
นางพัฒนาพร    กล่อมสุนทร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมุกดาหาร 



ข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดมุกดาหาร 

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร  





ที่ต้ังอาณาเขตและพรมแดน 

ทิศตะวนัตก 
อาณาเขตตดิกบั 

จงัหวดักาฬสินธ์  /ร้อยเอ็ด 

ทิศใต้อาณาเขตตดิกบั 
จงัหวดัยโสธร  /อ านาจเจริญ /ร้อยเอ็ด 

ทิศเหนืออาณาเขตตดิกบั 
จงัหวดันครพนม /  สกลนคร 

ทิศตะวนัออก 
อาณาเขตตดิกบั 

แขวงสะหวนันะเขต  สปปลาว 









จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดน ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว  มี
แม่น้้าโขงเป็นเส้นก้ันพรมแดน   ระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร  พ้ืนที่ทั้งหมด ๒,๗๑๒,๓๙๔ ไร่ 
  
 

สถานการณ์และบทบาทจังหวัดมุกดาหาร 



เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 









 



สถิติบุคคลเข้าออก ทั้ง ๒ จุดผ่านแดน เฉล่ียวันละ ๔,๗๐๐ คน หรือเดือนละ ๑๔๐,๐๐๐ คน ปี
ละ ๑,๗๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นประเทศลาวที่เข้าออกด่านมากเป็นอันดับ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 



ส่วนที่ ๒  ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลสารเคมี 



โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดมุกดาหาร  ทั้ง ๓ ประเภท มีจ านวน ๔๔๘ โรงงาน  มีจ านวน
คนงาน จ านวน ๒๘๗๗  คน ซึ่งพบว่าโรงงานจ าพวกที่ ๓ มากที่สุด คือ ๑๙๐ โรงงาน  มี
จ านวนคนงาน ๒๑๘๔ คน 

 
ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภทแรงมา้ 

โรงงาน จ านวน จ านวนเงินลงทุน จ านวนคนงาน
จ าพวกที่ โรงงาน ล้านบาท คน

๑ ๑๙๓ 17.93 270.00
๒ ๖๕ 120.81 423.00
๓ ๑๙๐ 5,879.05 2,184.00

รวม ๔๔๘ 6,017.79 2,877.00



 
ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม ๗  อับดับ  จังหวัดมุกดาหาร 

อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารเป็นขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภาค
การเกษตรเป็นอันดับหน่ึงได้แก่ โรงสีข้าว และโรงงานมันส าปะหลัง 
 



 
ข้อมูล ๓ ล าดับแรกของมูลค่าเงนิลงทนุของอุตสาหกรรม  

จังหวัดมุกดาหาร  

อันดับที่ ๑ 

อุตสาหกรรมอาหาร 
เป็นประเภทน้้าตาลทรายและ
การแปรรูปจากเนื้อสัตว์มีจ้านวน 
๑๕ โรงงาน มีแรงงานรวม ๗๙๔ 
คนคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖ ของ
จ้านวนแรงงานท้ังหมด 

อุตสาหกรรมยางพารา 
เป็นประเภทยางแท่ง STR ,ยาง
เครป,ยางผสม มีจ้านวน ๖ 
โรงงาน มีแรงงานรวม ๕๘๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๑ ของ
จ้านวนแรงงานท้ังหมด 

อันดับที่ ๒ อันดับที่ ๓ 

อุตสาหกรรมการเกษตร 
เป็นโรงสีข้าวและโรงงานมัน
ส้าปะหลังมีจ้านวน ๒๑๒ 
โรงงาน มีแรงงานรวม ๘๖๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของจ้านวน
แรงงานท้ังหมด 





สถานประกอบการในจังหวัดมุกดาหารมี ๔๕๗ แห่ง โดยมีเงินทุน 8,315,579,955 บาท และ มีจ้านวน
คนงานรวม 4,689 คน  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีจ านวนมาก ๓ อันดับคือ ซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสี เป็น
อันดับหนึ่ง และเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพารา  และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามล าดับ 

