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ค ำน ำ 
 

รายงานสถานการณ์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมฉบับ โดยกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ด าเนินการประสานหน่วยงานเครือข่าย ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดนครปฐม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครปฐม  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครปฐม เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถานการณ์ฯ และศึกษาข้อมูลจากเว็บไซด์ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ การจัดท า
รายงานฉบับนี้ส าเร็จลงได้ คณะผู้จัดท าต้องขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดนครปฐม             
ซึ่งสังกัดกระทรวงต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เช่น กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม และกระทรวงอื่นๆ ได้แก่ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี คาดหวังว่าหน่วยงาน
ต่างๆ จะน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนาเพิ่มเติมข้อมูล      
ในปีต่อๆ ไป เพื่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 

คณะผู้จัดท า  
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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4๖ 
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4 
  

บทสรุปผู้บริหำร 
1. ข้อมูลทั่วไป สิ่งแวดล้อม และเหตุร ำคำญ  

จังหวัดนครปฐมตั้ งอยู่บริ เวณลุ่ มน้ าท่าจีน มี พ้ืนที่  2,168.327 ตารางกิ โล เมตรหรือ 
1,355,204 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศตะวันตก ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือ
เส้นทางถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี 51 กิโลเมตร หรือโดยเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน ผลผลิตที่
ส าคัญได้แก่ ข้าว อ้อย องุ่น มะพร้าว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ชมพู่ มะม่วง และสวนกล้วยไม้ ส่วนอาชีพเลี้ยงสัตว์
ที่เลี้ยงมาก ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ โค กระบือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 930 หมู่บ้าน 
ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นมี 1เทศบาลนคร  4เทศบาลเมือง  18เทศบาลต าบล  และ 93องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 794,828 คน เป็นชาย 377,965 คน  และหญิง 416,863 คน
อ าเภอเมืองนครปฐม  มีประชากรมากที่สุดเท่ากับ  233,368  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.36 ของประชากร
ทั้งหมด  รองลงมาคืออ าเภอสามพรานเท่ากับ  193,421 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.33 
              มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้ งหมด ๓๓๒๕ แห่ง โรงงาน
อุตสาหกรรมสูงสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดนครปฐม เป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติก   และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี  
    จ านวนเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ปี  ๒๕๕๙  มีจ านวนทั้งหมด ๑๓๘,๙๙๑ คน และ                       
มีกลุ่มผักอินทรีย์ ๑๒ กลุ่ม และข้าวอินทรีย์ ๑๖ กลุ่ม รวมทั้งสิ้น ๒๘ กลุ่ม และมีวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียน
กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๓๘๗ กลุ่ม สูงที่สุดคือกลุ่มการผลิตพืช รองลงมาคือการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
อาหาร และการผลิตปศุสัตว์ 
    ข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม  แหล่งก าเนิดมลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด              
คือ โรงงานอุตสาหกรรมมีจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องทั้งสิ้น ๗8 เรื่อง โรงงานเกี่ยวกับอาหาร               
๒๙ เรื่อง โรงงานประเภทอ่ืนๆ 20 เรื่อง โรงงานเกี่ยวกับพลาสติก ๑๓ เรื่อง โรงผลิตภัณฑ์โลหะ  ๑0 เรื่อง 
โรงงานสิ่งทอ 7 เรื่อง และแหล่งก าเนิดมลพิษที่ได้รับการร้องเรียนรองลงมา คือ  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ                  
สถานประกอบกิจการ มีจ านวนประเภทละ ๓๘ เรื่อง แหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆ ๓1 เรื่อง บ่อดิน/บ่อทราย              
5 เรื่อง ประเภทปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็น 101 เรื่อง น้ าเสีย 34 เรื่อง                    
ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 21 เรื่อง ประเภทอ่ืนๆ 14 เรื่อง เสียงดัง 11 เรื่อง ขยะมูลฝอย 9 เรื่อง  
             จังหวัดนครปฐม มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน ๗ แห่ง มีสถานที่ก าจัดที่ถูกหลักวิชาการ จ านวน 
๑ แห่ง คือ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของบริษัทกลุ่ม ๗๙ ก าจัดขยะตามหลัก Sanitary Landfill มีรั้วและประตู
เปิดปิด และสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม ก าจัดโดยวิธีการเทกอง เกลี่ย บดอัด ดินกลบ               
ใช้สารชีวภาพ (C0ntr0lled Dump) ส่วนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอีก ๕ แห่ง ก าจัดโดยวิธี เทกอง (Open 
Dump) ได้แก่  เทศบาลต าบลดอนยายหอม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม เทศบาลต าบลสามง่าม  
เทศบาลต าบลห้วยพลู  เทศบาลต าบลบางหลวง ปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐมจ านวน 116 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ๑,๒๖๓.๙๑ ตันต่อวัน ปริมาณขยะ          
มูลฝอยที่ก าจัดอย่างถูกต้อง ๗๑๗.๔๑ ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง ๒๓๖.๒๘ ตันต่อวัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ๓๑๐.๒๒ ตันต่อวัน  และมีขยะตกค้างสะสม ๕๗๘๓๙ ตัน   
              จากรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ 
จุดตรวจวัด ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า เดือน มกราคม ๒๕๖๒ มีค่าฝุ่น PM 2.5               
สูงกว่าค่ามาตรฐาน มากที่สุด (ค่ามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร)  
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๒. ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและผลกำรตรวจสุขภำพ  

     ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดนครปฐมมีสถานบริการสาธารณสุข  ได้แก่  โรงพยาบาล
ศูนย์ (ระดับA)  1  แห่ง  จ านวนเตียง 722  เตียง  โรงพยาบาลชุมชน  8  แห่ง เป็นระดับ M2 จ านวน                
1 แห่ง  ระดับ F1 จ านวน 2 แห่ง และระดับ F2  จ านวน 5 แห่ง จ านวนเตียง รวมทั้งสิ้น 468  เตียง  และ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ คือ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  1  แห่ง   (134 เตียง)  และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  134  แห่ง  นอกจากนี้ยั งมีโรงพยาบาลสังกัดอ่ืน ได้แก่ โรงพยาบาล                     
จันทรุเบกษา (กระทรวงกลาโหม) 1 แห่ง (360 เตียง) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  1 แห่ง (45 เตียง) 
โรงพยาบาลเอกชน จ านวน ๕ แห่ง (๕๐๘ เตียง)  และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จ านวน  2 แห่ง และ            
ด้านเครื่องมือและบุคลากรด้านอาชีวอนามัย มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ มีเครื่ องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
จ านวน ๔ เครื่อง ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จ านวน ๔ เครื่อง และตรวจสมรรถภาพปอด จ านวน ๔ เครื่อง 
เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ ได้แก่ ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (Lux meter) จ านวน ๔ เครื่อง ตรวจวัด   
ระดับเสียงดัง (Sound Level meter) จ านวน ๒ เครื่อง  จ านวนบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัย ประกอบด้วย 
แพทย์อาชีวอนามัย จ านวน ๔ คน พยาบาลอาชีวอนามัย จ านวน ๘ คน และนักวิชาการสาธารณสุขด้าน             
อาชีวอนามัย จ านวน ๖ คน  โรงพยาบาลนครปฐม ได้เดินส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ 
(Walkthrough Survey)  สถานประกอบการ มีทั้งหมด ๘ ประเภท  จ านวน ๑๖ แห่ง ประเภทที่พบประเด็น
ปัญหาหรือความเสี่ยงมากที่สุดถึง 5 ประเด็นปัญหา  คือ ๑) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป  ๒) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์และยางรถบรรทุก                     
๓) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการปั่นทอ ฟอก ย้อมผ้า  โดยประเด็นปัญหาและมีความเสี่ยงมากที่สุด           
๓ อันดับแรก คือ เสียงดัง การยศาสตร์ และความร้อน  
     ส าหรับผลการตรวจความเข้มของแสงสว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๓๒ แห่ง                   
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๑  ในจังหวัดนครปฐม พบว่าแสงสว่างผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๓๗๗ จุด               
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ๒๐๖ จุด  และ โรงพยาบาลนครปฐมได้ด าเนินการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจาก
การท างานให้กับบุคลากรที่มีความเสี่ยงตามลักษณะงาน ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นให้แก่บุคลากร             
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๓๑ แห่ง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๑ แห่ง จ านวน               
๒๑๓ คน ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน ๗ แห่ง ตรวจสมรรถภาพ                 
การมองเห็นบุคลากร ๑๕๘ คน ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ๑๐๑ คน  การตรวจสมรรถภาพการปอด จ านวน 
๗๗ คน และให้บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ จ านวน ๑๘ แห่ง 
จ านวน ๔๕๔ คน 

