐาน                
(ค่ามาตรฐานตะกัว่ในบรรยากาศค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ในเวลา 1 เดือน ไม่เกิน 1.5  ug/m3) และปริมาณ
ฝุ่ นรวม = 0.01-1.07 mg/m3 (ค่าเฉล่ีย 24 ชม. = 0.33 mg/m3) (กรมควบคุมมลพิษ มาตรฐานคุณภาพ
อากาศและเสียง ;2555) ส่วนท่ีสถานีจ่ายนํ้ าการประปาส่วนภูมิภาคบา้นเขาห้วยมะหาด(ติดกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นเขาหว้ยมะหาด) อ.บา้นฉาง พบสารตะกัว่นอ้ยกวา่ 0.005 ซ่ึงไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน และท่ีโรงพยาบาลปลวกแดง,โรงเรียนบา้นคลองนํ้าแดง อ.ปลวกแดง และโรงพยาบาล
นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา ไม่พบสารตะกัว่ในบรรยากาศ 

8.2 ตรวจหาสารตะกัว่ในนํ้าประปา,นํ้าบ่อต้ืน โรงเรียนวดัปทุมมาวาส พบวา่สาร 
ตะกัว่ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงมาตรฐานนํ้ าด่ืมเพื่อการบริโภค ของกรมควบคุมมลพิษ 0.05 mg/l 
(กรมควบคุมมลพิษ  มาตรฐานนํ้าด่ืมเพื่อการบริโภค;2555) 

8.3 ตรวจหาสารตะกัว่ในดิน ท่ีโรงเรียนวดัปทุมมาวาส พบวา่สารตะกัว่ แต่ไม่เกิน 
เกณฑม์าตรฐาน(ค่ามาตรฐานสารตะกัว่ในดินตอ้งไม่เกิน 400 mg/kg) และท่ีโรงเรียนวดับา้นฉางไม่พบ
สารตะกัว่ (กรมควบคุมมลพิษ  มาตรฐานคุณภาพดิน;2555) 

8.4 ตรวจหาสารตะกัว่ในสีเคร่ืองเล่นเดก็นกัเรียนโดยเป็นการตรวจวดัเบ้ืองตน้ 
โดยใชชุ้ดตรวจตะกัว่อยา่งง่าย (Testing the lead test kits) ท่ีโรงเรียนวดัปทุมมาวาส,โรงเรียน                 
วดับา้นฉางและโรงเรียนหว้ยมะหาด พบสารตะกัว่เกินเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงค่ามาตรฐาน 
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) มอก.685 เล่ม 1 ; 2540 ของเล่น เล่ม 1  ขอ้กาํหนดทัว่ไป กาํหนดให้
มีปริมาณตะกัว่ในสี  หรือสารเคลือบ ไวไ้ม่เกิน 90 mg/kg (ขอ้มูลผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม .มอก.685 
เล่ม 1 ; 2540 ของเล่น เล่ม 1  ขอ้กาํหนดทัว่ไป) 
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ผลการตรวจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ปัจจยัเส่ียงท่ีทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วทางเคมี จงัหวดัระยอง (SRRT-C) ออกสอบสวน               
และสงสัยว่าจะปนเป้ือนสารตะกัว่ จึงไดป้ระสานให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีออกตรวจหาสารตะกัว่อยา่งละเอียด พบผลตรวจ ดงัตารางท่ี 3-28 
ตารางที ่3-28 แสดงวิธีการทดสอบ 

ประเภทตวัอยา่ง วิธีทดสอบ 

1. ภาชนะสมัผสัอาหารประเภทโลหะ

เคลือบ และโลหะเหลก็กลา้ไร้สนิม 

 

มอก. 835-2531 : ภาชนะโลหะเคลือบสาํหรับใช ้                 

ในครัวเรือน อา้งอิงวิธีทดสอบตาม มอก. 32-2546 :              

วิธีทดสอบตะกัว่และแคดเมียมท่ีละลายจากภาชนะ               

เซรามิก ภาชนะเซรามิกแกว้และภาชนะแกว้ท่ีใชก้บั

อาหาร   

2. ของเล่น 

 

มอก. 685 -2540 : ของเล่น  เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิธี

วิเคราะห์ อา้งอิงวิธีทดสอบ ISO 8124-3 2010                

Safety of toys-Part 3 : Migration of certain elements 

3. สีเคลือบ 

 

มอก. 685 -2540 : ของเล่น  เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิธี

วิเคราะห์ อา้งอิงวิธีทดสอบ ISO 8124-3 2010 Safety of 

toys-Part 3 : Migration of certain elements 

8.5 จานโลหะเคลือบและแกว้นํ้าเหลก็กลา้ไร้สนิม ไม่พบสารหนู แคดเมียม  
โครเมียม เหลก็ แมงกานีส ตะกัว่ และสงักะสี ละลายออกมาจากภาชนะทั้งสองชนิด 

8.6 ของเล่น ไดแ้ก่ ไพย่กิูท่ีทาํจากกระดาษเคลือบพลาสติก ซ่ึงมีสีสนัหลากหลาย                 
ผลการทดสอบไม่พบตะกัว่ แต่พบเหลก็ 23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และแมงกานีส 8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม                   
ซ่ึงเหลก็และแมงกานีส ไม่เป็นโลหะควบคุม (ขอ้มูลผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม .มอก.685 เล่ม 1 ; 2540 
ของเล่น เล่ม 1  ขอ้กาํหนดทัว่ไป) 
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8.7 สีเคลือบ ไดแ้ก่  
8.7.1 สีเคลือบบนแท่งดินสอ ผลการทดสอบปริมาณโลหะหนกัควบคุม 

ไดแ้ก่ ตะกัว่ สารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม พลวง ซีลีเนียม และปรอท พบสารตะกัว่ แต่มี
ปริมาณไม่เกินเกณฑก์าํหนด 

