


จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

อ าเภอเมือง

พื้นที่จังหวัด 19,473 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 885,112 คน ไม่รวมประชากรแฝง
ประชากรต่างด้าว 36,153 คน ไม่รวมหลบหนีเข้าเมือง ไม่ขึ้นทะเบียน 



แรงงานต่างด้าว จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560

แหล่งข้อมูล ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560



อาณาเขต ภูมิประเทศ พื้นที่   19,473 ตารางกิโลเมตร
ห่างจากกรุงเทพฯ  129 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 เขต
1. เขตภูเขาและที่สูง ด้านบน อ.ศรีสวัสดิ์   

อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี อ.ไทรโยค อ.เมือง  
อ.ด่านมะขามเตี้ย 

2. เขตที่ราบลูกฟูก อ.บ่อพลอย อ.เลาขวัญ และ
บางส่วนของ อ.พนมทวน

3. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง บางส่วนของ
อ.เมือง อ.พนมทวน อ.ท่าม่วง อ.ท่ามะกา

1.พื้นที่ภูเขาสูง

2.ที่ราบลูกฟูก

3. ที่ราบลุ่ม
แม่น้ า

แม่กลอง

เขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค

13  อ าเภอ  

98  ต าบล  

959  หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาล 49  แห่ง

อบต.  72 แห่ง



จุดผ่านด่านชั่วคราว
พระเจดีย์สามองค์

ด่านถาวร
บ้านพุน้ าร้อน

 มีศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
- บ้านต้นยาง   ต.หนองลู อ.สังขละบุรี

ประชากร     3,417 คน

 มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ      
2 แห่ง  
- ด่านพระเจดีย์สามองค์  อ.สังขละบุรี
ติดต่อกับ อ.พญาตองซู

- ด่านพุน้ าร้อน ต.บ้านเก่า  อ.เมือง 
ติดต่อกับเมืองทวาย

 ด่านอาหารและยา   1 แห่ง 
- ด่านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี

 แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า  
มีระยะทางยาว     453   กม.

จังหวัดกาญจนบุรี



สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก จ านวนนักท่องเที่ยว

จังหวัดกาญจนบุรี “เป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติอัศจรรย์  สวรรค์นักผจญภัย” มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง  เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก  
อุดมด้วยทรัพยากรทางการทอ่งเท่ียวที่
สวยงามหลากหลาย   การเดินทางสะดวก 
และรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพยีง 1 – 3 ชั่วโมง  
เท่านั้นจากกรุงเทพมหานคร  ทั้งทางรถยนต์ 
และรถไฟ ในปี 2559  จังหวัดกาญจนบุรีมี
นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดจ านวน 
8,052,765 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 
6.32 มีรายได้จากการทอ่งเที่ยว 20,972.93
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 10.71



1. นโยบายรัฐบาลประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1ใน 5 จังหวัด เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
(ในระยะแรกของการพัฒนาจังหวัด ก าหนดให้เป็นบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอเมือง บนพื้นที่ 8,000ไร่ เศษ)

2. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิสัยทัศน์จังหวัด
กาญจนบุรี

3. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกจากโครงการท่าเรือ
น้ าลึกในทวาย (ระบบ โลจิสติกส์ การเป็นเขตอุตสาหกรรมเบา)

4. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์
(เมือง-ทวาย / สังขละบุรี -พญาตองซ)ู



ค าสั่งคณะอนุกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี



กรมโยธาธิการและผังเมอืง  กระทรวงมหาดไทย

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
(ประกาศ กนพ. ณ วันที่ 24 เมษายน 2558)
ประกอบด้วย 2 ต าบล ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี คือ 
ต าบลบ้านเก่า 35,681.25 ไร่ และต าบลแก่งเสี้ยน 127,312.5 ไร่
พ้ืนท่ีทั้งหมด 162,993.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของพื้นที่จังหวัด

การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษจังหวัดกาญจนบรุี

อ.สังขละบุรี

อ.ทองผาภูมิ

อ. ศรีสวัสดิ์ อ.หนองปรือ

อ.บ่อพลอย

อ.ด่านมะขามเตี้ย

อ.เลาขวัญ

อ.ห้วยกระเจา

อ.พนมทวน

อ.ท่าม่วง

อ.ไทรโยค

อ.เมืองกาญจนบุรีทวา
ย

สหภาพเมียนมาร์

จ.ตาก

จ.อุทัยธานี

จ.สุพรรณบุรี

ไปกรุงเทพฯ 
จ.ราชบุรี

ด่านพุน้ าร้อน

ด่านเจดีย์สามองค์

จุดผ่านแดนถาวร

จุดผ่อนปรน

323

323

324

อ.ท่ามะกา

3512

ต.บ้านเก่าด่านพุน้ าร้อน

323

323

324

3086

อ.เมืองกาญจนบุรี

ต.แก่งเสี้ยน



กรมโยธาธิการและผังเมอืง  กระทรวงมหาดไทยบทบาทการพัฒนาพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาพื้นที่
พัฒนาเมืองชายแดนบ้านพุน้ าร้อน เมือง

กาญจนบุรี ศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการค้า
การลงทุนท่าเรือทวาย-แหลมฉบัง

 ส่งเสริมพื้นท่ีเหมาะสมทางการเกษตร /
อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษ 
เชื่อมโยงจากบางใหญ-่บ้านโป่ง-กาญจนบุรี แหลม
ฉบังเชื่อมต่อกับเส้นทางกาญจนบุรี-พุน้้าร้อน

 ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทางรถไฟเส้นทางพุน้้า
ร้อน-กาญจนบุร-ีแหลมฉบัง





ความก้าวหน้าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

 มีโครงการที่อนุมัติลงแล้ว 2 โครงการ 
 เปิดจดทะเบียนแรงงานเมียนมา ไป-กลับ 

โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วัน

 ก่อสร้าง
 ทางหลวง 3 โครงการ (ทล.81 บางใหญ่ 

– บ้านโป่ง – กาญจนบุรี ,ทล.81 
กาญจนบุรี – บ.พุน้ าร้อน , ทล.367 ทาง
เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี

 ด่านศุลกากรจุดผ่านแดนบ้านพุน้ าร้อน
 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด่านตรวจพืชและ

การตรวจสอบสินค้าเกษตร 

 อยู่ในระหว่างการศึกษา EIA 
 ทางรถไฟแหลมฉบัง – ทวาย
 การพัฒนาระบบไฟฟ้ารอบรับ SEZ 1 โครงการ
 ขยายการประปาสาขากาญจนบุรี – ท่ามะกา 

และแผนงานรองรับ SEZ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย



• จ านวนประชากร : 19,002 คน 
- ต าบลแก่งเสี้ยน :  9,299 คน (ขาย  4,432 คน, หญิง 4,867 คน) 
- ต าบลบ้านเก่า: 9,703 คน (ชาย 4,906 คน, หญิง  4,797 คน)

• สถานบริการสาธารณสุข : รพ.สต. 7 แห่ง 
- ต. แก่งเสี้ยน 2 แห่ง : รพ.สต.แก่งเสี้ยน รพ.สต.หนองสองตอน
- ต. บ้านเก่า 5 แห่ง : รพ.สต.บ้านเก่า รพ.สต.บ้านห้วยน้ าขาว 

รพ.สต.บ้านล าทหาร  รพ.สต.บ้านตะเคียนงาม และรพ.สต. บ้านพุน้ าร้อน)
• องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น : 3 แห่ง 

- ต. แก่งเสี้ยน 2 แห่ง : เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน และอบต.แก่งเสี้ยน
- ต. บ้านเก่า 1 แห่ง : อบต.บ้านเก่า

• โรงเรียน : 15 แห่ง 
- ระดับประถมศึกษา 4 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 11 แห่ง

• แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค :
- การประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง (เทศบาลแก่งเสี้ยน) 
- ประปาหมู่บ้าน 19 แห่ง  (อบต.บ้านเก่า, อบต.แก่งเสี้ยน)

ข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj36ZT-9fnKAhXKW44KHfEsBIUQjRwIBw&url=http://www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=875&section=22&column_id=54&psig=AFQjCNH_TXrJLEulfGjNLNOmQ4N4Dc25fA&ust=1455630948068585