๓. ข้อมูลโรคและภัยสุขภำพ  

      การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพในระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ  HDC 
(Health Data Center) ของจังหวัดนครปฐม  บาดเจ็บจากการท างาน ๒,๗๘๖ รายโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ 
จ านวน ๕๓๗ ราย โรคผิวหนังจากการท างาน ๙๗ ราย โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง ๓๑ ราย เจ็บป่วยด้วย
พิษสารก าจัดศัตรูพืช ๒๗ ราย โรคปอดจากฝุ่นหิน จ านวน ๙ ราย  โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma)   
๒ ราย  และโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก  แอสเบสตอส ๑ ราย  เมื่อจัดล าดับอัตราป่วยด้วยโรคจากการ
ประกอบอาชีพ ปี ๒๕๖๑ พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ ๖๖.๙๔ 
ต่อแสนประชากร  รองลงมา โรคผิวหนังจากการท างาน ๑๒.๐๙ ต่อแสนประชากร  โรคประสาทหูเสื่อมจาก
เสียงดัง ๓.๘๖ ต่อแสนประชากร  
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 เมื่อพิจารณาข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน โดยจ าแนกตามความ
รุนแรง สาเหตุที่ประสบอันตราย ประเภทกิจการ และกลุ่มอายุ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
กลุ่มอายุ ๒๐ – ๒๔ ปี มีการประสบอันตรายหรือบาดเจ็บจากการท างานมากที่สุด จ านวน ๑๖๑ ราย 
รองลงมา กลุ่มอายุ ๒๕ – ๒๙ ปี และสาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตมากที่สุดเกิดจากยานพาหนะ จ านวน ๕ ราย 
รองลงมาตกจากท่ีสูง จ านวน ๔ ราย และวัตถุหรือสิ่งพังทลาย/หล่นทับ จ านวน ๑ ราย และสาเหตุที่ท าให้
สูญเสียอวัยวะมากที่สุดคือ วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จ านวน ๑๘ ราย รองลงมาวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/             
หล่นทับ จ านวน ๙ ราย และวัตถุหรือสิ่ งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จ านวน ๕ ราย และสาเหตุที่ท าให้                  
ต้องหยุดงานเกิน ๓ วัน มากที่สุด คือการตกจากที่สูง จ านวน ๓๕ ราย รองลงมาวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/          
ทิ่มแทง จ านวน ๓๔ ราย และวัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จ านวน ๓๒ ราย การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน เมื่อจ าแนกตามความรุนแรงและโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจาก
การท างาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างานหรือสาเหตุ
จากลักษณะงานที่จ าเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการท างาน จ านวน ๑๑ ราย ข้อมูลการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพลูกจ้างที่ได้รับการประสบอันตรายจากการท างานก่อนกลับเข้าท างาน  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ โรงพยาบาลนครปฐม ได้ด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพลูกจ้างที่ได้รับการประสบอันตรายจากการท างาน
ก่อนกลับเข้าท างาน ส่งต่อศูนย์ฟ้ืนฟู จ านวน ๕ ราย สามารถกลับเข้าท างานได้ ๒๖ ราย และไม่สามารถกลับ
เข้าท างานได้ ๑๐ ราย 

๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
    ๑. จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นเส้นทางการขนส่งสารเคมีและผลผลิต            

จากการอุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมีและรังสี และการเตรียมความ
พร้อมรองรับอุบัติภัยด้านสารเคมีและรังสี จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ  
               ๒. โรงงานอุตสาหกรรมมีมากท่ีสุด คืออ าเภอสามพราน รองลงมาอ าเภอเมืองนครปฐม และอ าเภอ
นครชัยศรี และส่วนใหญ่โรงงานขนาดใหญ่เป็นประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร พลาสติก และโรงงานประกอบ
ผลิตสารเคมีด้านการเกษตรกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งคุกคามสุขภาพที่ส าคัญ คือเสียงดัง สารเคมี             
โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง และการบาดเจ็บจากการทางาน ซึ่งอยู่ในล าดับต้นๆ ของจังหวัด ดังนั้น              
หน่วยบริการสาธารณสุขจะต้องพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการท างานที่เน้นโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง 
และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องมีมาตรการ                     
ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ ลดความเสี่ยงหรือก าหนดมาตรการป้องกัน เพ่ือปกป้องสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
และให้สอดคล้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                ๓. หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับควรมีพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ ตลอดจนประชาชน
ที่อาจมีผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ได้เข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานและได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ  
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บทน ำ 
ควำมเป็นมำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เน้นการบริหารจัดการ                                
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนการใช้ของเสียกลับมาเป็นทรัพยากร และลดการเกิดของเสียและมลพิษ
จากกระบวนการผลิตให้พื้นที่ฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือกันระหว่างโรงงาน ชุมชนและภาครัฐ ดังนั้นรัฐจึงมี
นโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และก าหนดเป็นกรอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556  ให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาจัดท ารูปแบบการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขึ้น โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
ใหม่ (จังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา) เพ่ือรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ และเร่งพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ 2 คือ  พ้ืนที่อุตสาหกรรมเดิมที่ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
มาแล้ว (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ให้น าบทเรียนจากอดีตมาปรับใช้ให้เข้ากับแนวทางการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีได้ก าหนดไว้  

กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้ศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ใน 5 จังหวัดดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ในปีงบประมาณ 2557 
รวมทั้งได้ขยายด าเนินงานจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพการพัฒนา
อุตสาหกรรมสูงอีก 10 จังหวัด ในปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี นครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ปทุมธานี สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา และเพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนการด าเนินงานไปยังระดับชุมชนและจังหวัดสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศตามแนวทาง
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาจส่งผลให้มีการผลิตและน าเข้าสารเคมี
อันตรายชนิดต่างๆ มาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชี พ
และสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดฐานข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  
2. เพ่ือทราบสถานการณ์ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระดับอ าเภอและระดับ

จังหวัด 
3. เพ่ือจัดท ารายงานข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และน า

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 
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วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 
๑. การประชุมราชการคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม เพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational 
and Environmental Health Profile) 

๒. ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านอาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม เช่น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เกษตรจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคม
จังหวัด โรงพยาบาลนครปฐม และการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๓. ข้อมูลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒   
๔.  เก็บรวมรวมข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์ที่ ได้จากการจัดท าข้อมูล พ้ืนฐานทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม

(Occupational & Environmental Health Profile) ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จาก การรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ดังนั้น ข้อมลูดังกล่าวสามารถน ามาใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและสามารถนาข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังทางสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
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บทท่ี 2  
ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 

(Occupational and Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
๑.๑ ที่ตั้งและอำณำเขต 
 จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ าท่าจีน มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ 
เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศ
ตะวันตก ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร   หรือเส้นทางถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี 51 กิโลเมตร หรือ
โดยเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน ผลผลิตที่ส าคัญได้แก่ ข้าว อ้อย องุ่น มะพร้าว ส้มโอ 
ส้มเขียวหวาน ชมพู่ มะม่วง และสวนกล้วยไม้ ส่วนอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงมากได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ โค กระบือ 
เป็นต้น มีอาณาเขตติดต่อจังหวัด  ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดจังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

ทิศใต้  ติดจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 
 

๑.๒ ข้อมูลกำรปกครอง 
จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 930 หมู่บ้าน ส่วนการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมี 1  เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง 18 เทศบาลต าบล และ 93 องค์การบริหารส่วนต าบล  
 

 ตารางที่ ๑ แสดงเขตการปกครองจังหวัดนครปฐม ปี 2562 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล

นคร 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ต าบล 

อบต. ระยะทาง 
จากจังหวัด (กม.) 