8.7.2 สีเคลือบท่ีเกบ็จากสถานท่ีต่างๆในบริเวณโรงเรียนวดัปทุมมาวาส  
และโรงเรียนวดับา้นฉาง เช่น ท่ีร้ัวของโรงเรียน,สีท่ีโตะ๊ เกา้อ้ี หินอ่อน, ส่ีท่ีตน้เสาหนา้หอ้งเรียน,  
ตน้เสา ในโรงอาหาร, สีท่ีเสาและเกา้อ้ีนัง่ของชิงชา้ และสีท่ีเคร่ืองเล่นเด็กของโรงเรียนวดัปทุมมา
วาส จาํนวน 10 ตวัอย่าง ผลการทดสอบ พบว่าทุกตวัอย่างมีปริมาณตะกัว่สูงเกินเกณฑ์กาํหนด                     
นอกจากน้ียงัพบโครเมียมมีปริมาณเกินกว่าเกณฑ์กาํหนด จาํนวน 8 ตวัอย่าง ซ่ึงตวัอย่างสีส้มบน
โต๊ะชิงชา้ บริเวณสนามเด็กเล่นอนุบาลโรงเรียนวดัปทุมมาวาส มีปริมาณตะกัว่และโครเมียม สูงสุด
เท่ากบั 5,126 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 531 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั  

ซ่ึงค่ามาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) มอก.685 เล่ม 1 ; 2540 ของเล่น  
เล่ม 1  ขอ้กาํหนดทัว่ไป กาํหนดให้มีปริมาณตะกั่วในสี  หรือสารเคลือบ ไวไ้ม่เกิน 90 mg/kg 
โครเมียมไม่เกิน 60 mg/kg (ขอ้มูลผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม .มอก.685 เล่ม 1 ; 2540 ของเล่น เล่ม 1  
ขอ้กาํหนดทัว่ไป) 

จากผลการสอบสวนสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จงัหวดัระยองให ้
งบประมาณในการปรับปรุงเปล่ียนสีท่ีเคร่ืองเล่น,โต๊ะ เกา้อ้ี, ตน้เสาและสีร้ัวโรงเรียน ท่ีพบสาร
ตะกัว่ในสีเคลือบและทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วทางเคมี(SRRT-C) ของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ระยองไดใ้ห้สุขศึกษา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การลา้งมือก่อนรับประทานอาหารและหลงัเล่น
แนะนาํครูและผูป้กครอง เร่ืองการลดการรับสัมผสัตะกัว่, และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัขดูสี
และกาํจดัสีท่ีมีสารตะกัว่ออกอยา่งถูกตอ้ง และทาสีท่ีปลอดภยัแทน 
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3.3.3 ข้อมูลการเฝ้าระวงัการสัมผสัสารตะกัว่ของเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ จังหวดัระยอง 2560 

การเฝ้าระวงัการสัมผสัสารตะกัว่ของเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จงัหวดัระยอง ปี 
2560 จาํนวน 42 ศูนย ์เฝ้าระวงัเด็ก จาํนวน 3,456 คน พบว่า เด็กจาํนวน 1,475 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.7 ไม่มีความเส่ียงในส่ิงแวดลอ้ม เด็กจาํนวน 1,679 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีความเส่ียงนอ้ยใน
ส่ิงแวดลอ้ม และเด็กจาํนวน  302 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 มีความเส่ียงสูงในส่ิงแวดลอ้ม โดยศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ท่ีมีเด็กท่ีเส่ียงสูงท่ีสุด คือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน อาํเภอเมืองระยอง  มีเด็กเส่ียง
สูงจาํนวน 300 คน ร้อยละ 100 ของจาํนวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดอน คิดเป็นร้อยละ 8.6 
ของเด็กทั้งหมด และสถานรับเล้ียงเด็ก ทร. พื้นท่ีอาํเภอบา้นฉาง มีเด็กท่ีเส่ียงสูงจาํนวน 2 คน ร้อย
ละ 4 ของเดก็ในสถานรับเล้ียงเดก็ ทร. คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของเดก็ทั้งหมด ดงัตารางท่ี 3-29 
 

 ตารางที ่3-29 แสดงขอ้มูลการเฝ้าระวงัการสมัผสัสารตะกัว่ของเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็      
จงัหวรัะยอง ปี 2560 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ลาํดบั 
ท่ี 

ช่ือศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน
เดก็

ทั้งหมด 
(คน) 

ลาํดบัความเส่ียง
ในส่ิงแวดลอ้ม 

จาํนวนเกท่ีพบความเส่ียงต่อ
การสมัผสัสารตะกัว่ 

ไม่ 
เส่ียง 
 (1) 

เส่ียง
นอ้ย 
(2) 

เส่ียง 
สูง 
(3) 

ระยอง 1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นธงหงส์ 30 ไม่เส่ียง 30     
  2 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นจนัดี 33 เส่ียงนอ้ย  33   
  3 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นสมานมิตร 30 ไม่เส่ียง 30     
  4 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเนินสาํราญ 159 เส่ียงสูง 159     
  5 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ก่อนเกณฑ ์

มสัยดินูรุ้ลดิสลาม 
53 เส่ียงนอ้ย   53   

  6 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นดอน 300 เส่ียงสูง 
 

    300 

  7 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัยายดา 55 เส่ียงนอ้ย   55   
  8 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเนินเสาธง 63 เส่ียงนอ้ย   63   
  9 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัตะพงใน 49 เส่ียงนอ้ย   49   
  10 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัตะพงนอก 290 เส่ียงนอ้ย   290   
  11 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทบัมา 100 ไม่เส่ียง 100     
  12 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัป่าประดู่ 63 เส่ียงนอ้ย   63   
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  13 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัลุ่มมหาชยัชุมพล 

 
104 เส่ียงนอ้ย   104   

ตารางที ่3-29 แสดงขอ้มูลการเฝ้าระวงัการสมัผสัสารตะกัว่ของเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็      
จงัหวรัะยอง ปี 2560 (ต่อ) 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ลาํดบั 
ท่ี 

ช่ือศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน
เดก็

ทั้งหมด 
(คน) 

ลาํดบัความเส่ียง
ในส่ิงแวดลอ้ม 

จาํนวนเกท่ีพบความเส่ียงต่อ
การสมัผสัสารตะกัว่ 

ไม่ 
เส่ียง 
 (1) 

เส่ียง
นอ้ย 
(2) 

เส่ียง 
สูง 
(3) 

 ระยอง 
(ต่อ) 