รพ.สต.บ้านพุน้ าร้อน

รพ.สต.บ้านตะเคียนงาม

รพ.สต.บ้านห้วยน้ าขาว

รพ.สต.บ้านล าทหาร

รพ.สต.บ้านเก่า

รพ.สต.แก่งเสี้ยน

รพ.สต.บ้านหนองสองตอน

รพ.พหลพลพยุหเสนา

สสจ.กาญจนบุรี



ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2554 - 2558
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แหล่งข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ข้อมูลการปศุสัตว์ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2559

โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน ไก่ เป็ด

แหล่งข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ข้อมูลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยรวม จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559

คนท ำงำน ลูกจำ้ง

ขนำดของสถำนประกอบกำร/
Person engaged Employee

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ สถำนประกอบกำร จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์
และจกัรยำนยนต ์ 2,635 6,257 7.2 2,713 5.9
กำรขำยส่ง 1,099 4,832 5.6 3,047 6.6
กำรขำยปลีก 10,002 20,408 23.6 5,658 12.2
ท่ีพกัแรม บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 4,983 14,909 17.3 7,279 15.8
ขอ้มูลข่ำวสำร คอมพิวเตอร์ และกำรส่ือสำร 47 199 0.2 143 0.3
กิจกรรมดำ้นอสงัหำริมทรัพย์ 443 618 0.7 122 0.3
กิจกรรมทำงวชิำชีพ วทิยำศำสตร์และเทคนิค 139 326 0.4 140 0.3
กำรใหเ้ช่ำ บริกำรท่องเท่ียว และกำรบริกำร สนบัสนุนอ่ืนๆ 418 1,121 1.3 605 1.3
ศิลปะ ควำมบนัเทิง และนนัทนำกำร 744 3,588 4.2 2,424 5.2
กิจกรรมบริกำรอ่ืน ๆ 2,520 3,234 3.8 382 0.8
กำรผลิต 4,255 26,369 30.5 20,378 44.1
กำรจดักำรและกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย ของเสียและส่ิงปฏิกลู 22 414 0.5 376 0.8
กำรก่อสร้ำง 383 2,165 2.5 1,648 3.6
กำรขนส่งทำงบก สถำนท่ีเก็บสินคำ้ 552 1,481 1.7 859 1.9
กิจกรรมดำ้นโรงพยำบำลเอกชน 3 416 0.5 416 0.9

แหล่งข้อมูล ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 (ข้อมูลพื้นฐาน) จังหวัดกาญจนบุรี  ส านักงานสถิติแห่งชาติ



ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ขึ้นทะเบียน ปี 2560
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จังหวัด อ้าเภอเมือง ต้าบลแก่งเสี้ยน ต้าบลบ้านเก่า

แหล่งข้อมูล ส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี





ข้อมูล เหมืองแร่ คนงาน และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ จ าแนกตามชนิดแร่ 
พ.ศ. 2555 - 2559

รายการ
2555 2556 2557 2558 2559
(2012) (2013) (2014) (2015) (2016)

จ านวนเหมืองแร่ 38 38 37 36 29
จ านวนคนงาน 436 436 492 380 359
ปริมาณแร่ทีผ่ลติได้ (เมตริกตัน) 1,617,863 3,212,980 2,112,102 2,999,138 2,756,469

ดีบุก           13 12 361 - 220

วุลแฟรม 2 2 190 - 124

โคโลไมต์ 111,761 29,100 62,582 270,109 176,272
ฟอสเฟต 2,240 - - - 2,100
หินปูน  (ใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ) 2,700 - - - -
เฟลด์สปาร์ 2,630 1,600 - - -
ดินขาว 144,600 241,300 228,000 272,800 365,057
ควอตซ์ 106,700 136,860 89,280 80,080 21,590
รัตนชาติ 1/ - - - - -
หินปูน (หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง) 1,247,217 2,804,106 1,720,889 2,375,119 2,189,556
เฟลด์สปาร์(โพแทสเซียม) - - 10,000 500 -
เฟลด์สปาร์(โซเดียม) - - 800 530 1,550

แหล่งข้อมูล ส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี





ฉบับร่าง แผนที่พื้นที่การพัฒนาบ้านพุน้ าร้อน 
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งข้อมูล  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี



ที่มา : ข้อมูลประชากรและการตายจากมรณะบัตร  ของกรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2560