เมืองนครปฐม 25 214 1     1 5 21 9 
ก าแพงแสน      15 204 - -  1 15 33 
นครชัยศรี      24 108 - -  3 22 21 
ดอนตูม       8 69 - -  1 6 38 
บางเลน     15 180 - -  4 15 55 
สามพราน     16 137 -     3  2 12 28 
พุทธมณฑล       3 18 -      -  2 2 40 

รวม    106 930 1 4 18 93     - 
 ที่มา ข้อมูลจากการส ารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 

๑.๓ โครงสร้ำงประชำกร 
มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 794,828 คน เป็นชาย 377,965 คน  และหญิง 416,863 คน      

การกระจายตัวของประชากรตามภูมิศาสตร์และการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ  อ าเภอเมืองนครปฐม   
มีประชากรมากที่สุดเท่ากับ  233,368  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.36 ของประชากรทั้งหมด  รองลงมาคือ 
อ าเภอสามพรานเท่ากับ  193,421 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.33 อ าเภอก าแพงแสนเท่ากับ  113,646 คน  
คิดเป็นร้อยละ  14.30 อ าเภอนครชัยศรีเท่ากับ  104,443 คน  คิดเป็นร้อยละ  13.14 อ าเภอบางเลน 
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เท่ากับ 71,325    คน  คิดเป็นร้อยละ  8.97 อ าเภอดอนตูมเท่ากับ  42,146 คน คิดเป็นร้อยละ  5.30 
และอ าเภอพุทธมณฑล เท่ากับ  36,479 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.59 

 

ตารางที่ ๒ แสดงพื้นท่ีและความหนาแน่นของประชากรรายอ าเภอ จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ อ าเภอ พ้ืนที่ จ านวนประชากร 
(คน) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

จ านวน 
ครัวเรือน ตร.กม. ร้อยละ 

1 เมืองนครปฐม ๔๑๗.๔๔0 ๑๙.๓ 233,368 559.05 107,808 
2 ก าแพงแสน ๔๐๕.๐๑๙ ๑๘.๗ 113,646 280.59 37,608 
3 นครชัยศรี ๒๘๔.๐๓๑ ๑๓.๑ 104,443 367.72 41,780 
4 ดอนตูม ๑๗๑.๓๕๔ ๗.๙ 42,146 245.96 14,193 
5 บางเลน ๕๘๘.๘๓๖ ๒๗.1 71,325 121.13 31,339 
6 สามพราน 249.347 ๑1.5 193,421 463.35 117,076 
7 พุทธมณฑล ๕๒.๓00 ๒.๔ 36,479 697.50 19,156 

รวม ๒,๑๖๘.๓๒๗ 100 794,828 366.56 368,960 
 

 ที่มา ข้อมูลจากการส ารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

 ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนประชากรจ าแนกรายกลุ่มอายุและเพศ จังหวัดนครปฐม ปี 2562 

กลุ่มอายุ 
รวม ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1  ปี 8,566 1.08 4,364 0.55 4,202 0.53 

1-4  ปี 28,184 3.55 14,573 1.83 13,611 1.71 
5-9 ปี 45,453 5.72 23,368 2.94 22,085 2.78 

10-14 ปี 49,142 6.18 25,417 3.20 23,725 2.98 
15-19 ปี 51,388 6.47 25,761 3.24 25,627 3.22 
20-24 ปี 64,329 8.09 31,006 3.90 33,323 4.19 
25-29 ปี 54,352 6.84 27,309 3.44 27,043 3.40 
30-34 ปี 54,090 6.81 26,843 3.38 27,247 3.43 
35-39 ปี 60,011 7.55 29,433 3.70 30,578 3.85 
40-44 ปี 61,594 7.75 29,358 3.69 32,236 4.06 
45-49 ปี 63,334 7.97 29,164 3.67 34,170 4.30 
50-54 ปี 63,552 8.00 28,950 3.64 34,602 4.35 
55-59 ปี 56,260 7.08 25,315 3.18 30,945 3.89 
60-64 ปี 43,038 5.41 19,050 2.40 23,988 3.02 
65-69 ปี 32,931 4.14 14,453 1.82 18,478 2.32 
70-74 ปี 21,342 2.69 9,105 1.15 12,237 1.54 
75-79 ปี 16,400 2.06 6,717 0.85 9,683 1.22 

มากกว่า 79 ปี 20,862 2.62 7,779 0.98 13,083 1.65 
รวม 794,828 100.00 377,965 47.55 416,863 52.45 
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 ตารางที่ ๔ แสดงจ านวนประชากร จ าแนกชาย-หญิง รายอ าเภอ จังหวัดนครปฐม 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
เมืองนครปฐม 110,224 123,144 233,368 29.36 
ก าแพงแสน 53,866 59,780 113,646 14.30 
นครชัยศรี 49,625 54,818 104,443 13.14 
ดอนตูม 20,644 21,502 42,146 5.30 
บางเลน 35,493 35,832 71,325 8.97 
สามพราน 90,437 102,984 193,421 24.33 
พุทธมณฑล 17,676 18,803 36,479 4.59 

รวม 377,965 416,863 794,828 100.00 

ลักษณะโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากรจังหวัดนครปฐม  ค่อย ๆ เปลี่ยนไปฐานของปิ ระมิด
ประชากรค่อย ๆ แคบเข้า  สัดส่วนของประชากรชายหญิงในกลุ่มอายุที่มากขึ้นค่อย ๆ กว้างออกในลักษณะ
เดียวกันกับของประเทศท่ีอัตราเกิดค่อย ๆ ลดลง  ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น    ดังนั้นสัดส่วนของประชากรใน
กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไปคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.93)    จากปิระมิดประชากรจะค่อย ๆ กว้างขึ้นในอนาคต 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ ๑ 

 

 
 

ที่มา คลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256๑ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 
 

แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ และเพศ 
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๑.๔ ข้อมูลสถิติชีพ 
 ตารางที่ ๕ แสดงจ านวนและอัตราของสถิติชีพต่าง ๆ   ในจังหวัดนครปฐม  ปีงบประมาณ 2562 

สถิติชีพ 
ประเทศ (2560) จังหวัด (2560) จังหวัด (2561) 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
อัตราเกิดมีชีพ 656,751 10.10 7,790 9.75 7,516 9.46 
อัตราตาย 458,010 7.00 5,269 6.59 5,748 7.23 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 198,741 0.30 2,521 0.32 1,768 0.22 
อัตราตายทารกอายุต่ ากว่า  1  ปี 3,861 5.90 35 4.49 35 4.66 
อัตราตายมารดา 143 21.8 2 25.67 0 0 

 หมายเหตุ 1. อัตราเกิดและอัตราตาย ต่อประชากร  1,000 คน 
  2. อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ ต่อประชากร 100 คน 
  3. อัตราตายทารก ต่อการเกิดมีชีพ   1,000 คน 
  4. อัตราตายมารดา ต่อการเกิดมีชีพ   100,000 คน 

      กำรเกิดมีชีพ  ปี 2561 พบว่ามีจ านวนเกิด  7,516  ราย  คิดเป็นอัตราเกิดมีชีพ   9.56  ต่อ
ประชากรพันคน  ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี  2560  ที่ผ่านมา  และพบว่าเป็นอัตราที่ต่ ากว่าอัตราเกิดมีชีพ
ของประเทศซึ่งเท่ากับ  10.10 ต่อประชากรพันคน 

     กำรตำยของมำรดำและทำรก  อัตราตายทารก  ปี 2561  พบว่ามีจ านวน  35  ราย  คิดเป็น
อัตรา 4.66 ต่อการเกิดมีชีพพันคน  ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี  2560 (4.49)  แต่ยังต่ ากว่าของประเทศ             
ปี 2560 ซึ่งเท่ากับ  5.90  ต่อการเกิดมีชีพพันคน  
        กำรตำย  จากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  พบว่ามี
จ านวนการตาย  5,748 ราย  คิดเป็นอัตรา  7.23  ต่อประชากรพันคน  ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าของประเทศ   
ปี 2560 เท่ากับ  7.00  ต่อประชากรพันคน   

 ตารางที่ ๖ แสดง จ านวน และอัตราการตายต่อประชากร 100,000 คน ตามล าดับของกลุ่มสาเหตุการตาย 
10 กลุ่มแรก จังหวัดนครปฐมปี 2562  

ล าดับ สาเหต ุ
2560 2561 2562 (ม.ค.-เม.ษ.) 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 ปอดอักเสบ 648 80.83 521 64.99 214 26.92 
2 มะเร็ง(รวมเนื้องอก) 527 65.74 525 65.49 201 25.29 
3 โรคตดิเช้ือและปรสติอื่นๆ 464 57.88 434 54.14 189 23.78 
4 โรคของประสาทอ่ืนๆ 421 52.52 525 65.49 179 22.52 
5 โรคหลอดเลือดสมองใหญ ่ 399 49.77 348 43.41 146 18.37 
6 โรคหัวใจขาดเลือด 305 38.05 308 38.42 107 13.46 
7 เนื้องอกร้ายที่ปอด 185 23.08 159 19.83 76 9.56 
8 อุบัติเหตุจากการขนส่งอื่นๆและผลที่

ตามมาของอุบัติเหตุจากการขนส่งทั้งหมด 
200 24.95 219 27.32 75 9.44 

9 โรคอื่นๆของระบบย่อยอาหาร 162 20.21 155 19.33 59 7.42 
10 ไตวายเรื้อรัง 143 17.84 136 16.96 58 7.30 

 ที่มา  1. พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
         2. ข้อมูลประชากรจากการส ารวจ  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เท่ากับ 794,828 คน 
 



13 
  

๑.5 ข้อมูลสำเหตุกำรป่วย 
๑.๕.๑ ผู้ป่วยนอก 
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาเหตุในปี 2562 พบว่าอัตราผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญ 3 อันดับ
แรกพบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า พบอัตรา  306.98  ต่อประชากรพันคน  รองลงมาได้แก่
โรคเบาหวาน  พบอัตราป่วยเท่ากับ  213.47  ต่อประชากรพันคน  และการติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ มีอัตราป่วยเท่ากับ  172.50  ต่อประชากรพันคนตามล าดับ  รายละเอียด            
ดังตารางที่ ๗ 