14 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รพ. ระยอง 10 เส่ียงนอ้ย   10   
15 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.นาตาขวญั 106 เส่ียงนอ้ย   106   

  
  

16 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทต.นํ้าคอก 65 เส่ียงนอ้ย   65   
17 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเนินพระ 300 ไม่เส่ียง 300     

  18 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเกาะเสมด็ 22 ไม่เส่ียง 22     
  19 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทต.บา้นเพ 218 เส่ียงนอ้ย   218   
  20 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเขาสาํเภาทอง 68 เส่ียงนอ้ย   68   
  21 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ รร.บา้นยายจัน่ 60 เส่ียงนอ้ย   60   
  22 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทต.แกลงกระเฉด 57 เส่ียงนอ้ย   57   
  23 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตาํบลบา้นแลง 19 เส่ียงนอ้ย   19   
ปลวกแดง 24 รร.วดัหนองบอนวิปัสสนา 132 เส่ียงนอ้ย   132   

เขาชะเมา 25 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นซํ่าฆอ้ 69 เส่ียงนอ้ย   69   

  26 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็นํ้ าเป็น 120 ไม่เส่ียง 120     
  27 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สีระมนั 30 ไม่เส่ียง 30     

28 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขานอ้ย 38 ไม่เส่ียง 38     
  29 ศุนยพ์ฒันาเดก็เลก็หว้ยทบัมอญ 53 ไม่เส่ียง 53     
วงัจนัทร์ 30 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นคลองไผ ่ 20 เส่ียงนอ้ย   20   
บา้นฉาง 31 สถานรับเล้ียงเดก็ ทร. 50 เส่ียง 33 15 2 

 

32 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เนินกระปรอก 80 ไม่เส่ียง 80     
33 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัศีรีภาวนาราม 126 ไม่เส่ียง 126     
34 สถานรับเล้ียงเดก็เรนโบวแ์ลนด ์ 21 เส่ียงนอ้ย 11 10   
35 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แสงส่องหลา้ 

(สระแกว้) 
61 ไม่เส่ียง 61     
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36 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
บา้นคลองบางไผ ่

27 ไม่เส่ียง 27     

ตารางที ่3-29 แสดงขอ้มูลการเฝ้าระวงัการสมัผสัสารตะกัว่ของเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็      
จงัหวรัะยอง ปี 2560 (ต่อ) 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ลาํดบั 
ท่ี 

ช่ือศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน
เดก็

ทั้งหมด 
(คน) 

ลาํดบัความเส่ียง
ในส่ิงแวดลอ้ม 

จาํนวนเกท่ีพบความเส่ียงต่อ
การสมัผสัสารตะกัว่ 

ไม่ 
เส่ียง 
 (1) 

เส่ียง
นอ้ย 
(2) 

เส่ียง 
สูง 
(3) 

 
37 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บุรพทิศ  

(ชากหมาก) 
61 ไม่เส่ียง 61     

 38 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สาํนกัทอ้น 54 ไม่เส่ียง 54     

 
39 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

วดัสุวรรณรังสรรค ์
60 เส่ียงนอ้ย   60   

 40 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเขาครอก 40 ไม่เส่ียง 40     
 41 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตาํบลพลา 60 เส่ียงนอ้ย   60   
 42 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็พยนู 100 ไม่เส่ียง 100     
 รวม 3,456 เส่ียง 1,475 1,679 302  
 

ผลการตรวจสารตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัระยอง ปี 2560  จาํนวน 
11 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ตรวจสารตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มจาํนวน  100 จุด  พบว่ามีจุดท่ีสารตะกัว่เกินค่า
มาตรฐาน จาํนวน 26 จุด โดยจุดท่ีพบสารตะกัว่เกิดค่ามาตรฐานคือจุดอุโมงคล์อด ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กคลองใผ่มีค่า 202.3  μg/100cm²  สไลด์เดอร์ (โครงเหล็ก) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดอน พบค่า 
131 μg/100cm²  โตะ๊ปูนสีสม้ชุดแรกใกลท้างเขา้ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นดอน พบค่า 36.1 μg/100cm²   
ชิงช้ารถไฟ 1 ไม่มีรูปหัวใจ (2 ท่ีนั้ ง) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดอน พบค่า 36.4 μg/100cm²  และ
ประตูเขา้อาคาร1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็คลองใผ ่พบค่า 29 μg/100cm²  ตามลาํดบั  ดงัตารางท่ี 3-30 
 
ตารางที ่3-30  แสดงผลการตรวจสารตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จงัหวดัระยอง ปี 2560 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ลาํดบั
ท่ี 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จุดเกบ็ส่ิงแวดลอ้ม สาร 
พิษ 

ผลการทดสอบ 
mg/m³ μg/100cm² 

รพ.ระยอง 1 วดัศรีวโนภาส  หอ้งเดก็เลก็ผนงัติดพื้น lead   0.5 
  2  ผนงัใตห้นา้ต่างหอ้งเดก็เลก็ lead   0.4 
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  3  เสากลางขวามือหอ้งเดก็เลก็ lead   0.6 
  4  ราวพนกัพิงท่ีนัง่หนา้หอ้งเดก็เลก็ lead   0.5 
ตารางที ่3-30  แสดงผลการตรวจสารตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จงัหวดัระยอง ปี 2560 (ต่อ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ลาํดบั
ท่ี 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จุดเกบ็ส่ิงแวดลอ้ม สาร 
พิษ 

ผลการทดสอบ 
mg/m³ μg/100cm² 

รพ.ระยอง   5  เสาหนา้อาคารสีเขียวขวามือ lead   0 
(ต่อ) 6  รูปป้ันเสือหนา้อาคารสีเขียว lead   0.5 

  7  โตะ๊สีขาวในโรงอาหาร ขาสีเขียว lead   0 
  8  เสาเคร่ืองเล่นกระดานล่ืนติด 

โรงอาหาร 
lead   0.4 

  9  ผนงัหนาอาคารสีเขียว lead   0.3 
  10  มุมผนงัหนา้หนา้หอ้งนํ้า 

หลงัคาสีเขียว 
lead   0.2 

  test lead   0 
 11 วดับา้นดอน ผนงัหอ้ง อ1/2 lead   1.5 

12  กระดานแขวนแปรงหอ้ง อ1./2  
สีชมพ ู

lead   0.3 

 13  ขอเล่นสีฟ้า ต. 1/4 อ. 1/2 lead   1.9 
14  ผนงัติดพื้นหอ้ง อ 1/3 lead   3.8 
15  ชิงชา้รถไฟ 1 ไม่มีรูปหวัใจ (2 ท่ีนั้ง) lead   36.4 