1-4 ปี

0-1 ปี

5-14 ปี

15-59 ปี

1. จมน้ า
2. ปอดบวม

1. จมน้ า
2. อุบัติเหตุ

1. อุบัติเหตุ
2. จมน้ า

1. ปอดบวม
2. ติดเชื้อในกระแสเลอืด 

1. บอดบวม
2. ติดเชื้อในกระแสเลอืด 

สาเหตุการตายตามกลุ่มวัย

≥60 ปี

1. ปอดบวม
2. ติดเชื้อในกระแสเลอืด 

1. ปอดบวม
2. อุบัติเหตุขนส่ง

1. จมน้ า
2. ปอดบวม

1. ติดเชื้อ
2. ผิดปกติแต่ก าเนิด

มีประชากรทั้งหมด  885,112 คน   

ชายร้อยละ   49.91

หญิงร้อยละ  50.09
1. ติดเชื้อ
2. ผิดปกติแต่ก าเนิด

ปริะมิดประชากร



สาเหตุการตาย 5 ล าดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี                          
ปีงบประมาณ  2558 - 2560

ปอดบวม หลอดเลือดสมอง ติดเช้ือในกระแสเลือด หัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุขนส่ง

2558 41.43 40.95 29.11 35.63 24.76

2559 66.14 40.46 41.96 34.32 21.60

2560 60.12 36.83 34.95 33.94 27.06
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แหล่งข้อมูล : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

อัตราต่อ 100,000 ประชากร



ผู้ป่วยนอก  5 ล าดับแรกจังหวัดกาญจนบุรี                          
ปีงบประมาณ  2558 - 2560

ความดันโลหิตสูง
โรคติดเช้ือทางเดิน

หายใจส่วนบน
เบาหวาน กล้ามเนื้อและเอ็น คออักเสบเฉียบพลัน

2558 314.88 109.07 180.27 169.74 171.65

2559 327.36 149.49 204.02 167.27 179.04

2560 337.33 232.39 208.15 163.46 122.33
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แหล่งข้อมูล : HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

อัตราต่อ 1,000ประชากร



ผู้ป่วยใน  5 ล าดับแรกจังหวัดกาญจนบุรี                            
ปีงบประมาณ  2558 - 2560

อาการท้องร่วงกระเพาะ
และล าไส้อักเสบ

ปอดบวม
ต้อกระจกและความ

ผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ
หลอดลมอักเสบ

เฉียบพลัน
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

2558 314.88 509.70 407.28 334.93 300.99

2559 327.36 642.03 393.01 375.92 320.01

2560 711.59 687.79 369.76 339.95 314.52
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แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้ม ผู้ป่วยใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

อัตราต่อ 1,000ประชากร



โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  5 ล าดับแรก  จังหวัดกาญจนบุรี                          
ปี พ.ศ.  2558 - 2560

อุจจาระร่วง ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง

2558 1,285.37 230.35 407.95 62.37 120.82

2559 1,577.01 252.81 304.36 121.93 140.18

2560 1305.61 308.6 257.17 167.01 128.17
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แหล่งข้อมูล : ระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

อัตราต่อ 100,000 ประชากร



ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุโรคจากการประกอบอาชีพ 5 ล าดับแรก
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.  2558 - 2560

แหล่งข้อมูล : รายงาน HosXP_PCU 7 รพ.สต.พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
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โรคระบบทางเดินหายใจ 
(AMBIENT AIR POLLUTION)

โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ 
(AMBIENT AIR POLLUTION)

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (น้ า 
สุขาภิบาล และสุขอนามัย)

หอบหืด (AMBIENT AIR 
POLLUTION)

โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง (AMBIENT AIR 

POLLUTION)
56 8762 2991 148 155 25

57 8176 3334 72 26 17

58 7388 2757 24 2 26

59 6626 2306 2 5 32

60 4909 2551 3 2 17



อัตราป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพชื
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.  2558 - 2560
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แหล่งข้อมูล : HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี



สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน (เขตศพก.) 

ปีงบประมาณ 2559-2561



ผลการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ศก.พ. ปี 59

ดิน
10 ตย.