ตารางที่ ๗ แสดงจ านวน และอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุ 10 อันดับแรกจังหวัด
นครปฐม ปีงบประมาณ 2560 – 2562  

อันดับ กลุ่มโรค 
2560 2561 2562 (ต.ค.–พ.ค.) 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตุน า 371,337 464.68 371,196 463.03 243,995 306.98 
2 เบาหวาน 251,224 314.37 254,027 316.87 169,668 213.47 
3 การติดเชื้อของทางเดินหายใจ

ส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 
201,215 251.79 231,319 288.54 

 
137,107 172.50 

4 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 171,075 214.08 181,802 226.78 115,694 145.56 
5 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและ

โครงสร้าง 
107,376 134.37 115,492 144.06 

 
75,343 94.79 

6 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

96,206 120.39 93,784 116.99 
 

61,828 77.79 

7 พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืน ๆ 80,753 101.05 87,409 109.03 56,079 70.55 
8 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร 

กระเพาะและดูโอเดนัม 
71,748 89.78 75,704 94.43 

 
50,583 63.64 

9 คออักเสบเฉียบพลันและต่อม
ทอนซิลอักเสบเฉยีบพลัน 

137,745 172.37 86,300 107.65 
 

43,492 54.72 

10 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , 
ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในร่างกาย 

63,419 79.36 69,604 86.82 40,904 51.46 

ที่มา ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

๑.๕.๒ ผู้ป่วยใน 
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาเหตุในปี 2562 พบว่ากลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญ 3 อันดับแรกพบว่า             

โรคปอดบวม มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 334.79 ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาได้แก่ ไข้จากไวรัสที่น าโดย
แมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอ่ืน ๆ  อัตราป่วยเท่ากับ 234.14 ต่อประชากรแสนคน  และ 
ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของการตั้งครรภ์และการคลอดอัตราป่วยเท่ากับ 183.56 ต่อประชากรแสนคน
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ ๘ 
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ตารางที่ ๘  แสดงจ านวน และอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุ 10 อันดับแรก
จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2560 – 2562 

อันดับ กลุ่มโรค 
2560 2561 2562 (ต.ค.–พ.ค.) 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 ปอดบวม 3,481 435.60 5,007 624.57 2,661 334.79 
2 ไข้จากไวรัสที่น าโดยแมลงและ

ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ 
638 79.84 2,593 323.45 

 
1,861 234.14 

 
3 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของการ

ตั้งครรภ์ และการคลอด 
1,563 195.59 2,398 299.12 

 
1,459 183.56 

 
4 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่

ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
ร่างกาย 

1,386 173.44 1,887 235.38 
 

1,311 164.94 
 

5 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับทารกในครรภ ์และถุง
น้ าคร่ า และปัญหาที่อาจจะเกดิได้
ในระยะคลอด 

1,068 133.65 1,891 235.88 
 

1,144 143.93 
 

6 หัวใจล้มเหลว 1,476 184.70 1,730 215.80 1,079 135.75 
7 ไข้หวัดใหญ ่ 963 120.51 982 122.49 1,028 129.34 
8 เบาหวาน 1,550 193.96 1,652 206.07 996 125.31 
9 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง

และปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 
1,355 169.56 1,670 208.31 

 
985 123.93 

 
10 เนื้อสมองตาย 907 113.50 1,597 199.21 963 121.16 
ที่มา คลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
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ส่วนที่ ๒ ข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ ข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัด 
จังหวัดนครปฐม  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ ขึ้ นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี  ๒๕๖๑                             

จ านวน ๒,๙๘๔ แห่ง  จ านวนคนงาน 151,๒๐๕ คน อ าเภอสามพรานมีสถานประกอบการมากที่สุด                 
๑,๓๐๒ แห่ง รองลงมา อ าเภอเมืองนครปฐม ๕๘๘ แห่ง อ าเภอบางเลน ๓๓๔ แห่ง อ าเภอนครชัยศรี ๒๙๒ แห่ง                  
อ าเภอก าแพงแสน ๒๑๑ แห่ง อ าเภอพุทธมณฑล ๑๕๔ แห่ง และอ าเภอดอนตูม ๑๐๓ แห่ง ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ ๙   
ตารางที่ ๙ จ านวนสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑ 

อ าเภอ สปก.(แห่ง) คนงาน(คน) 
ก าแพงแสน 211 6171 
ดอนตูม 103 3020 
นครชัยศรี 292 13996 
บางเลน 334 12883 
พุทธมณฑล 154 4412 
สามพราน 1302 95996 
อ าเภอเมือง 588 14727 

รวม 2984 151205 
ที่มา กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๒ จ านวนสถานประกอบการขึ้นที่ทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี ๒๕๖๑ 

ที่มา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
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๒.๒ ข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรมแยกตำมหมวดอุตสำหกรรม  

 ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดนครปฐมมีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนทั้งสิ้น ๓,๓๒๕ แห่ง จ านวนคนงาน
ทั้งสิ้น ๑๖๓,๘๑๔ คน ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร มีมากที่สุด รองลงมาประเภทอุตสาหกรรมพลาสติก 
รายละเอียดดังตารางที่ ๑๐ 

ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
โรงงาน 

จ านวนคนงาน 

ชาย หญิง รวม 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 161 2049 1,357 3,406 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 412 17,098 16,513 33,611 

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 58 1,906 1,487 3,393 

4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 253 7,606 12,635 20,241 

5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 58 2,542 10,516 13,058 

6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 16 491 705 1,196 

7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 98 1,448 1,068 2,516 

8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 52 1,229 608 1,837 

9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ 

55 897 654 1,551 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 51 1,048 900 1,948 

11 อุตสาหกรรมเคมี 306 3,995 3,530 7,525 

12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 8 50 15 65 

13 อุตสาหกรรมยาง 63 10,278 4,767 5,511 

14 อุตสาหกรรมพลาสติก 406 4,011 15,039 19,050 

15 อุตสาหกรรมอโลหะ 159 1,484 5,539 7,023 

16 อุตสาหกรรมโลหะ 74 1,484 514 1,998 

17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 309 5,674 2,142 7,816 

18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 89 1,771 479 2,250 

19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 130 3,746 3,969 7,715 

20 อุตสาหกรรมขนส่ง 200 4,862 1,497 6,359 

21 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 367 6,769 8,976 15,745 

 รวม 3325 80,438 83,376 163,814 

ที่มา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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๒.๓ ข้อมูลวิสำหกิจชุมชน 
จังหวัดนครปฐม มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนภาคการผลิต ที่ขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร                  

ปี 2561 จ านวน ๓๘๗ กลุ่ม อ าเภอบางเลนมีวิสาหกิจชุมชนมากที่สุด รองลงมาคืออ าเภอก าแพงแสน 
รายละเอียดดังตารางที่ ๑๑ 

ตารางที่ ๑๑ จ านวนวิสาหกิจชุมชนภาคการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๑ 

ล ำดับ ประเภทกำรผลิต ก าแพงแสน ดอนตูม นครชัยศร ี บางเลน 
พุทธ

มณฑล 
เมือง

นครปฐม 
สามพราน รวม 

1 การผลิตพืช 18 16 11 32 8 13 11 109 
๒ การผลิตปศสุัตว ์ 8 0 1 3 0 4 0 16 
๓ การผลิตประมง 2 2 0 5 0 7 0 16 
๔ 
 

การแปรรปูและผลิตภณัฑ์
อาหาร      10  16 5 14 10 11 17 83 

๕ ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า 2 0 2 3 1 2 0 10 
๖ เครื่องจักสาน 2 2 2 4 2 1 1 14 
๗ ดอกไม้ประดิษฐ ์ 0 0 1 1 0 1 1 4 
๘ เครื่องจักรกล 0 0 1 0 0 1 0 2 
๙ ของช าร่วย / ของที่ระลึก 1 1 4 1 3 0 0 10 

๑๐ ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 2 2 2 6 0 2 2 16 
๑๑ เครื่องดื่ม 5 3 2 3 1 2 3 19 
๑๒ เครื่องประดับ/อญัมณ ี 0 0 0 1 0 0 0 1 
๑๓ เครื่องไม/้เฟอร์นเิจอร ์ 1 0 0 1 0 1 0 3 
๑๔ เครื่องหนัง 3 0 0 0 1 0 0 4 
๑๕ การผลิตปัจจยัการผลติ 3 4 1 4 4 12 7 35 
๑๖ เครื่องปั้น 1 1 0 1 0 0 0 3 
๑๗ สิ่งประดิษฐจ์ากโลหะ 1 0 0 0 0 0 0 1 
๑๘ การผลิตสินค้าอ่ืนๆ 10 2 6 11 3 3 6 41 