 
ข้อมูลสถานประกอบการจังหวัดมุกดาหาร  



ข้อมูลประเภทโรงงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน ๓ อ้าเภอ ซ่ึงพบว่าจ้านวนโรงงานจะ 
อยู่อ้าเภอเมืองมุกดาหารจ้านวนมาก ส่วนในอ้าเภอหว้านใหญ่และอ้าเภอดอนตาลยังมี 
จ้านวนโรงงานในปริมาณน้อย 



ข้อมูลสารเคมีที่ส่งออกผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารจ านวนมากที่สุดคือ กรดซัลฟิวริก 
ซึ่งทางสปป.ลาวน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองทอง 



ข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม  ๑๐ อันดับ 

ข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่สุดคือ โซดาไฟ ๕๐%  

ล าดับ ชือ่สารเคมี คุณลักษณะสารเคมี
1 โซดาไฟน  า ๕๐% คุณลักษณะสารเคมเีป็นของแข็งสีขาว ไมม่กีล่ิน มฤีทธิเ์ป็นด่าง ย่ิงเข้มข้นมากย่ิงมฤีทธิม์าก
2 โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ เป็นผงสีขาวหรือออกสีเหลือง ละลายในน  าได้   สารละลายเป็นกรด 
3 กรดไฮโดรคลอลิค ๓๕% เป็นกรดแก ่ มลัีกษณะของเหลวไมม่สีีหรือมสีีใสออกเหลือง มไีอระเหย มกีล่ินฉุน ไมเ่ป็นสารไวไฟ
4 แอมโมเนีย ลักษณะเป็นแกส๊ไมม่สีี กล่ินฉุนมาก ละลายน  าได้ดี ท าให้ได้สารละลายทีม่ฤีทธิเ์ป็นด่าง
5 กรดซัลฟวิริก เป็นสารละลายทีม่ฤีทธิเ์ป็นกรดแก ่ไมม่สีี มกีล่ินฉุน ละลายในน  าได้
6 โซเดียมไฮโปคลอไรด์ เป็นของเหลวมสีีเหลืองใส มกีล่ินออ่น
7 โซเดียมไฮดรอกไซด์ มลัีกษณะเป็นผลึกหรือผงสีขาว มคุีณสมบัติในการละลายน  าได้ดี เมือ่ละลายน  าจะให้ฤทธิเ์ป็นด่างแก่
8 Tetre  Methy thiurm Disulfide ของแข็งเป็นพษิ, กดักร่อน, สารอนิทรีย์
9 ซิงค์ออกไซด์ สารประกอบทีเ่ป็นผลึก ไมม่สีี ไมล่ะลายน  า แต่ละลายในกรด 

10 kenite ๗๐๐ เป็นสารพเิศษช่วยในการกรองน  า และกรองของเหลว มลัีกษณะเป็นผงละเอยีดสีขาว 



ข้อมูลสารเคมีในโรงพยาบาล   ปี ๒๕๖๐   



 อุตสาหกรรมเสี่ยงต่อกลุ่มโรคที่เฝ้าระวัง 4 กลุ่มโรค 

๑.ข้อมูลกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับฝุ่นหิน 

๒.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับแร่ใยหิน 

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเส่ียงต่อกลุ่มโรคท่ีเฝ้า
ระวัง โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis)  ในจังหวัด
มุกดาหารมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับฝุ่น
หิน  จ้านวน ๑ แห่ง มีจ้านวนคนงานรวม ๙ คน  

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเส่ียงต่อกลุ่มโรคท่ีเฝ้า
ระวังเกี่ยวกับแร่ใยหิน ในจังหวัดมุกดาหารมี
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับฝุ่นหิน  จ้านวน 
๒๐ แห่ง มีจ้านวนคนงานรวม ๑๐๓ คน  

รหสั ประเภทโรงงาน จ านวนโรงงาน          
(แหง่) 

จ านวนคนงาน 
(คน) 

05801 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการท้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต  
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซ่ัมหรือผลิตภัณฑ์ปูน  
ปลาสเตอร์ 

     20       103 

รวมทัง้สิน้       2๐      ๑๐๓ 
 

รหสั ประเภทโรงงาน จ้านวนโรงงาน 
(แหง่) 

จ้านวนคนงาน 
(คน) 