พบการปนเปื้อนสารหนู  (As) ในต าบลแก่งเสี้ยนและต าบลบ้าน
เก่าเกินค่ามาตรฐานทุกตัวอย่าง ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานดิน 

อากาศ
10 จุด

ตรวจพบแต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 10 จุด ตามที่กรมควบคุมมลพิษ
ก าหนด



ผลการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ศกพ. ปี 59

อาหาร
12 ตย.

• สัตว์น้ า: พบ สารปรอท (Hg) ในปลาตะเพียน (ต.บ้านเก่า)    
เกินค่ามาตรฐาน 1 ตย. ตามมาตรฐาน Official Journal of 
European Union, Commission Regulation (EC) 
No.629/2008

• พืชน้ า: พบ สารหนู (As) ในผักบุ้ง ผักกระเฉด  3 ตย.               
(ต.บ้านเก่า และ ต.แก่งเสี้ยน) แตย่ังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529)                  
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

• พืชบก: พบ สารหน(ูAs) ในตะไคร้ พบ 4 ตัวอย่าง  เกินค่า
มาตรฐาน 1 ตัวอย่าง (ต. แก่งเสี้ยน) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่
มีสารปนเปื้อน



ผลการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ศกพ. ปี 59

น้ าประปา
16 ตย.

• กายภาพ: อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ 
• เคม:ี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ 
• ชีวภาพ: พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟคีัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ 
(ต.บ้านเก่าและต.แก่งเสี้ยน) ทุกตัวอย่าง

น้ าผิวดิน
4 ตย.

• กายภาพ: พบสีมีลักษณะขุ่น (ต. บ้านเก่า)
• เคม:ี พบทองแดง เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน(ต.

บ้านเก่า) 1 ตย.
• ชีวภาพ: พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟคีัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน             (ต. บ้านเก่า) 
1 ตย.



สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล ปี 2559

• ดิน 
- พบการปนเปื้อนสารหนู (As) ในดินเกินค่ามาตรฐาน (ทั้ง 2 ต าบล)

• อาหาร
- พบสารปรอท(Hg) ในปลาตะเพียนเกินค่ามาตรฐาน (ต.บ้านเก่า)
- พบสารหนู (As) ในผักบุ้ง ผักกระเฉด (ต.บ้านเก่าและต.แก่งเสี้ยน)              

แตย่ังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- พบสารหนู (As) ในตะไคร้ (ต.แก่งเสี้ยน) เกินค่ามาตรฐาน

• น้ า
- พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟคีัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน

น้ าประปาดื่มได้ของกรมอนามัย
- พบสารทองแดง (Cu) เกินค่ามาตรฐานน้ าผิวดิน
- พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟคีัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน             

น้ าผิวดิน



การด าเนินงานเฝ้าระวงั

- เก็บตัวอย่าง ดิน  สัตว์น้ า ( ปลา ,หอย ) พืชริมน้ า ซ้ าในปี 2560 และ 2561 ในจุด
เก็บตัวอย่างเดิม และเพ่ิมเติมในทั้ง  2  ต าบล (บ้านเก่า ,แก่งเสี้ยน)

- เก็บตัวอย่าง พืชริมน้ า ผักบุ้ง ผักกระเฉด ตะไคร้ ที่พบ สารหนู (As) เพ่ือตรวจ
วิเคราะห์ ว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ หรือสารประกอบอนินทรีย์ ในปี 2561

- คืนข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์น้ าบริโภค อุปโภค ให้กับพื้นที่ รพ.สต. สสอ. อปท.
เพ่ือวางแผนการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าประปา และเฝ้าระวัง
เก็บตัวอย่างน้ าบริโภคส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อไป ให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง  2  ต าบล (บ้านเก่า ,แก่งเสี้ยน)
ในปี 2560 และ 2561



ผลเฝ้าระวังน้ าอุปโภค/บริโภคในเขตศพก. ปี 2558 - 2561

เก็บตวัอยา่งน า้ พืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ต าบลบ้านเก่า

หมูบ้่าน จ านวนประชากร รพ.สต.
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