 รวม 69 49 38 90 33 60 48 387 
 
ทีม่า กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๒ 
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๒.๔ ข้อมูลสถำนที่จ ำหน่ำยสำรเคมีทำงกำรเกษตร   
              จังหวัดนครปฐม มีร้านจ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตรจ านวน ๓๖๑ ร้าน และอ าเภอบางเลน                   
มีร้านสารเคมีทางการเกษตรมากท่ีสุด จ านวน ๑๐๐ แห่ง รองลงมาอ าเภอก าแพงแสนและอ าเภอเมืองนครปฐม 
จ านวน ๖๑ แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ ๑๒ 

ตารางที่ ๑๒ จ านวนร้านสารเคมีทางการเกษตร ปี ๒๕๖๐  

อ ำเภอ จ ำนวนร้ำน (แห่ง) 

เมืองนครปฐม 61 
ก าแพงแสน 61 
ดอนตูม 21 
นครชัยศรี 37 
บางเลน 100 
พุทธมณฑล 21 
สามพราน 60 

รวม 361 
ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๐ 
 
๒.๕ ข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์  
      จังหวัดนครปฐมมีกลุ่มผักอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)  จ านวน ๑๒ 
กลุ่ม และกลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) จ านวน ๑๖ กลุ่ม รายละเอียด                
ดังตารางที่ ๑๓  

ตารางที่ ๑๓ จ านวนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

อ าเภอ กลุ่มผักอินทรีย์ จ านวนกลุ่มข้าวอินทรีย์ 
จ านวนกลุ่ม จ านวนสมาชิก 

ก าแพงแสน 8 20 - 

เมืองนครปฐม 1 ๒ - 

ดอนตูม ๑ ๓ - 

สามพราน ๒ ๔ 4 

พุทธมณฑล - - 5 

นครชัยศรี - - 7 

รวม ๑๒ ๒๙ ๑๖ 

ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๐ 
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๒.๖ ข้อมูลผลกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนในหน่วยบริกำรสำธำรณสุข  

      ปี ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการตรวจวัดแสงสว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๓๒ แห่ง 
และสาธารณสุขอ าเภอ ๑ แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๕  
 

 
 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงผลการตรวจวัดแสงสว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปี ๒๕๖๒ 
ที่มา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๒ 

๒.๗ ข้อมูลคุณภำพอำกำศ PM 2.5  

 จากรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ – เมษายน 
๒๕๖๒ จุดตรวจวัด ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า เดือน มกราคม ๒๕๖๒ มีค่าฝุ่น            
PM 2.5   สูงกว่าค่ามาตรฐาน มากที่สุด (ค่ามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร) รายละเอียดดังแผน
ภูมที่ ๔  

 
แผนภูมิที่ ๔ แสดงข้อมูลคุณภาพอากาศ PM2.5 เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ 

ที่มา กรมควบคุมมลพิษ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
 

206, 35% 

377, 65% 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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๒.๘ ข้อมูลอุบัติภัยสำรเคมี ๓ ปี ย้อนหลัง  

       สถิติการอุบัติภัยสารเคมี ย้อนหลัง ๓ ปี เกิดอุบัติภัยสารเคมี จ านวน ๓ ครั้ง เกิดจากอุบัติเหตุ
การขนส่งการ NGV  และอุบติเหตุไฟไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีผู้ได้รับผลกระทบ บาดเจ็บ ๑ ราย และ
เสียชีวิต ๑ ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๑๔  

ตารางที่ ๑๔  ข้อมูลสถิติอุบัติภัยสารเคมี ๓ ปี ย้อนหลัง 

วันที่ / เดือน / ปี ลักษณะเหตุ วัตถุสำเหตุ สถำนที่เกิดเหตุ 
ผลกระทบตำมเหตุกำรณ์ 
บำดเจ็บ ตำย 

26 มิถุนายน 2560 อุบัติเหตุขนส่ง NGV การจราจร/ขนส่ง 0 0 

14 ตุลาคม   2559 ไฟไหม้ น้ ามัน โรงงาน 1 1 

13 มิถุนายน 2559 ไฟไหม้ LPG โรงงาน 0 0 

ที่มา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ 

๒.๙ ข้อมูลสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย 

 จากการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม           
จ านวน 116 แห่ง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดนครปฐม มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
๑,๒๖๓.๙๑ ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดอย่างถูกต้อง ๗๑๗.๔๑ ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอย   ที่ก าจัด
อย่างไม่ถูกต้อง ๒๓๖.๒๘ ตันต่อวัน และปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ๓๑๐.๒๒ ตันต่อวัน 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ ๕ สถานการณ์ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 จังหวัดนครปฐม มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดด าเนินการ จ านวน ๖ แห่ง มีจ านวนมูลฝอยเข้าระบบ ๘๖๘.๗๑ ตันต่อวัน และ               
มีขยะตกค้างสะสม ๘๗,๘๓๕ ตัน และมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชน ที่เปิดด าเนินการ จ านวน ๑ แห่ง  รายละเอียดดังตารางที่ ๑๕ 

ตารางที่ ๑๕ แสดงจ านวนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ล าดับ ช่ือบ่อขยะ ที่ตั้ง 
ขนาด

(ไร่.ตรว.) 
ปีท่ีเปิด 

จ านวนมูลฝอย (ตัน/วัน) 

วิธีการก าจัด 

พิกัด 

เข้าระบบ 
ตกค้าง
สะสม 
(ตัน) 

คัดแยก
ได้/ใช้

ประโยชน ์
X Y 

1 ทน.นครปฐม บ้านคลองมะเกลือ 232 ไร ่ 2539 246.88 53,608 0.12 เทกอง (C0ntr0lled Dump) 100.0451 13.86508 
    ม.9 ต.ตาก้อง อ.เมือง     

   
เกลี่ย บดอัด ดินกลบ ใช้สารชีวภาพ     

2 ทต.ดอนยายหอม บ้านดอนยายหอม 9.4 ไร ่ 2542 6 8,060 1 เทกอง (Open Dump) ไมเ่กลี่ย 100.09144 13.73960 

    
ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.
เมือง     

   
ไม่บดอดั ไม่กลบ     

3 อบต.หนองงูเหลือม ม.7 ต.หนองงูเหงือม 6 ไร ่ 2560 6 2,190 0 เทกอง (Open Dump) 99.97324 13.90715 
    อ.เมือง     

   
กลบวันอังคาร/พฤหสั เป็นบ่อขุดพื้นราบ     

4 ทต.สามง่าม บ้านแหลมมะเกลือ 29 ไร ่ 2547 45.07 ๐ 12.05 เทกอง (C0ntr0lled Dump) 100.07862 13.98827 
    ม.12 ต.สามง่าม     

   
บดอัด ดินกลบ     

5 ทต.ห้วยพล ู ม.3 ต.ดอนแฝก 9 ไร ่ 2524 17.75 23,447 0.75 เทกอง (Open Dump) 100.20804 13.85286 
    อ.นครชัยศร ี     

   
มีรั้วคอนกรีตกั้น     

6 ทต.บางหลวง ม.10 ถ.บางหลวง-ท่าเสา 3.๓ ไร ่ 2547 2 531 0.4 เทกอง (Open Dump) 100.08711 13.11984 

    ต.บางหลวง อ.บางเลน 
 

  
   

      

7 บริษัทกลุ่ม 79 
ม.7 ต.สระสีมุ่ม  
อ.ก าแพงแสน ไม่มีข้อมลู 2539 546.01 0 0 Sanitary Landfill มีรั้วประตูเปิดปิด     

                     รวม 869.71  87,835  14.32    

ที่มา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
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๒.๙.๑ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม 
         สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการโดย
เทศบาลนครนครปฐมตั้ งอยู่ บริ เวณบ้านคลองมะเกลือ หมู่ที่9ต าบลตาก้อง อ า เภอเมืองนครปฐม                   
จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากเทศบาลนครนครประมาณ 8 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนที่ โครงการทั้งหมด 119 ไร่ เป็น
พ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครปฐมซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตาก้องสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเปิดด าเนินการตั้งแต่ป ี2539 มีอาคารส านักงาน อาคารเครื่องชั่งน้ าหนัก อาคารซ่อมบ ารุง และ
ระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดบ่อผึ่ง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ แผนที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม 

       ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีบ่อขยะมูลฝอยใช้งานเต็มพ้ืนที่ จ านวน 1 บ่อ ส่วนบ่อขยะมูลฝอยที่ใช้
งานอยู่ปัจจุบัน มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบจ านวน 247 ตันต่อวัน ในช่วงเวลา 7.00 – 12.00 น. ซึ่งขยะ
มูลฝอยดังกล่าว จะถูกคัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์โดยแรงงานคนจ านวน 0.12 ตันต่อวัน และถูกส่งเข้าสู่
ระบบก าจัดจ านวน 246.88 ตันต่อวัน ซึ่งจะมีการเกลี่ย และบดอัดขยะมูลฝอย รวมทั้งน าดินมากลบทับขยะ            
มูลฝอยเป็นครั้งคราวและมีการใช้สารชีวภาพในการควบคุมกลิ่นและแมลงแต่อย่างไรก็ตาม ยังพบขยะมูลฝอย
บางส่วนที่ยังได้รับการจัดการไม่ทั่วถึง และถึงแม้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยจะมีลักษณะเข้าข่ายระบบการเท
กองแบบควบคุม (Controlled Dump) แต่เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบมากกว่า 50 ตันต่อวัน               
จึงยังถือว่ามีการจัดการที่ไม่เหมาะสม ท าให้ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจ านวน 53,607.765 ตัน 
      หน่วยงานที่ส่งขยะมูลฝอยมาก าจัดมี จ านวน 23 แห่ง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 16 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 3 แห่ง สถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง และภาคเอกชน จ านวน                     
2 แห่ง ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 16 แห่ง ดังนี้ 
 - เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 
 - เทศบาลต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม 
 - เทศบาลต าบลบ่อพลับอ าเภอเมืองนครปฐม 
 - เทศบาลต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม 

สถานท่ีก าจดั
ขยะ ระบบบ าบดั 
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 - องค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์อ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลถนนขาด อ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยา อ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้อย อ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง อ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลสามควายเผือกอ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกูอ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลงอ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขวางอ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจระเขอ้ าเภอเมืองนครปฐม 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลตาก้องอ าเภอเมืองนครปฐม 

2) หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ส านักพระราชวังสนามจันทร์ เรือนจ ากลางนครปฐม 
และกรมการสัตว์ทหารบก 

3) ภาคเอกชน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) และคุณบุญมี จิตใจ 
4) สถาบันการศึกษา จ านวน 2 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
     
  
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๒ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม 
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2.๙.๒ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

        สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลดอนยายหอม ด าเนินการโดยเทศบาลต าบล 
ดอนยายหอม ตั้งอยู่บริเวณบ้านดอนยายหอม หมู่ที่ 3 ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
อยู่ห่างจากเทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 9.4 ไร่ เป็นพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล 
และตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนยายหอม เปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 สภาพพ้ืนที่เป็น
บ่อขุดบนพื้นที่ราบ โดยเทศบาลจัดท าประตูกั้นส าหรับเข้าออก ไม่มีเครื่องชั่งน้ าหนักและมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
ณ สถานที่ก าจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ แผนที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

       การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นแบบการเทกอง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมและเก็บขนเฉพาะในพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลเข้าสู่ระบบจ านวน 6 ตันต่อวัน ไม่มีระบบชั่งน้ าหนัก ไม่มีการเกลี่ยและบดอัดมูลฝอย และ
ไม่มีการกลบทับด้วยวัสดุกลบทับ ท าให้มีขยะตกค้างสะสมจ านวน 8,059.5 ตัน นอกจากนี้ยังพบการคัดแยกขยะ
มูลฝอยเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้แรงงานคนจ านวน 1 ตันต่อวัน และมีขยะ   มูลฝอยที่ส่งไปก าจัด 5 ตัน
ต่อวันและเป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน เพ่ือส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมน าไปก าจัดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีก าจดั 
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ภาพที่ ๔ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
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๒.๙.๓ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

       สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อยู่ในพ้ืนที่ของนางจินดา ประจวบ
มูล ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของพ้ืนที่ และอนุญาตให้น าขยะมูลฝอยมาเทกองและฝังกลบในพ้ืนที่ ตั้งอยู่บริเวณ                
หมู่ 7 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม ประมาณ 5.5 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 6 ไร่ เปิดใช้งานปี 2560ไม่มีเครื่องชั่งน้ าหนักและไม่มี
การคัดแยกขยะที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕  แผนที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองและกลบทุก
วันอังคารและพฤหัสบดี ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นบ่อขุดบนพ้ืนที่ราบใกล้แปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพริก ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เข้าระบบมาจากพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม จ านวน 6 ตันต่อวัน และมีขยะตกค้างสะสม 
จ านวน 2,190 ตัน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๖ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

สถานท่ีก าจดั 
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๒.๙.๔ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลสามง่าม 

       สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลสามง่าม เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการโดย
เทศบาลต าบลสามง่ามตั้งอยู่บ้านแหลมมะเกลือ หมู่ที่12 ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม                  
โดยเปิดด าเนินการในปี 2547 มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 29 ไร่ห่างจากเทศบาลเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร            
ไม่มีเครื่องชั่งน้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ แผนที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลสามง่าม 

        การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นแบบการเทกองแบบควบคุม(Controlled Dump) จึงไม่มีขยะตกค้างสะสม 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบจ านวน 45.07 ตันต่อวัน และมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์ จ านวน 12.05 ตันต่อวัน 
คงเหลือเข้าสู่ระบบ จ านวน 33.02 ตันต่อวัน โดยจะมีการบดอัดขยะมูลฝอย และน าดินมากลบทับขยะมูลฝอย   
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งขยะมูลฝอยมาก าจัดมี จ านวน 9 แห่ง ในพ้ืนที่อ าเภอดอนตูม 
จ านวน 4 แห่ง และในพ้ืนที่อ าเภอบางเลน จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา อ าเภอดอนตูม 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอดอนตูม 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน 
8) เทศบาลต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน 
9) เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

 
 

 
 

สถานท่ีก าจดั 

ระบบบ าบดั 
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ภาพที่ ๘  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลสามง่าม 

๒.๙.๕ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลห้วยพลู 

        สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลห้วยพลู เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการโดย
เทศบาลต าบลห้วยพลู ตั้งอยู่ หมู่ที่3 ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเป็นพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของ
เทศบาล ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแฝกโดยเปิดด าเนินการในปี2524มีพ้ืนที่
โครงการทั้งหมด 9 ไร่ระยะห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ 6 กิโลเมตรไม่มีเครื่องชั่งน้ าหนัก 
 

 
ภาพที่ ๙ แผนที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลห้วยพลู 

       การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นแบบการเทกอง สภาพพ้ืนที่เป็นบ่อขุดบนพ้ืนที่ราบ และมีรั้วคอนกรีตกั้น
บริเวณด้านหน้า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบจ านวน 17.75 ตันต่อวัน และมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน า
กลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้แรงงานคนจ านวน 0.75 ตันต่อวัน ท าให้มีขยะมูลฝอยที่ส่งเข้าระบบก าจัดจ านวน      
17 ตัน ปัจจุบันมีขยะตกค้างสะสมปริมาณ 23,446.50 ตัน  
      
 

สถานท่ีก าจดั 
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                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งขยะมูลฝอยมาก าจัดมี จ านวน 4 แห่ง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอนครชัยศรี ดังนี้ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดละมุด อ าเภอนครชัยศรี 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ อ าเภอนครชัยศรี 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วฟ้า อ าเภอนครชัยศรี 

 

  
ภาพที่ ๑๐ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลห้วยพลู 

๒.๙.๖ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบางหลวง 

        สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบางหลวง เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการโดย
เทศบาลต าบลบางหลวงตั้ งอยู่  หมู่ที่  10 ถนนบางหลวง -ท่า เสา ต าบลบางหลวง อ า เภอบางเลน                        
จังหวัดนครปฐม มีระยะทางห่างจากเทศบาลประมาณ 4.5 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3 ไร่ 300 ตารางวา
เป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มใช้งานปี พ.ศ. 2547 เป็นบ่อขุดบนที่ราบ มีรั้วและประตูส าหรับเปิด-ปิดไม่มี
เครื่องชั่งน้ าหนัก และมีการคัดแยกขยะที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

 

 
ภาพที่ ๑๑ แผนที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบางหลวง 

สถานท่ีก าจดั 
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        การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นแบบการเทกอง (Open Dump) ปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมและเก็บขน
จากพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางหลวงเข้าระบบ จ านวน 2 ตันต่อวัน และมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน ากลับมา
ใช้ประโยชน์โดยใช้แรงงานคนปริมาณ 0.4 ตันต่อวัน ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งไปก าจัดจ านวน 1.6 ตันต่อ
วัน และมีปริมาณขยะตกค้างสะสมจ านวน 531 ตัน  
 

 

 
  
  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๒ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบางหลวง 
 

๒.๙.๗ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในเครือบริษัท กลุ่ม 79 จ ากัด (บริษัทเอกชน) 

        สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในเครือของบริษัท กลุ่ม 79จ ากัดเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการ
โดยเอกชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชน              
เริ่มใช้งานปี พ.ศ. 2539เป็นสถานที่ที่มีรั้วและประตูส าหรับเปิด-ปิดมีเครื่องชั่งน้ าหนัก และไม่มีการคัดแยกขยะที่
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
         สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในเครือของบริษัท กลุ่ม 79 จ ากัด ด าเนินการกลบฝังขยะแบบถูกต้องตาม
หลักวิชาการ (Sanitary Landfill) โดยรับขยะจากบริษัททิพยวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จ านวน 546.01 ตันต่อ
วัน ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 15 แห่ง ส่งขยะมูลฝอยมาก าจัดจ านวน 60.85 ตันต่อวัน ได้แก่  
  1. เทศบาลต าบลก าแพงแสน 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อย 
  5. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
  6. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบัว 
  7. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
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  8. องค์การบริหารส่วนต าบลรางพิกุล 
  9. องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเขียว 
  10. องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา 
  11. องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
  12. องค์การบริหารส่วนต าบลรางกระทุ่ม 
  13. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 
  14. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหมอนทอง 
  15. องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หูช้าง 

๒.๑๐ ข้อมูลสถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข 

  ตั้ งแต่  ปี  ๒๕๖๐ – ๒๖๖๒  มีจ านวนสถานประกอบการที่ มี การด า เนินงานโครงการ                         
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ ประเภทโล่ทอง (ต่อเนื่อง) จ านวน 
๔ แห่ง ประเภทโล่ทอง จ านวน ๕ แห่ง และโล่เงิน จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ ๑๖  

ตารางที่ ๑๖ ข้อมูลสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

ล ำดับ ชื่อสถำนประกอบกำร 
ผ่ำนกำรประเมินรับรองระดับประเทศ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  
(โรงงานกะทิชาวเกาะ) 

โล่ทอง โล่ทอง โล่ทอง 

2 บ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ ากัด
(มหาชน)  

โล่ทอง โล่ทอง โล่ทอง 

3 บริษัทยางโอตานิ จ ากัด โล่ทอง 
โล่ทอง 

(ต่อเนื่อง) 
โล่ทอง 

(ต่อเนื่อง) 

4 บริษัทโอตานิ เรเดียล จ ากัด โล่ทอง 
โล่ทอง 

(ต่อเนื่อง) 
โล่ทอง 

(ต่อเนื่อง) 

5 บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
 โรงงานนครปฐม 

โล่ทอง 
โล่ทอง 

(ต่อเนื่อง) 
โล่ทอง 

(ต่อเนื่อง) 

6 บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จ ากัด โล่ทอง โล่ทอง 
โล่ทอง 

(ต่อเนื่อง) 

7 บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด โล่เงิน โล่ทอง โล่ทอง 

8 บริษัทวราฟู้ดแอนด์ดริ้งค์ จ ากัด โล่ทอง โล่ทอง โล่ทอง 

9 บริษัททีเอฟพี อินดรัสเตรียล จ ากัด - - โล่ทอง 

10 บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจ ากัด - - โล่เงิน 

ที่มา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
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๒.๑๑ ข้อมูลด้ำนสุขำภิบำลอำหำรและน้ ำ 

๒.๑๑.๑ ข้อมูลสุขาภิบาลอาหาร   

                 จังหวัดนครปฐม มีร้านอาหารจ านวน ๒๘๐ แห่ง ผ่านการรับรองอาหารสะอาดรสชาตอร่อย  (Clean food Good Taste) ร้อยละ ๗๑.๐๗  มีจ านวนแผงลอย 
๑,๓๐๖ แห่ง และแห่ง ผ่านการรับรองอาหารสะอาดรสชาตอร่อย (Clean food Good Taste) ร้อยละ ๗๔.๗๓  รายละเอียดดังตารางที่ ๑๗ 

ตารางที่ ๑๗ แสดงจ านวนร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านการรับรองอาหารสะอาดรสชาตอร่อย (Clean food Good Taste) ปี ๒๕๖๑ 

ล ำดับ อ ำเภอ 
ร้ำนอำหำร แผงลอย ร้ำนอำหำรและแผงลอย 

ทั้งหมด ผ่ำน CFGT ร้อยละ ทั้งหมด ผ่ำน CFGT ร้อยละ ทั้งหมด ผ่ำน CFGT ร้อยละ 

1 เมืองนครปฐม 75 ๖๑ 81.33 485 ๓๗๖ 77.53 560 ๔๓๗ 78.04 

2 สามพราน 52 ๔๕ 86.54 147 ๑๓๑ 89.12 199 ๑๗๖ 88.44 

3 ก าแพงแสน 26 ๒๕ 96.15 145 ๑๓๗ 94.48 171 ๑๖๒ 94.74 

4 นครชัยศรี 19 ๑๑ 57.89 151 ๖๔ 42.38 170 ๗๕ 44.12 

5 บางเลน 14 ๑๑ 78.57 217 ๑๒๖ 58.06 231 ๑๓๗ 59.31 

6 ดอนตูม 28 ๒๘ 100.00 107 ๑๐๗ 100.00 135 ๑๓๕ 100.00 

7 พุทธมณฑล 66 ๑๘ 27.27 54 ๓๕ 64.81 120 ๕๓ 44.17 

  รวม 280 199 71.07 1,306 976 74.73 1,586 1,175 74.09 

ที่มา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๑  

๒.๑๑.๒ ข้อมูลคุณภาพน้ าประปา  

                ปี ๒๕๖๒  จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาในจังหวัดนครปฐมได้เก็บตัวอย่างน้ าประปา ในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน และอ าเภอเมืองนครปฐม จ านวน ๒๐ ตัวอย่าง 
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ทดสอบ ๒๐ พารามิเตอร์ ตามประกาศประปาดื่มได้กรมอนามัย รายละเอียดตามตารางที่ ๑๘ 
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ตารางที่ ๑๘ แสดงข้อมูลคุณภาพน้ าประปา จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๒   
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แพลตตินัม
โคบอลท์ 

NTU มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. 
EPN/ 

100 มล. 
EPN/ 

100 มล. 

1 หอถัง ม.6 ต.ตาก้อง อ.เมือง 7.5 ND 0.57 306 396 0.056 ND ND 0.051 ND 7 61 ND 0.18 13 7.8 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตากอ้ง ต.ตาก้อง 7.9 1 0.41 244 427 ND ND ND 0.192 ND 8 72 ND 0.15 49 49 
3 หอถัง ม.8 8 1 1.69 227 402 0.085 ND ND 0.009 ND 8 49 ND 0.15 2 <1.8 
4 หอถัง ม.9 ต.มาบแค 8 1 0.35 302 377 0.01 ND ND 0.01 ND 8 34 ND 0.16 17 17 
5 หอถัง ม.8 ต.บ่อพลับ 8 ND 0.45 402 587 0.038 ND ND 0.092 ND 13 120 ND 0.07 <1.8 <1.8 
6 1/10 ม.8 ต.บ่อพลับ 8 1 0.24 408 599 0.014 ND ND 0.094 ND 13 120 ND 0.06 4.5 <1.8 
7 201/5 ม.8 ต.สามพราน 7.2 2 0.48 153 309 0.017 ND 0.045 ND ND 58 50 1.64 ND <1.8 <1.8 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 สามพราน 7.3 2 0.25 154 285 ND ND ND ND ND 65 52 1.39 ND <1.8 <1.8 
9 ตลาดสายเจ็ด ม.2 ต.ท่าตลาด 7.3 2 0.29 155 305 ND ND ND ND ND 66 53 1.43 ND <1.8 <1.8 
10 ศูนย์บริการอ้อมใหญ ่ต.อ้อมใหญ่ 7.4 2 0.16 154 303 ND ND 0.008 0.021 ND 65 52 1.38 ND <1.8 <1.8 
11 รพ.สต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 7.2 2 0.48 154 293 ND ND 0.021 0.058 ND 66 52 1.44 ND <1.8 <1.8 
12 วัดอ้อมใหญ ่ต.อ้อมใหญ่ 7.4 6 1.03 158 3.12 0.384 0.041 ND 0.446 ND 64 52 0.84 ND <1.8 <1.8 
13 วัดท่าพูด 7.8 ND 1.12 197 328 0.071 0.1 ND 0.022 ND 22 10 0.19 0.48 <1.8 <1.8 
14 ร้านหลินเบเกอรี่ ม.11 ต.ไร่ขิง 7.3 2 0.39 153 296 ND ND ND ND ND 64 52 1.39 ND <1.8 <1.8 
15 รพ.สต.บ้านท่าพูด อ.สามพราน 7.6 ND 1.03 197 323 0.043 0.022 ND 0.046 ND 22 10 0.21 0.48 <1.8 <1.8 
16 โรงพยาบาลสามพราน(ไร่ขิง) 7.2 2 0.21 155 300 0.106 0.017 ND ND ND 66 53 1.34 ND <1.8 <1.8 
17 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 8 ND 1.88 310 488 0.019 ND ND 0.01 ND 11 124 0.38 0.18 <1.8 <1.8 
18 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 7.6 1 0.16 154 306 ND ND ND ND ND 71 53 1.52 0.2 <1.8 <1.8 
19 วัดเพลินเพชร ม.3 ต.กระทุ่มล้ม 8.1 1 4.5 614 1349 0.367 0.029 ND 0.013 ND 31 482 ND 0.14 79 33 
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพลินเพชร 7.6 2 0.32 161 324 ND ND ND ND ND 71 54 1.56 0.18 <1.8 <1.8 