00301 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการโม ่บด หรือย่อยหิน  1        9 
รวมทัง้สิน้ ๑         ๙ 

 



รหัส ประเภทโรงงาน จ้านวนโรงงาน 
(แห่ง) 

จ้านวนคนงาน 
(คน) 

03700 โรงงานท้าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งในอาคารจากไม ้แกว้  ยาง 
หรืออโลหะอืน่ ซ่ึงมใิช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่ง ภายในอาคาร
จากพลาสติกอดัเข้ารูป 

3      18 

รวมทัง้สิน้ 3      18 
 

๓.ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับตะก่ัว 

 
รหสั 

ประเภทโรงงาน จ านวนโรงงาน 
(แหง่) 

จ านวน
คนงาน (คน) 

03700 โรงงานท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งในอาคารจากไม ้แกว้  
ยาง หรืออโลหะอืน่ ซ่ึงมใิช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่ง 
ภายในอาคารจากพลาสติกอดัเข้ารูป 

3 18 

04301 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการท าปุย๋ หรือสารป้องกนั  
หรือก าจัดศัตรูพชืหรือสัตว์ 

2 12 

05004 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการผสมผลิตภัณฑ์จาก 
ปิโตรเลียมเข้าด้วยกนัหรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
กบัวัสดุอืน่ 

2 16 

08900 โรงงานผลิตกา๊ซ ซ่ึงมใิช่กา๊ซธรรมชาติ ส่งหรือจ าหน่ายกา๊ซ 2 12 
09501 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการซ่อมแซมยานท่ี 

ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบของยาน 
39 365 

09502 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการซ่อมแซมรถพว่ง จักรยาน  
สามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน 

1 3 

09503 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการพน่สีกนัสนิม ยานท่ี  
ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ 

3 37 

รวมทัง้สิน้ ๕๒ ๔๖๕ 

 

๔.ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับสารตัวท าละลายอินทรีย์และตัวท าละลายอนินทรีย์ 

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเส่ียงต่อกลุ่มโรคท่ีเฝ้า
ระวังเกี่ยวกับตะกั่ว  ในจังหวัดมุกดาหารมี
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับตะกัว่    จ้านวน 
๓ แห่ง มีจ้านวนคนงานรวม ๑๘ คน  

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเส่ียงต่อกลุ่มโรคท่ี
เฝ้าระวังเกี่ยวกับสารตัวท้าละลาย
อินทรียแ์ละอนนิทรียมี์โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับสารตัวท้าละลาย
อินทรีย์ ประเภทก๊าซ  เครื่องยนต์ การ
เคาะพ่นสี  จ้านวน ๕๒ แห่ง มีจ้านวน
คนงานรวม ๔๖๕ คน  
 



ล าดับ ประเภทท่ียืน EIA ประเภทโครงการ สถานท่ี วันท่ีออก
หนังสือเห็นชอบ 

  

ช่ือนิติบุคคลผู้จัดท้ารายงาน 
  

๑ โครงการ บ้านเอ้ืออาทร มุกดาหาร 2 
ระยะ 5 

บริการชุมชนและ
ท่ีพักอาศัย 

ท่ีอยู่ ต.มุกดาหาร เมือง ซอย - ถนน 
- ต้าบล - อ้าเภอ - จังหวัด มุกดาหาร 

รหัสไปรษณีย์ - 

15-มี.ค.-
56 

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 

๒ โครงการเพิ่มก้าลังการผลิตไฟฟ้าจาก
ชีวมวล (ชานอ้อย) เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้อง
กับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากมวลชีวภาพ (จาก

ชานอ้อย) 

พลังงาน ท่ีอยู่ 75 ม.8 บ้านป่าหวาย ถ.โคก
สูง-โพนทราย ต.บางทรายใหญ่  

29-ก.ย.-
53 

บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อม
ไทย จ้ากัด 

๓ โครงการขยายการผลิตโรงงานน้้าตาล อุตสาหกรรม ท่ีอยู่ 75 ม.8 บ้านป่าหวาย ถ.โคก
สูง-โพนทราย ต.บางทรายใหญ่  

19-ต.ค.-
48 

บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิ
เนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ้ากัด 