16  สไลดเ์ดอร์ (โครงเหลก็) lead   131 

17  ชิงชา้รถไฟสีแดง 5 ท่ีนั้ง lead   14.6 
18  เสากลามตน้แรกทางซา้ยมือ 

จากทางเขา้ 
lead   0.3 

19  ของเล่นไมส่ี้เหล่ียม สีนํ้ าเงิน เขียว 
หอ้ง อ. 2/1 

lead   0.4 

20  โตะ๊ปูนสีสม้ชุดแรกใกลท้างเขา้ lead   36.1 

  Test lead   0.3 
รพ. 

เขาชะเมา 
21 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

บา้นซํ่าฆอ้ 
ผนงัหอ้งเดก็เลก็ดา้นนอก lead   0.4 
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22   ผนงัหอ้งเดก็เลก็ดา้นใน lead   1.2 

 

ตารางที ่3-30  แสดงผลการตรวจสารตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จงัหวดัระยอง ปี 2560 (ต่อ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ลาํดบั
ท่ี 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จุดเกบ็ส่ิงแวดลอ้ม สาร 
พิษ 

ผลการทดสอบ 
mg/m³ μg/100cm² 

รพ. 23   เคร่ืองเล่นอุโมงคด์า้นนอก lead   1 

เขาชะเมา 24   เคร่ืองเล่นอุโมงคด์า้นใน lead   1 
(ต่อ) 25   เคร่ืองเล่นหวัรถไฟ lead   11.2 

  26   เคร่ือเล่นมา้หมุน lead   1 
  27   ผนงัหนา้หอ้งนํ้า lead   0.8 
  28   โตะ๊กินขา้ว1 lead   0.9 
  29   โตะ๊กินขา้ว2 lead   1 
  30   เสาเหลก็ทาสีทางข้ึนอาคาร 

ศูนยเ์ดก็เลก็ 
lead   1.9 

     test lead   0.8 

รพ. 
วงัจนัทร์ 

  

31 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ป่ายบุใน 

มา้หมุน lead   10.27 

32   ชิงชา้คู่ lead   13.26 
  
  
  

33   ชิงชา้ lead   13.48 
34   มา้โยก lead   5.29 
35   รถไฟ lead   15.67 

  36   พื้นหอ้งนอน 1/2 lead   0.72 
  37   ชั้นวางของ lead   1.29 
  38   สไลดเ์ดอร์ lead   1.94 
  39   ภาพการ์ตูน(ผนงั)ศพด.ป่ายบุใน lead   1.52 
  40   ท่ีนอนเดก็ lead   1.64 
     test lead   0 
  41 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ป่ายบุใน 
ลอ้ยาง lead   7.91 
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  42   ท่ีนอนเดก็ lead   1.1 
  43   พื้นท่ีนอนเดก็ lead   1.29 
  44   ผนงัหอ้งเรียน lead   1.76 
ตารางที ่3-30  แสดงผลการตรวจสารตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จงัหวดัระยอง ปี 2560 (ต่อ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ลาํดบั
ท่ี 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จุดเกบ็ส่ิงแวดลอ้ม สาร 
พิษ 

ผลการทดสอบ 

รพ. 45   โตะ๊หินอ่อน lead   40.6 
วงัจนัทร์ 

(ต่อ) 
46   ปนวกนัสนามเดก็เล่น lead   2.79 
47  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

คลองใผ ่
ชิงชา้ lead   1.76 

  48   อุโมงค ์ lead   202.3 
  49   ร่ัว lead   3.87 
  50   ไมก้ระดก lead   23.22 
     test lead   0 

รพ. 
บา้นฉาง 

  

51 สถานรับเล้ียงเดก็
ปฐมวยั ทร.กองบิน
ทหารเรือ 

หนา้หอ้งปลาใตที้ว ี lead   0 

52   สุ่มตรวจท่ีนอนเดก็ lead   0.2 
  53   ชั้นวางกระเป๋าสีเหลือหอ้งจิงโจ ้ lead   5.4 
  
  

54   สีเขียวหอ้งจิงโจ ้ lead   10.5 
55   สีสม้หอ้งกระต่าย lead   0.4 

  56   ร้ัวไมสี้เหลือ lead   1 
  
  

57   ร้ัวไมสี้แดง lead   1 
58   อุโมงคค์ลอดดา้นใน lead   0.9 

  59   มา้หมุนสีเหลือ lead   0.3 
  60   หวัรถไฟโยกสีเขียว lead   1.2 
     test lead   0.4 
  61 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ตาํบลพลา 
เสาขา้งประตูหอ้งมา้นํ้ า lead   1 

  62   ขอบประตูหอ้งมา้นํ้ า lead   1 
  63   สุ่มตรวจท่ีนอนเดก็ lead   0.5 
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  64   ตน้เสาดา้นหนา้อาคาร lead   0.5 
  65   พื้นหนา้หอ้งปลาดาว lead   0.7 
  66   ชั้นวางประเป๋าหอ้งปลาดาว lead   1 
ตารางที ่3-30  แสดงผลการตรวจสารตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จงัหวดัระยอง ปี 2560 (ต่อ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ลาํดบั
ท่ี 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จุดเกบ็ส่ิงแวดลอ้ม สาร 
พิษ 

ผลการทดสอบ 

รพ. 67   วงกบประตูเหลก็หนา้หอ้งมา้นํ้ า lead   1 
บา้นฉาง 68   ผนงัขา้งบนัไดดา้นขา้งอาคาร lead   0.8 