ด าเนินการแล้ว ประเภทน า้ ประเภทน า้ ประเภทน า้ ประเภทน า้

หมูท่ี่ 1 บ้านเก่า 1,617 บ้านเก่า / น า้ประปาหมูบ้่าน, น า้ฝน

หมูท่ี่ 2 ห้วยน า้ขาว 1,964 / น า้ประปาหมูบ้่าน, น า้ฝน

หมูท่ี่ 3 ทา่โป๊ 884 แผนปี61
หมูท่ี่ 4 พนุ้อย 503 แผนปี61
หมูท่ี่ 5 ล าทหาร 1,459 / น า้บาดาล
หมูท่ี่ 6 ทุง่ศาลา 694 แผนปี61
หมูท่ี่ 7 หนองบ้านเก่า 1,290 / น า้ผิวดิน
หมูท่ี่ 8 ตอไม้แดง 162 แผนปี61
หมูท่ี่ 9 ล าทราย 1,260 แผนปี61
หมูท่ี่ 10 ตะเคียนงาม 2,138 / น า้ฝน
หมูท่ี่ 11 สามหนอง 431 แผนปี61
หมูท่ี่ 12 พนุ า้ร้อน 1,520 / น า้ฝน, น า้ผิวดิน
หมูท่ี่ 13 ทา่ทุง่นา 558 / น า้ฝน
หมูท่ี่ 14 ประตดูา่น 511 / /

หมูท่ี่ 15 บ้านใหมห้่วยน า้ขาว 1,175 บ้านเก่า / /

รวม 7 2 2 6



ผลเฝ้าระวังน้ าอุปโภค/บริโภคในเขตศพก. ปี 2558 - 2561
เก็บตวัอยา่งน า้ พืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ต าบลแก่งเสีย้น

หมูบ้่าน
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

ด าเนินการแล้ว ประเภทน า้ ประเภทน า้ ประเภทน า้ ประเภทน า้

หมู1่ บ้านทา่น า้ตืน้ ทต.แก่งเสีย้น / น า้ประปาหมูบ้่าน

หมู2่ บ้านลาดทอง ทต.แก่งเสีย้น / น า้ฝน,น า้ผิวดิน

หมู3่ บ้านทา่พะเนียด ทต.แก่งเสีย้น / น า้ประปาหมูบ้่าน

หมู4่ บ้านหนองสองตอน อบต.แก่งเสีย้น / น า้บาดาล, น า้ฝน

หมู5่ บ้านหนองจอก อบต.แก่งเสีย้น / น า้บาดาล

หมู6่ บ้านตรอกมะตมู อบต.แก่งเสีย้น / น า้บาดาล, น า้ผิวดิน

หมู7่ บ้านทา่ดินสอพอง อบต.แก่งเสีย้น / /

หมู8่ บ้านทา่คอกววั ทต.แก่งเสีย้น / /

หมู9่ บ้านหนองผกับุ้ง ทต.แก่งเสีย้น แผนปี61

รวม 6 2 2 1



ต าบลแก่งเสี้ยน

ผลเฝ้าระวังน้ าอุปโภค/บริโภคในเขตศพก. ปี 2560



39ต าบลบ้านเก่า

ผลเฝ้าระวังน้ าอุปโภค/บริโภคในเขตศพก. ปี 2560



ต าบลแก่งเสี้ยน : มีปริมาณการผลิตขยะทั่วไป 5,550 กก./วัน ถูกน าไปก าจัด 5,000 กก./วัน ก าจัดโดยวิธีเทกอง
กลางแจ้ง (ม. 2 ต.แก่งเสี้ยน) ให้บริการเก็บขน และก าจัดโดยเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน
หมายเหตุ : อบต.แก่งเสี้ยน ไม่ได้ให้บริการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย

ต าบลบ้านเก่า : อบต.บ้านเก่า มีปริมาณผลิตขยะทั่วไป 3,330 กก./วัน ถูกน าไปก าจัดโดยวิธีเทกองกลางแจ้ง (ม.1 ต.
บ้านเก่า ขนาดพื้นที่ 3 ไร)่

บ่อขยะทั้งหมด 3 แห่ง  
 ม.5 ต.แก่งเสี้ยน (ขยะสะสม 151,000 ตัน) 
 ม.2 ต.แก่งเสี้ยน (ขยะสะสม 6,386.10 ตัน)
 ม.1 ต.บ้านเก่า (ขยะสะสม 1,767.77 ตัน)