ข้อมูลประเภทที่ยืน EIA  จังหวัดมุกดาหาร  



สถิตอุิบัติภัยสารเคมี 3 ปี ย้อนหลัง  



ส่วนที่ ๓  ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ  
และข้อมูลสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร 







สถานสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร ๓ ปี ย้อนหลังอัตราการเกิด
มากกว่าอัตราการตาย  ซึ่งมีอัตราเพ่ิมปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ 0.๓๓ 

อายุเฉล่ียปี ๒๕๖๐ เพศหญิงอยู่ท่ีอายุเฉล่ีย
๘๑.๘๔ ปี และเพศชายอยู่ท่ีอายุเฉล่ีย ๗๔.๒๖ 



ข้อมูลการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ๑๐ อันดับ ปี ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร 

ข้อมูลแสดงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยมะเร็ง ๑๐ อับดับ  
จังหวัดมุกดาหารพบว่าเสียชวิีตอันดับแรกคือมะเร็งทอ่น้ าด ี 

ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 





สถิติสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร 

สาเหตุการป่วย ผู้ป่วยนอก สาเหตุการป่วย ผู้ป่วยใน สาเหตุการตาย  ๕ อันดับ 

 อันดับ  ๑   โรคปอดบวม 

 อันดับ  ๒   มะเร็งตับ 

 อันดับ  ๓   โรคเบาหวาน 

 อันดับ  ๔  ติดเช้ือในกระแส
โลหิต 

 อันดับ  ๕  ไตวาย 

 อันดับ  ๑   โรคเบาหวาน 

 อันดับ  ๒  การติดเช้ือ
ทางเดินหายใจส่วนบน 

 อันดับ  ๓   
 เน้ือเยื่อผิดปกติ 

 อันดับ  ๔   โรค HT 

 อันดับ  ๕   ฟัน 

 อันดับ  ๑   โรคปอดบวม 

 อันดับ  ๒   หลอดลมอับเสบ 

 อันดับ  ๓   โรคโลหิตจาง 

 อันดับ  ๔    
การอับเสบและติดเช้ือ 

 อันดับ  ๕   
 การบาดเจ็บของร่างกาย 

ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



กลุ่มโรคทางเดินหายใจ (ICD ๑๐ J๐๐-J๑๘.๙)  ปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร 



การพิกัด google map โรคหอบหืด แยกรายสถานบริการ จังหวัดมุกดาหาร 

ท่ีมาข้อมูล : งานเชิงรุกอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลมุกดาหาร  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



กลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด (ICD ๑๐ I๐๐-I๕๒.๘)  ปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร 



การพิกัด google map โรคหัวใจ   แยกรายสถานบริการ จังหวัดมุกดาหาร 

ท่ีมาข้อมูล : งานเชิงรุกอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลมุกดาหาร  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



กลุ่มโรคผิวหนังอับเสบ (ICD ๑๐ L2-L๓) กลุ่มโรคตาอับเสบ (ICD ๑๐ H๑๐-H๑๙.๘) 

ข้อมูลโรคผิวหนังอับเสบจังหวัดมุกดาหาร ปี 
๒๕๕๗ มีจ้านวน ๓๖๖ คน  ปี ๒๕๕๘ มีจ้านวน
๓๓๕ คน ปี ๒๕๕๙ มีจ้านวน ๔๒๑  คน   

ข้อมูลโรคตาอับเสบจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๗ 
มีจ้านวน ๑,๗๓๑ คน  ปี ๒๕๕๘ มีจ้านวน 
๒,๑๖๓ คน ปี ๒๕๕๙ มีจ้านวน ๒,๐๓๒  คน   

ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



ข้อมูลเกษตรกรตรวจคดักรองโดยใช้ 
cholinesterase Reactive paper  
ปี ๒๕๖๐ ผลมีความเสี่ยงและไม่
ปลอดภัยพบมากที่ อ าเภอดงหลวง 

 และพบน้อยที่สุดที่อ าเภอหนองสูง 

จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการประเมินด้วยแบบประเมินความเสี่ยงได้รับการเจาะเลือด 
ตรวจคัดกรองโดยใช้ cholinesterase Reactive paper   จังหวัดมุกดาหาร 