(ต่อ) 69   ประตูร้ัวหนา้โรงเรียน lead   0.8 
  70   ท่ีจบัเคร่ืองเล่นสีฟ้า 

 (ไม่คาํนวน ตร.ซม) 
lead   0.5 

     test lead   0 
รพ. 
แกลง 

71 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
อบต.ทางเกวยีน 

พื้นหอ้งเรียน อ.1 lead   0.8 

  72   ของเล่นกล่องส่ีเหล่ียมสีเขียว 
หอ้งเรียน อ.1 

lead   1.76 

  73   พื้นหอ้งเรียน อ.2 lead   0.7 
  74   รถพลาสติกสีสม้ หอ้ง อ.2  lead   1.09 
  75   พื้นหอ้ง อ.3 lead   0.95 
  76   ของเล่นเตารีดไม ้หอ้งเรียน อ.3 lead   1.13 
  77   พื้นหอ้งเรียน  อ.4 lead   1.09 
  
  
  

78   ของเล่ารางรถไฟ หอ้ง อ.4 lead   1.49 
79   เคร่ืองเล่นบนัไดเล่ือนสีแดง  

สนามเดก็เล่น 
lead   1.05 

80   เคร่ืองเล่นอุโมงคท่ี์สนามเดก็เล่น lead   1.04 
รพ. 

ปลวกแดง 
  

81  รร.วดัหนองบอน
วิปัสสนา 

ชิงชา้ 1 lead   23.84 

82   มา้นัง่ lead   0.56 
  83   ชิงชา้2 lead   0 
  84   เสาเคร่ืองเล่น lead   0.28 
  85   เสาหลงัคาแดง lead   0.42 



98 
 

 

  86   เสาหลงัคาเทา lead   9.11 
  87   ประตูร้ัว lead   6.45 
  88   ร้ัว lead   7.33 
ตารางที ่3-30  แสดงผลการตรวจสารตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จงัหวดัระยอง ปี 2560 (ต่อ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ลาํดบั
ท่ี 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จุดเกบ็ส่ิงแวดลอ้ม สาร 
พิษ 

ผลการทดสอบ 

รพ. 89   ประตูเขา้อาคาร1 lead   29 
ปลวกแดง 90   ผนงัอาคาร1 lead   1.56 

(ต่อ)    test lead   0.84 
  91  เทศบาล 

บา้นปลวกแดง 
เคร่ืองเล่น1 lead   1.43 

  92   เคร่ืองเล่น2 lead   2.07 
  93   เคร่ืองเล่น3 lead   1.38 
  94   เคร่ืองเล่น4 lead   1.61 
  
  
   

95   มา้นัง่ lead   8.54 
96   เคร่ืองเล่น5 lead   3.44 
97   ผนงัอาคาร lead   3.16 

  98   ราวบนัได lead   21.35 
  99   เสาอาคาร lead   2.98 
  100   ประตูหอ้งเรียน lead   4.45 
      test lead   0 
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3.4 กลุ่มเปราะบาง โรงพยาบาล/ศูนย์เด็กเลก็/โรงเรียนเด็กพเิศษ/บ้านพกัคนชรา 
กลุ่มเปราะบางในจงัหวดัระยอง มีทั้งหมด 21 แห่ง ดงัน้ี ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 1 ระยอง สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กภาคตะวนัออก สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน
จงัหวดัระยอง บา้นพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัระยอง สุขใจเนอร์สซ่ิงโฮม คามิลเลียน โซเชียล 
เซนเตอร์ ระยอง มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 
โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยอง  โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลวงัจันทร์ โรงพยาบาลบ้านค่าย 
โรงพยาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโรงพยาบาลนิคมพฒันา 
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ รวมแพทยร์ะยอง โรงพยาบาลมงกุฏระยอง 
โรงพยาบาลศรีระยอง ดงัตารางท่ี 3-31 และรูปท่ี 3-4 

 

ตารางที ่3-31 แสดงจาํนวนกลุ่มเปราะบาง โรงพยาบาล จงัหวดัระยอง 

โรงพยาบาล จํานวนผู้ป่วยนอกใหม่
(คน) 

จํานวนผู้ป่วยใน  
(คน) 

โรงพยาบาลระยอง 142,699 40,724 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง 

60,903 8,532 

โรงพยาบาลบา้นฉาง 44,810 5,592 
โรงพยาบาลแกลง 70,172 13,598 
โรงพยาบาลวงัจนัทร์ 47,868 1,742 
โรงพยาบาลบา้นค่าย 29,181 3,027 
โรงพยาบาลปลวกแดง 27,905 4,477 
โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 13,032 1,179 
โรงพยาบาลนิคมพฒันา 28,228 1,543 
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 38,374 24,993 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ รวมแพทยร์ะยอง  NA 2,802 
โรงพยาบาลมงกฏุระยอง 21,047 703 
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โรงพยาบาล จํานวนผู้ป่วยนอกใหม่
(คน) 

จํานวนผู้ป่วยใน  
(คน) 

โรงพยาบาลศรีระยอง 10,834 1,527 
 

 
 
รูปที ่3-4  แสดงแผนท่ีกลุ่มเปราะบางโรงพยาบาล/ศูนยเ์ดก็เลก็/โรงเรียนเดก็พิเศษ/บา้นพกัคนชรา  
               ในจงัหวดัระยอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
โรงพยาบาล 

1. โรงพยาบาลระยอง  
2. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง 
3. โรงพยาบาลบา้นฉาง 
4. โรงพยาบาลแกลง 
5. โรงพยาบาลวงัจนัทร์   
6. โรงพยาบาลบา้นค่าย 
7. โรงพยาบาลปลวกแดง 
8. โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
9. โรงพยาบาลนิคมพฒันา 
10. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
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11. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ รวมแพทยร์ะยอง  
12. โรงพยาบาลมงกฏุระยอง 
13. โรงพยาบาลศรีระยอง 

 
 

สถานสงเคราะห์ สถานพกัฟ้ืน ฟ้ืนฟูเด็ก คนชรา คนพกิาร 
1. ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 1 ระยอง 
2. สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ภาคตะวนัออก 
3. สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัระยอง 
4. บา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัระยอง 
5. สุขใจเนอร์สซ่ิงโฮม 
6. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มูลนิธิคณะนกับุญคามิลโลแห่งประเทศไทย 
7. โรงเรียนระยองปัญญานุกลู 
8. สุขใจเนอร์สซ่ิงโฮม 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ที ่ เรื่อง ชื่อผู้วจิัย ปี พ.ศ. บทคดัย่อ 
1 การศึกษา 

ผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 
จากอุตสาหกรรม 

1. นนัทวรรณ  วิจิตรวาทการ 
2. นิตยา วจันะภูมิ 
3. ปราณี ชาญณรงค ์
4. นเรศ  เชื้อสุวรรณ 
5. สิริมา  มงคลสมัฤทธิ์ 
6. เพญ็ศรี  วจัฉละญาณ 

2552          ผลการศึกษาพบความสัมพนัธ์ระหว่างอาการทางระบบทางเดินหายใจกบั VOCs และมลพิษทางอากาศ
อื่นๆ แต่ความสัมพนัธ์ที่พบไม่สามารถสรุปไดอ้าจเนื่องมาจากการใชข้อ้มูลมลพิษอากาศที่ไดจ้ากแบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์ และหลงัจากที่มีการควบคุมตวัแปรกวน พบความสมัพนัธ์ระหวา่งการอาศยัอยูใ่กลน้ิคมฯ  
กบัอาการทางระบบทางเดินหายใจในลกัษณะที่เป็น dose response แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ผลการทดสอบ
ระบบประสาทจิตวิทยาและอาการแสดงทางระบบประสาท มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและแสดง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะ dose response ระหว่างระยะทางจากที่พกัถึงนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้หลงัจาก
ควบคุมตวัแปรกวน พบว่ามารดาที่อาศยัในรัศมี > 4 กม.จากนิคมฯ มีแนวโนม้ที่จะมีความเสี่ยงการคลอดก่อน
กาํหนด 37 สัปดาห์ เป็น 1.84 เท่า และมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อน 34 สัปดาห์ เป็น 2.53 เท่า แต่ไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การอาศยัอยูใ่กลแ้หล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย โดยใชร้ะยะทางระหว่างที่พกักบัอุตสาหกรรม
เป็นตวัประเมินค่าความเสี่ยงทางสุขภาพ  
         ผลการศึกษานี้สอดคลอ้งกบัการศึกษาต่างๆที่มีลกัษณะเดียวกนัในหลายๆ ประเทศ ถึงแมว้่าจะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากกวา่ 60 โรงในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ แต่กย็งัมีโรงงานอีกมากกวา่  
600 แห่ง ในพื้นที่จงัหวดัระยอง ซึ่งปล่อยมลพิษและสารอนัตรายอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การขยาย 
การศึกษาวิจยัแบบนี้ไปยงัพื้นที่อื่นๆในจงัหวดัระยองเพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากภาคอุตสาหกรรม
จะทาํใหม้องเห็นภาพรวมของจงัหวดัระยองที่ชดัเจนยิง่ขึ้น 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

2 ระดบัรายวนัของสารมลพิษ 
ทางอากาศและปริมาณผูป้่วยที่
ไดร้ับการพน่ยาขยายหลอดลม 
ในโรงพบาบาลมาบตาพดุ  
จงัหวดัระยอง 

1. ณาน ปัทมะ พลยง  
2. ศุภชยั  เอียมกลุวรพงษ ์
3. มริสสา  กองสมบตัิสุข 

2555        ผลการศึกษาพบว่า ผูป้่วยที่เขา้รับบริการพ่นยาขยายหลอดลมเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอตัราส่วน 
1.12 ต่อ 1 อายเุฉลี่ย 33.0±21.3 ปี เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 94.4) อาศยัอยูใ่นเขตควบคุมมลพิษ โดยอยูใ่น
ตาํบลห้วยโป่งมากที่สุด ร้อยละ 41.9 ระดบัรายวนัของสารมลพิษในอากาศโดยรวม 3 สถานีพบสาร 
Formaldehyde และ ก๊าซ Ozone เฉลี่ยเท่ากบั 6.41±2.53, 47.87±17.62 μg/m3 ตามลาํดบั มีปริมาณสูง
แตกต่างจากค่ามาตรฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) สาร Benzene, Acetaldehyde เฉลี่ยเท่ากบั 
6.94±2.40, 18.18±5.97 μg/m3 มีปริมาณนอ้ยกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ เมื่อจาํแนกตามฤดูกาลพบว่า ปริมาณสาร Benzene, Ozone จะพบมากในฤดูร้อน เท่ากบั 
8.27±1.33, 55.41±17.39 μg/m3 ตามลาํดบั สาร Acetaldehyde จะพบมากในฤดูฝนเท่ากบั 20.95±3.33 
μg/m3 และ Formaldehyde พบมากในฤดูหนาว เท่ากบั 7.83±2.21 μg/m3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (p<0.05) ปริมาณสารAcetaldehyde (สถานีตรวจวดัที่ 3) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผูป้่วยพ่นยาขยาย
หลอดลมในโรงพยาบาลมาบตาพดุในวนัที่รับสมัผสั (No day lag)  
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

3 รายงานการสอบสวนโรค  
กรณี บริษทับีเอสที อิลาส 
โตเมอร์ จาํกดั (BSTE) ระเบิด
และไฟใหมน้ิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพดุ ต.มาบตาพดุ อ.เมือง  
จ.ระยอง 

1. ชนาธิป  วฒันนภาเกษม 
2. สุดา  พะเนียงทอง 
และทีม SRRT-C จงัหวดั
ระยอง 

2555         จุดที่เกิดเหตุ อยูใ่นกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์ (Butadine Rubber) กระบวนการผลิตประกอบดว้ย 
7 ส่วน โดยสารโทลูอีนที่ระเบิดนั้น เป็นตวัทาํละลายในขวนการผลิตยางสังเคราะห์ควนัที่เกิดจากการเผา
ไหมท้าํใหร้ะคายเคืองตา ผวิหนงั ระบบหายใจ และอาจทาํใหเ้กิดอาการง่วงนอน เวียนศีรษะและอาเจียนได ้
โดยทางบริษทัมอบหมายให้บริษทัเอสพีเอสคอนซัลติ้ง เชอร์วิส จาํกดั ซึ่งเป็นบริการที่ปรีกษาสาขา
สิ่งแวดลอ้ม และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ไม่พบค่าความผดิปกติแต่อยา่งได 
 