บ่อขยะภูเขาทอง
(80% ของปริมาณขยะสะสมจ.กาญจนบุรี) 
ได้ด าเนินการโดยใช้เครื่องจักรแยกขยะ
และน าไปก าจัดต่อไป

สถานการณ์ขยะมูลฝอยทั่วไป ปี 2560



• กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบรศัมี 1 กิโลเมตรรอบบ่อขยะ

• พื้นที่เป้าหมาย : เชิงเขาทอง หมู่ 5 ต าบลแก่งเสี้ยน 

• เป้าหมาย : ร้อยละ 30 ของประชาชนที่อยู่อาศัยรอบบ่อขยะได้รับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ

• หน่วยงานรับผิดชอบ : รพ.พหลพลพยุหเสนา

• งบประมาณ : กองทุนเงินทดแทน 26,000 บาท
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• รพ. 1 แห่ง  มีการคัดแยกขยะอันตราย จากขยะทั่วไป โดยมีบ่อขยะอันตราย กรณีเป็นยาเคมี
บ าบัด แยกใส่ถุงสีเทา ส่งต่อบริษัทเอกชนก าจัด

• ชุมชน มีการรณรงค์คัดแยกขยะ ตามโครงการจังหวัดสะอาด มีจุดพักขยะอันตรายในชุมชน
ตามนโยบาย โดย กระทรวงมหาดไทย

• จ.กาญจนบุรี มีแผนสร้างที่ก าจัดขยะอันตราย โดยอบจ.กาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินการ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขยะอันตราย

สถานการณ์การจัดการขยะ ปี 2560
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สถานการณ์การจัดการขยะ ปี 2560

• ปริมาณขยะ 262.80 ตัน/ปี

• รพ.รัฐ 1 แห่ง รพ.สต. 7 แห่ง คลินิกเอกชน 4 แห่ง มีการ
จัดการตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 มีระบบการจัดการ
โดยจ้างเหมาบริษัทเอกชนเป็นรายเดือนมาเก็บขนและน าไป
ก าจัด  และในรอบ 3 ปี  ไม่เคยพบปัญหาการลักลอบทิ้งมูล
ฝอยติดเชื้อในพื้นที่

ขยะติดเชื้อ



NEHIS (National Environmental Health Information System)              
จังหวัดกาญจนบุรี
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NEHIS (National Environmental Health Information System)    
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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การด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการปัจจัยเสี่ยง 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

1.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการปัจจัยเสี่ยงในสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม :
-การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการ

-พัฒนาส้วมสาธารณะ(สิ่งปฏกิูล)ในสถานบริการสาธารณสุข

-เฝ้าระวังน้ าอุปโภค-บริโภคในสถานบริการสาธารณสุข (อ.11)

-Green&Clean Hospital

2.พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจพิเศษ
และสาธารณสุขชายแดนด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม(อาชีวอนามัย)ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม :
-เกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Enocc Clinic) ส าหรับรพท.รพศ.
-เกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Enocc Center) ส าหรับรพช.
-เกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Enocc Unit) ส าหรับ รพ.สต.
-พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัย(พยาบาลอาชีวอนามัย)

(รพ.สต.7 แห่ง/รพท.1แห่ง)

-โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลมกีาร
ด าเนินงานถูกตอ้งตามกฎหมาย จ านวน 8 แห่ง
-โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลมกีาร
พัฒนาส้วมสาธารณะตามเกณฑ์กรมอนามยั (HAS)จ านวน 8 แห่ง
-เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังเดือนละคร้ัง จ านวน 100 ตัวอย่าง
ด าเนินการแล้ว48 ตัวอย่าง (ผลลบ 40 ตย.ผลบวก 8 ตย.)
-โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาผ่านเกณฑ์ในระดับด/ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์พื้นฐาน จ านวน 1 แห่ง

-รพ.พหลพลพยุหเสนาระดับเร่ิมพัฒนา
-รพ.มะการักษ์ระดับ พื้นฐาน(เขตพื้นที่อุตสาหกรรม)
-รพ.ทองผาภูมิ ระดับเร่ิมพัฒนา(พื้นทีเ่หมืองเกา่)

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 7 แห่ง 
ระดับ เริ่มพัฒนา

-รพ.ทองผาภูมิ จ านวน 1 คน (ปีงบประมาณ 60พื้นที่เหมืองเก่า)