ข้อมูลเกษตรกรตรวจคดักรองโดยใช้ 
cholinesterase Reactive paper 
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓ อ าเภอ 
ผลมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยพบ
มากที่ อ าเภอเมือง และพบน้อยที่สุด
ที่อ าเภอหว้านใหญ่ 

ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



ข้อมูลอัตราป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืชรายอ าเภอและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ  
จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ 

ข้อมูลอัตราป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืชพบมากทีสุ่ด 
ที่อ าเภอดงหลวงและพบอตัราป่วยนอ้ยทีสุ่ดทีอ่ าเภอ
นิคมค าสร้อย 

ข้อมูลอัตราป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืชพบมาก
ที่สุดที่อ าเภอหว้านใหญ่และพบอัตราป่วยนอ้ย
ที่สุดที่อ าเภอเมืองมุกดาหาร 

ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



ล าดับท่ี โรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
๑

. 
โรงพยาบาลมกุดาหาร ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามยัระดับดีเด่น ปี ๕๘  

ผ่านมาตรฐานการจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดล้อมระดับเร่ิมต้น 
๕๘ ครบก าหนดรับรองผลปี ๒๕๖๑  

๒
. 

โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย ระดับ ๔ ปี ๕๘( เกนิระยะเวลารับรอง )  

๓
. 

โรงพยาบาลค าชะอี ระดับ ๔ ปี ๕๘( เกนิระยะเวลารับรอง )  

๔
. 

โรงพยาบาลดอนตาล ระดับ ๓ ปี ๕๗( เกนิระยะเวลารับรอง )  

๕
. 

โรงพยาบาลดงหลวง ระดับ ๓ ปี ๕๗( เกนิระยะเวลารับรอง )  

๖
. 

โรงพยาบาลหนองสูง ระดับ ๕ ปี  ๕๗ ( เกนิระยะเวลารับรอง )  

๗
. 

โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามยัและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมปี ๖๐  

 

การจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหารมีโรงพยาบาลจ้านวน ๗ แห่ง เอกชน ๑ แห่ง โดยผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลมุกดาหารและโรงพยาบาลหว้านใหญ่ 

ท่ีมา: ส านักงานควบคุมโรคท่ี ๑๐ อุบลราชธานี ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



สรุปผลการด้าเนินงานโครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

จังหวัดมุกดาหารปีงบประมาณ  ๒๕๖๐(ยอดสะสม) 

สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ สปก.
ปลอดโรค จังหวัดมุกดาหารมีจ้านวน ๒๒ แห่ง 
ผ่านการประเมินระดับจังหวัด ๑๔ แห่ง และ
ผ่านการประเมินระดับประเทศ ๔  แห่ง 

ล าดับท่ี รายละเอยีดกจิกรรม ผลการด าเนินงาน
(สะสม) 

     ๑. จ านวนสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ สปก .ปลอดโรคฯ ๒๒ แห่ง 

     ๒. จ านวนสถานประกอบการทีผ่่านการประเมนิในระดับจังหวัด ๑๔ แห่ง 

     ๓. จ านวนสถานประกอบการทีผ่่านการประเมนิในระดับประเทศ ๔ แห่ง 

     ๔ จ านวนสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมและผ่านการจัดบริการอาชี
วอนามยัครบวงจร 

๓ แห่ง 

 ที่มา: ส านักงานควบคุมโรคที ่๑๐ อุบลราชธานี ณ วันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



การเดินส ารวจสถานประกอบการหรือสถานที่ท างานค้นหาสิ่งคุกคาม 

ท่ีมาข้อมูล : งานเชิงรุกอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลมุกดาหาร  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



การตรวจวัดส่ิงคุกคามที่ส้าคัญในโรงพยาบาลมุกดาหาร 

ที่มาข้อมูล : ศูนย์บริการอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ส้านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  4 มีนาคม 2559 