4 การพฒันาระบบเฝ้าระวงั
สุขภาพจากปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
ในเขตควบคุมมพลิษจงัหวดั
ระยอง 

1.สุดา  พะเนียงทอง  
2. สุรทิน  มาลีหวล  
3. ชาติวฒุิ  จาํจด 

2555            สรุปผล มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่สําคญัที่สุดในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจงัหวดัระยอง 
โดยเฉพาะสารอินทรียร์ะเหยง่ายร่วมถึงฝุ่ นขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน ผลจาการศึกษาพบวา่อตัราป่วย 
ในแต่ละตาํบลของเขตควบคุมมลพิษดว้ยกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจ โรคเยือ่บุจมูกอกัเสบจาก 
การแพ ้และโรคหืด มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2549 - 2551 และลดลงในปี พ.ศ. 2552 ผลการพฒันาระบบ
เฝ้าระวงันี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบเฝ้าระวงัที่มีความจาํเพราะต่อสุขภาพสอดคลอ้งกบัปัจจยั
ดา้นมลพิษในพื้นที่ รวมทั้งการพฒันาคุณภาพของขอ้มูลให้สามารถเชื่อมโยงกบัฐานขอ้มูลของระบบ
บริการสาธารณสุขทุกระดบั แต่จะตอ้งมีการประเมินผลการนาํไปสู่การปฏิบตัิ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

5 ปริมาณการรับสมัผสัสารตวัทาํ
ละลายอินทรียท์ี่ส่งผลต่อระดบั
ในตริคออกไซดข์องลมหายใจ
ออของตาํรวจจราจรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1. มริสสา  กองสมบตัิสุข 
2. ศรีรัตน์  ลอ้มพงศ ์
3. อรวรรณ  แกว้บุญชู 

2556           โดยสรุป ตาํรวจที่ปฏิบตัิหนา้ที่ในเขตการจราจรหนาแน่นใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครรับสมัผสั 
สารโทลูอีนมีค่าเฉลี่ยเท่ากรับ 213.63 ± 111.28 ppb และไซลีนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 309.4 ± 73.97 ppb ระดบั 
ในตริคออกไซดข์องลมหายใจออกมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 26.29 ± 11.55 ppb โดยความเขม้ขน้ของสารโทลูอีน
และไซลีนในบรรยากาศการทาํงานแบบติดตวับุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัไนตริคออกไซด์ของลม
หายใจออกของตาํรวจจราจร แต่อยา่งใดกต็าม ตาํรวจจราจรดงักล่าวมีโอกาสที่จะไดร้ับสัมผสัสารตวัทาํลาย
อินทรียจ์ากการทาํงานซี่งจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอื่นๆได ้ดงันั้น ควรมีการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอตัราย
ระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม 

6 ผลกระทบต่อสุขภาพของผูเ้ขา้
รับบริการพน่ยาขยายหลอดลม
จากมลพิษทางอากาศ ในเขต
ควบคุมมลพิษมาบตาพดุ 
จงัหวดัระยอง 

ศุภชยั  เอี่ยมกลุวรพงษ ์ 2556           สรุปการศึกษารายงานผูป้่วยที่ไดร้ับการพน่ยาขยายหลอดลมของโรงพยาบาลมาบตาพดุ 
มีสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์ที่มีนยัสาํคญัทางสถิติกบัความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ที่สถานีตรวจ 
วดักรอกยายชา(วนัเดียวกนั 1 วนัถดัมา 2 วนัถดัมา) และสถานีตรวจตากวน (วนัเดียวกนั 1 วนัถดัมา 3 วนั
ถดัมา) ผูป้่วยที่ไดร้ับการพ่นยาขยายหลอดลมของศูนยบ์ริการสาธารณสุขมีสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ที่มี
นยัสาํคญัทางสถิติกบัความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ที่สถานีตรวจกรอกยายชา (วนัเดียวกนั 1 วนัถดั
มา 2 วนัถดัมา 3 วนัถดัมา) และสถานีตรวจวดัตากวน (วนัเดียวกนั 1 วนัถดัมา 2 วนัถดัมา 3 วนัถดัมา)  
ดงันั้น คุณภาพอากาศที่ปนเปื้อนสารเคมีโดยเฉพาะสารซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ไดส้่งผลกระทบต่อผูป้่วยที่เขา้
รับการพน่ยาขยายหลอดลม ดงันั้นจึงควรเตือนผูป้่วยดว้ยป้ายสีแสดงผลตรวจวดัจากสถานีกรอกยายชา  
วดัตากวน ในอนาคตควรทาํการศึกษาวจัยัเพื่อเฝ้าระวงัเชิงรุก 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

7 การรับสมัผสัสารเบนซีนและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนจากมลพิษ
สิ่งแวดลอ้มในเขตควบคุม
มลพิษจงัหวดัระยอง 

ศุภชยั  เอี่ยมกลุวรพงษ ์ 2556           โดยสรุปศึกษาในประชาชนผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการส่วนใหญ่ปกติเมื่อเปรียบเทียบการรับ
สัมผสัสารเบนซีน พบว่า ระดบักรดมิโคนิกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในปัจจยัระยะทาง
จากนิคมอุตสาหกรรมถึงบา้น เพศ อาย ุการทาํงานสัมผสัสารอินทร์ระเหย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล ์
และจากการศึกษาในนกัเรียนที่อาศยัอยูใ่นตาํบลมาบตาพุดและหว้ยโป่งอาศยัอยูใ่นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
มากกวา่ 10 ปี ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการส่วนใหญ่เป็นปกติ เมื่อเปรียบเทียบการรับสมัผสั 
สารเบนซีน พบวา่ ระดบักรดมิโคนิกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีวินยัสาํคญัทางสถิติในปัจจยัระยะห่าง 
จากนิคมอุตสาหกรรมถึงโรงเรียน เพศ และอาย ุ
 

8 รายงานสรุปขอ้มูลสุขภาพ
พื้นฐาน (baseline health data) 
ของผูเ้กบ็กูค้ราบนํ้ามนั และ
ฟื้นฟชูายหาดอ่าวพร้าว 
เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง 