ล ำดับ ผลกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อม

๑  ตรวจวัดระดับควำมร้อน

๒  ตรวจวัดปริมำณเช้ือแบคทเีรียรวมในอำกำศ

๓  ตรวจวัดปริมำณเช้ือรำรวมในอำกำศ

๔  ตรวจวัดระดับควำมช้ืนสัมพัทธ์

๕  ตรวจวัดปริมำณฝุ่นรวม

๖  ตรวจวัดปริมำณฝุ่นขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน

๗  ตรวจวัดปริมำณ Carbon dioxide

๘  ตรวจวัดปริมำณ Ethylene oxide

๙  ตรวจวัดปริมำณ Formaldehyde

๑๐ ตรวจวัดปริมำณ Sulfuric acid

๑๑ ตรวจวัดปริมำณ Volatile organic compounds

๑๒ ตรวจวัดปริมำณ Xylene



ผลการตรวจวัดส่ิงคุกคามที่ส้าคัญในสถานประกอบการ  ปี ๒๕๖๐ 

พารามิเตอร์ จ้านวนทั้งหมดจุด จ้านวนที่ไม่ผ่าน(จุด) ร้อยละ 

อุณหภูมิ ๒๘ ๒๕ ๘๙.๒๙ 

ฟอร์มัลดีไฮล ์ ๒๘ ๒ ๗.๑๔ 

สารอินทรีย์ระเหยรวม ๒๘ ๖ ๒๑.๔๓ 

คาร์บอนไดออกไซด์ ๒๘ ๔ ๑๔.๒๙ 

แบคทีเรีย ๓๒ ๖ ๑๘.๗๕ 

เชื้อรา ๓๒ ๔ ๑๒.๕๐ 

*ฝุ่น  ตะก่ัว สไตรีน ไม่เกินมาตรฐาน 
ท่ีมา: โรงพยาบาลมุกดาหาร  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



Googel map สถานประกอบการแยกตามความเส่ียง  ปี ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร 

พิกัดแสดงข้อมูล
ความเส่ียงเรื่อง 
การพลัดตก 

พิกัดแสดงข้อมูล
ความเส่ียงเรื่อง 
แรงเชิงกล 

พิกัดแสดงข้อมูลความเส่ียงเรื่อง  ฝุ่น 

ท่ีมาข้อมูล : งานเชิงรุกอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลมุกดาหาร  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากแอสเบสตอส  
ปี 2560 

การบาดเจ็บจากการท างาน แยกเป็นรายอ าเภอ  
ปี2560 

ข้อมูลอัตราการบาดเจ็บจากการท้างาน ปี ๒๕๖๐  
พบมากในอ าเภอดงหลวง ๔๗๒.๑ อัตราต่อแสน
ประชากร  และพบน้อยที่สุด อ าเภอหว้านใหญ่
๓๑๕.๔๔ อัตราต่อแสนประชากร 

ข้อมูลอัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิด
จากแอสเบสตอส ปี ๒๕๖๐  พบในอ าเภอเมือง 
๐.๘๘ อัตราต่อแสนประชากร 

ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน  
จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2560 

อัตราป่วยโรคหูเสื่อมจากการสัมผัสเสียงดัง 
จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2560 

ข้อมูลอัตราป่วยโรคการได้ยินเส่ือมจากเสียง  
ปี ๒๕๖๐ พบมากในอ าเภอเมืองมุกดาหาร 
พบจ านวนผู้ป่วย ๑๖๙  คน ๑๔๘.๑๓ อัตรา
ต่อแสนประชากร 

ข้อมูลอัตราป่วยโรคการดูกและกล้ามเนื้อจาก
การท้างานปี ๒๕๖๐ พบมากในอ าเภอเมือง 
พบจ านวนผู้ป่วย ๑๙  คน ๑๖.๖๕ อัตราต่อ
แสนประชากร 

ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



การบาดเจ็บจากการท างาน 
 แยกเป็นรายอ าเภอ ปี2560 

การบาดเจ็บจากการท างานแรงงานในระบบ 
 แยกเป็นรายอ าเภอ ปี2560 

การบาดเจ็บจากการท้างาน พบมากในกลุ่ม
เกษตรกร ท้าไร่ ชาวนา มีจ้านวนผู้ป่วย ๖๑๔ 
คน ร้อยละ ๐.๔๕ 

การตรวจตามปัจจัยเส่ียง ด้านการมองเห็นใน
กลุ่มแรงงานในระบบ ปี ๒๕๖๐ ผลตรวจ
เหมาะสมกับลักษณะงาน ๑๕๓ ราย จากการ
คัดกรอง ๑๗๖ คน 

ท่ีมา: HDC  ณ วันท่ี ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
ที่มา: งานเชิงรุกอาชีวอนามัย  ณ วันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



ข้อมูลแรงงานข้ามชาต ิ





ข้อมูลผู้ป่วยข้ามชาติย้อนหลัง ๓ ปี พบว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้น  และพบเป็นสัญชาติลาวมากที่สุด 

ข้อมูลผู้ป่วยข้ามชาติ 



ข้อมูลแรงงานข้ามชาติ 

ข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนจากศูนย์ OSS ที่
ขึ้นทะเบียนมากที่สุดที่ อ.เมืองมุกดาหาร  และข้ึน
ทะเบียนน้อยท่ีสุด อ.หว้านใหญ่ 

ข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เข้ารับการักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐ ใน ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ มีค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษาของรัฐมากข้ึนและเพิ่มภาระงาน 



ค่าใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติปี ๒๕๖๐  ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บได้ร้อยละ  ๘๗.๐๕   

และเรียกเก็บไม่ได้ (ฟรี)ร้อยละ ๑๒.๙๕  



ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย จาก โรงพยาบาลสะหวันนะเขต มาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ๓ ปี 
ย้อนหลังพบว่ามีจ านวนลดน้อยลง 



ส่วนที่ 4 กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 



ข้อมูลกลุ่มเปาะบางหญิงตั้งครรภ ์ ใน ๓ อ้าเภอเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  มีจ้านวน   ๕๐๔    คน ซ่ึงพบว่าจ้านวน
หญิงต้ังครรภ์ที่มีมากที่สุด คือ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร และ
พบน้อยที่สุดที่อ้าเภอหว้านใหญ่ 

๑.กลุ่มเปาะบาง (ผู้สูงอายุ) 

ข้อมูลกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุ ใน ๓ อ้าเภอเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ มีจ้านวน ๒๑,๔๒๗ คน ซ่ึงพบว่าผู้สูงอายุมีมาก
ที่สุดที่อ้าเภอเมืองมุกดาหาร และพบน้อยที่สุดที่อ้าเภอ
หว้านใหญ่ 

๒.กลุ่มเปาะบาง (หญิงตั้งครรภ์) 

ที่มาข้อมลู :HDC  



ข้อมูลเด็ก 0-5 ปี  จังหวัดมุกดาหาร  มีจ้านวน  
๒,๖๙๒ คน ซ่ึงอาศัยในอ้าเภอเมืองมากที่สุด  
๑,๙๙๓ คน และน้อยที่สุดที่อ้าเภอหว้านใหญ่ 

ข้อมูลเด็ก 0-5 ปี  จังหวัดมุกดาหาร  ที่คัดกรอง
พัฒนา พบว่ามีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๙๑.๑๖ 

๓.กลุ่มเปาะบางเด็ก ๐-๕ ปี  จังหวัดมุกดาหาร 



จ านวน (แห่ง) 

โรงพยาบาล ๘ 

ศูนย์เด็กเล็ก ๒๑๐ 

โรงเรียนเด็กพิเศษ ๒ 

บ้านพักคนชรา ๐ 

๔.กลุ่มเปาะบางผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

๕.กลุ่มเปาะบางกลุ่มอื่นๆ 

ข้อมูลกลุ่มเปาะบางอ่ืนๆ เช่นโรงพยาบาลทีจ้านวน ๘ 
แห่ง และศูนย์เด็กเล็กมีจ้านวน ๒๑๐ แห่ง 
โรงเรียนศึกษาพิเศษมีจ้านวน ๒ แห่ง 

ข้อมูลเด็ก 0-5 ปี  จังหวัดมุกดาหาร  มี
จ้านวน  ๑๖,๒๖๕ คน ซ่ึงอาศัยในอ้าเภอ
เมือง มากที่สุด ๖,๒๐๘ คน และน้อยที่สุดที่
อ้าเภอหว้านใหญ่ 



ส่วนที่ ๕ การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขพื้นที่ชายแดน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 