สาํนกังานสาธารณสุข 
จงัหวดัระยอง 

2556            โดยสรุป การระเคืองทางเดินหายใจและเยือ่บุตาเป็นอาการหลกัระยะเฉียบพลนั  
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองยงัไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มสัมผสัมาก การทาํงานของตบัผดิปกติสัมพนัธ์
กบัระดบัการสัมผสั การติดตามกลุ่มสัมผสัมาก 1 ปี พบปัญหาการมาตรวจสุขภาพลดลงมาก การเฝ้าระวงั
ระยะยาวอาจตอ้งใชข้อ้มูลจาการเฝ้าระวงัอื่นๆ ร่วมดว้ย เช่น การใชท้ะเบียนมะเร็งเพื่อติดตามการเกิดมะเร็ง
เมด็เลือดขาว มะเร็งปอด 
 
 
 
 



106 
 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

9 ผลกกระทบต่อเมด็เลือด 
จากการรับสมัผสัสารเบนซีน
ในสิ่งแวดลอ้มของประชาชน 
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพดุ 
จงัหวดัระยอง 

1.ณาน ปัทมะ พลยง 
2. ศุภชยั  เอี่ยมกลุวรพงษ ์
3. สุดา  พะเนียงทอง 
4. มริสสา  กองสมบตัิสุข 
5. สายจิตร์  สุขศรี 

2556           เมื่อศึกษาความสมัพนัธ์ พบวา่ กรดมิวโคนิกในปัสสาวะมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณฮีโมโกลบิน  
ฮีมาโตรคริต และเมด็เลือดขาว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นอกจากนี้ยงัพบปัจจยัดา้นอาย ุ  เพศ การสูบบุหรี่ 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์มีความสมัพนัธ์กบัความสมบูรณ์ของเมด็เลือดตามชนิดของเมด็เลือด  
แนวทางการเฝ้าระวงั ประชาชนควรไดร้ับการสุขภาพประจาํปี ติดตามตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด
อยา่งต่อเนื่องโดยเฉพาะภาวะซีดและเมด็เลือดขาว  
           ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายระดบัสูงหน่วยงานภาครัฐควรจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม
ดา้นสาธารณสุขใหค้รอบคลุม เพื่อเฝ้าระวงัสุขภาพเชิงพื้นที่ในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพดุ 

 
10 ปัจจงัเสี่ยงดา้นอาชีพของ 

มะเร็งระบบเมด็เลือดใน 
จงัหวดัระยอง 

อภิญญา  พนัธ์จินดาทรัพย ์ 2557          สรุปการวิจยั การสมัผสัสารปราบศตัรูพืชและควนัระหวา่งการประกอบอาชีพเป็นปัจจยัเสี่ยง 
ดา้นอาชีพที่สาํคญัต่อการเกิดมะเร็งระบบเมด็เลือดในจงัหวดัระยอง ดงันั้นการดาํเนินการดา้นอาชีวอนามยั
ควรลดการสมัผสัปัจจยัเสี่ยงดงักล่าวเพื่อการป้องกนัการเกิดมะเร็งระบบเมด็เลือดในอนาคต 
 

11 การเฝ้าระวงัสุขภาพผูร้่วม 
เกบ็กูค้ราบนํ้ามนัและฟื้นฟู
ชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสมด็ 
จงัหวดัระยอง  

1. สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ 
2. จนัทร์ทิพย ์ อินทวงศ ์
3. นยันา   พนัโกฏิ 

2558          โดยสรุป การระเคืองทางเดินหายใจและเยื้อบุตาเป็นอาการหลกัระยะเฉียบพลนั การใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัตนเองยงัไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มสัมผสัมาก การทาํงานของตบัผิดปกติสัมพนัธ์กบัระดบัการ
สมัผสั การติดตามกลุ่มสมัผสัมาก 1ปี พบปัญหาการมาตรวจสุขภาพลดลงมาก ในการเฝ้าระวงัระยะยาว 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

12 ความสมบูรณ์ของเมด็เลือด 
การทาํงานของตบั และ 
เปรียบเทียบการรับสมัผสั
อนุพนัธ์สารเบนซีนของ
ประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ  
จงัหวดัระยอง 

สายจิตร์  สุขศรี 2560           ผลการศึกษา ร้อยละ 51.5 อาศยัอยูใ่นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมามากกวา่ 35 ปี  
ระยะทางจากบา้นถึงนิคมอุตสาหกรรม เฉลี่ย 5.29 กิโลเมตร ร้อยละ 98.0 มีปริมาณกรดมิวโคนิกใน
ปัสสาวะอยูใ่นเกณฑป์กติ ใกลเ้คียงกนัทั้ง 3 ปี แต่พบว่าค่าเฉลี่ยกรดมิวโคนิกในปัสสาวะ  มีแนวโนม้เพิ่ม
มากขึ้นทุกปี (22.74  36.97 37.46) และพบว่า 1 ใน 3 มีภาวะซีด โดยในแต่ละปีภาวะซีดมีแนวโนม้ลดลง 
ร้อยละ 39.6  32.9  26.1 และพบว่าเพศ ดื่มแอลกอฮอล ์สูบบุหรี่ ระยะทางจากบา้นกบันิคมอุตสาหกรรม 
และระยะเวลาอาศยัในพื้นที่มีความสมัพนัธ์กบัภาวะซีด ส่วนการทาํงานของตบั ร้อยละ 75 อยูใ่นเกณฑป์กติ
โดยแต่ละปีพบความผิดปรกติเพิ่มมากขึ้น  (ร้อยละ 3.4  3.7 4.1) และพบว่ากรดมิวโคนิคในปัสสาวะมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.001)โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละปีเท่ากบั 22.74  
36.97 และ 37.46 ส่วนปริมาณฮีโมโกลบิน  ฮีมาโตคริต และเกร็ดเลือด มีแนวโนม้เพิ่มมากขึ้นแตกต่างอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001)  
         ขอ้แนะนาํประชานควรไดร้ับการเฝ้าระวงัสุขภาพอยา่งต่อเนื่องและควรนาํไปสู่นโยบาย 
การควบคุม กาํกบั ติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหล่งกาํเนิด 
 

 

 

 


	ปก
	คำนำ
	สารบัญ
	ข้อมูลทั่วไป1