กรอบการด าเนินงาน/โครงสร้าง  งานสาธารณสุขชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 



แผนที่ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์  พัฒนางานสาธารณสุขชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 





ความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบา้น 















ส่วนที่ ๖ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน 



โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน 



โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน 



ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดมุกดาหาร 



ระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ที่ อปท. พื้นที่ 
(ไร)่ 

ใช้พื้นที่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณขยะเข้าสู่
ระบบ 

(ตัน/เดือน) 

ปริมาณก าจัด 
(ตัน/เดือน) 

๑ ทม.มุกดาหาร ๔๔ ๑๐๐ 1,612.08 806.04 

๒ ทต.ค้าชะอี ๔ 40 90 90 
๓ ทต.ดงหลวง ๑ 80 22 22 
๔ ทต.หนองแคน ๗ 30 40 40 

๕ ทต.ดอนตาล ๑๕ 75 43.33 43.33 

๖ ทต.ภูวง 1 40 90 90 
๗ ทต.หนองสูงเหนือ 1 100 86 86 

๘ ทต.หว้านใหญ ่ 2 100 50 50 

๙ ทต.ชะโนด 2 50 12 12 
๑๐ อบต.ค้าชะอี 25 40 98.10 98.10 

๑๑ อบต.ค้าบก 2.5 70 18 18 

๑๒ อบต.ป่าขามดงหมู 10 10 50 50 



ดัชนีบ่งชี้ปัญหาคุณภาพน้้าที่ส้าคัญ ในน้้าโขง 
 เขตอ้าเภอเมืองมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2560 

  แม่น้ า รหัส ท่ีต้ัง ค่ า เ ฉ ลี่ ย 

WQIจ า ก ก า ร
ตรวจวัด  

พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ท่ี ไ ม ไ ด้ ต า ม
มาตรฐาน 

แหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 
อ าเภอเมือง

มุกดาหาร 
แม่น้้าโขง NK01 บ้านบุงอุทัย 

 ต.นาสีนวล 
อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 

64 (พอใช้) BOD 
-ธ.ค.59 (2.2มก./ล.) 
-ก.พ.60 (2.4 มก./ล.) 
NH3-N 
-ธ.ค.59 (0.58 มก./ล.) 
-ก.ค.60 (1.12 มก./ล.) 

    NK02 ท่าเรือตลาดอินโดจีน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

60 
(เสื่อมโทรม) 

BOD 
-ธ.ค.59 (2.3มก./ล.) 
-ก.ค.60 (3.3 มก./ล.) 
NH3-N 
-ธ.ค.59 (0.58 มก./ล.) 
-ก.พ.60 (0.98 มก./ล.) 

คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ้านวน 1 สถานี และเส่ือมโทรม จ้านวน 1 ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) และค่า
แอมโมเนีย ไนโตรเจน(NH3-N) (ร้อยละ 50 เท่ากัน) สวนผลการตรวจวัดโลหะหนัก จ้านวน 8 พารามิเตอร ได้แก่แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และสารหนู(As) พบว่า ทุกสถานีมีค่าโลหะหนัก
ดังกล่าวไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผวิดิน  



อันดับ แหล่งก าเนิด 
ประเด็นปัญหา 

(ระบุได้หลายประเด็น) 

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
(ระบุต าบล/อ าเภอ) 

1 โรงไฟฟ้าชีวมวล ฝุ่นละออง รอบโรงงานน้ าตาล 

๒ โรงงานยางพารา กลิ่นกรดยางพารา รอบโรงงานยางพาราทีส่ามขาและ
บ้านนาเสือหลาย 

4 โรงงานน้ าตาล ฝุ่นจากอุตสาหกรรมการผลติ รอบโรงงานน้ าตาล 

ปัญหาสิง่แวดล้อมที่เกิดจากแหลง่ก าเนิดโรงงานอตุสาหกรรม 
ในจงัหวดัมกุดาหาร 



ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ในการท า HPF ในครั้งน้ี  

• ส้านักโรคจากการประกอบอาชีพ  จังหวัดระยอง 
• ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐  อุบลราชธานี 
• ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
• โรงพยาบาลมุกดาหาร 
• คณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
  จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑ 
• หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน 
 