ที่มา  กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๒
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๒.๑๒ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ   
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมได้
ด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยมีเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ จ านวนทั้งสิ้น 
๑๙๐ เรื่อง และ ได้ด าเนินการจนได้ข้อยุติคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๖ จ านวนเรื่องร้องเรียนรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

๒.๑๒.๒ เรื่องร้องเรียนแบ่งตามแหล่งก าเนิดมลพิษ 
      แหล่งก าเนิดมลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ โรงงานอุตสาหกรรม มีจ านวนเรื่องร้องเรียน
ที่ เกี่ยวข้องทั้ งสิ้น ๗8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.05 แบ่งเป็น โรงงานอาหาร  จ านวน ๒๙ เรื่อง  
โรงงานประเภทอ่ืนๆ จ านวน 20 เรื่อง โรงงานพลาสติก จ านวน ๑๓ เรื่อง โรงผลิตภัณฑ์โลหะ จ านวน ๑0 เรื่อง 
โรงงานสิ่งทอ จ านวน 7 เรื่อง และแหล่งก าเนิดมลพิษที่ได้รับการร้องเรียนรองลงมา คือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และสถาน
ประกอบกิจการ มีจ านวนประเภทละ ๓๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.00 แหล่งก า เนิดมลพิษ อ่ืนๆ 
จ านวน ๓1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.32 และบ่อดิน/บ่อทราย จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.63 
รายละเอียดดังตารางที่ ๑๙  
 

ตารางที ่๑๙ เรื่องร้องเรียนแบ่งตามแหล่งก าเนิดมลพิษ 

ล ำดับที่ ประเภทแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
เรื่องร้องเรียนด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ ำนวน(เรื่อง) ร้อยละ 

1 โรงงานอุตสาหกรรม 78 41.05 
2 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 38 20.00 
3 บ่อดิน/บ่อทราย 5 2.63 
4 สถานประกอบกิจการ 38 20.00 
5 อ่ืนๆ * 31 16.32 
  รวมทั้งสิ้น 190 100 

 * หมายเหตุ : ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆ เช่น น้ าในคลองสาธารณะเน่าเสีย อาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร 
สถานที่ทรงเจ้า ฯลฯ 
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๒.๑๒.๒ เรื่องร้องเรียนแบ่งตามปัญหามลพิษ 
       ประเภทปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็น จ านวน 101 เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 53.16 รองลงมา คือ น้ าเสีย จ านวน 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.89 ฝุ่นละออง/เขม่าควัน จ านวน 
21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.05 ประเภทอ่ืนๆ จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.37 เสียงดัง จ านวน 11 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 5.79 และขยะมูลฝอย จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔  รายละเอียดดังตารางที่ ๒๐ 
 

ตารางที่ ๒๐ เรื่องร้องเรียนแบ่งตามปัญหามลพิษ 

ล ำดับที่ ประเภทปัญหำมลพิษ 
เรื่องร้องเรียนด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ ำนวน(เรื่อง) ร้อยละ 

1 กลิ่นเหม็น 101 53.16 
2 ขยะมูลฝอย 9 4.74 
3 ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 21 11.05 
4 น้ าเสีย 34 17.89 
5 เสียงดัง 11 5.79 
6 อ่ืนๆ 14 7.37 
  รวมทั้งสิ้น 190 100 

        * หมายเหตุ: ประเภทเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ เช่น การทิ้งกากอุตสาหกรรม/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การคัดค้าน
การสร้างโรงงาน การร้องเรียนการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ การตรวจสอบการขอใบอนุญาต
ประกอบการ ฯลฯ 

๒.๑๒.๓ เรื่องร้องเรียนแบ่งตามเขตอ าเภอที่เกิดเหตุร้องเรียน 
       เขตอ าเภอที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองนครปฐม จ านวน 73 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 38.42 รองลงมา ได้แก่ อ าเภอสามพราน จ านวน 52 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 27.37 อ าเภอบางเลน จ านวน 
26 เรื่ อง  คิด เป็นร้อยละ 13.68 อ า เภอนครชัยศรี  จ านวน 21 เรื่ อง  คิด เป็นร้อยละ 11.05  
อ าเภอดอนตูม จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.75 อ าเภอก าแพงแสน จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.16 
และอ าเภอพุทธมณฑล จ านวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.58 รายละเอียดดังตารางที่ ๒๑ 

ตารางที่ ๒๑ เรื่องร้องเรียนแบ่งตามเขตที่เกิดเรื่องร้องเรียน 

ล าดับที่ เขตอ าเภอ 
เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน(เรื่อง) ร้อยละ 

1 ก าแพงแสน 6 3.16 
2 ดอนตูม 9 4.75 
3 นครชัยศรี 21 11.05 
4 บางเลน 26 13.68 
5 พุทธมณฑล 3 1.58 
6 เมืองนครปฐม 73 38.42 
7 สามพราน 52 27.37 
  รวมทั้งสิ้น 190 100 
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๒.๑๒.๔ เรื่องร้องเรียนแบ่งตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
       ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ องค์กรปกครองบริหารส่วนท้องถิ่นจ านวน 
59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 31.05 รองลงมา ได้แก่  กรมควบคุมมลพิษ จ านวน 40 เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 21.05 หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ จ านวน 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.42 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครปฐม จ านวน 32 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.84 ประชาชน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.79 ศูนย์บริการ
ประชาชน (e-Petition) จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.68 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมและส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.16 รายละเอียดดังตารางที่ ๒๒  
 

ตารางที ่๒๒ เรื่องร้องเรียนแบ่งตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

ล าดับที่ ช่องทางการรับเรื่องเรียน 
เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

1 กรมควบคุมมลพิษ 40 21.05 
2 ประชาชน 11 5.79 
3 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครปฐม 32 16.84 
4 ศูนย์บริการประชาชน (e-Petition) 7 3.68 
5 สป.ทส. สสภ. 5 6 3.16 
6 อปท. 59 31.05 
7 อ่ืนๆ 35 18.42 
  รวมทั้งสิ้น 190 100 

ที่มา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ตุลาคม ๒๕๖๑  
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๒.๑๓ ข้อมูลคุณภำพน้ ำท่ำจีนตอนกลำงและตอนล่ำง จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๑  

  ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๑ ทุกสถานี
ตรวจวัด มีค่าระหว่าง ๓๑ – ๖๐ คะแนน คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม รายละเอียดดังตารางที่ ๒๓ 

ตารางที่ ๒๓  คุณภาพน้ าท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง (จังหวัดนครปฐม) ปี 2561 
ช่ือแม่น้ า รหัสสถานี

ที่ใช้แปล
ผล WQI 

ผล WQI  
 

ค่าเฉลี่ย 

 
ระดับ

คุณภาพน้ า 

 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ครั้งท่ี 1 
 

ครั้งท่ี 2 
 

ครั้งท่ี 3 
 

ครั้งท่ี 4 
ท่าจีนตอนกลาง TC15 60 60 59 54 58 เสื่อมโทรม รอบที่ 2 

WQI = 58 
 
 
ท่าจีนตอนล่าง 

TC09 60 26 30 44  
- 
 

 
- 

 
 
รอบที่ 2 
WQI = 47 

TC10 61 59 53 56 
TC11 52 59 52 54 
TC13 63 55 52 65 
ค่าเฉลี่ย 59 50 47 55 53 เสื่อมโทรม 

   TC 15  สถานีสะพานบางเลน  อ.บางเลน 
   TC 13  สถานีที่ว่าการอ าเภอนครชัยศรี  อ.นครชัยศรี 
   TC 11  สถานีสะพานโพธิ์แก้ว บ้านท่าข้าม อ.สามพราน 
   TC 10  สถานีบางช้างเหนือ อ.สามพราน 
   TC 09  สถานีวัดเทียนดัด บ้านท่าใหม่ อ.สามพราน 

ที่มา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

๒.๑๔ ข้อมูลโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน 

 จังหวัดนครปฐม มีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งหมด จ านวน ๓๙ แห่ง  โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  จ านวน ๒๕ แห่ง  โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จ านวน ๗ แห่ง โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ านวน ๔ แห่ง 
และโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน ๓ แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ ๒๔ 

ตารางที่ ๒๔  โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบ่งตามประเภท  

ล าดับ ข้อมูลโรงไฟฟ้า จ านวน ( แห่ง ) 

1 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 4 

2 โรงไฟฟ้าชีวมวล 3 

3 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 7 

4 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 25 

  รวม 39 

ที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี ๒๕๖๑ 
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๒.๑๕ ข้อมูลประเภทอุตสำหกรรมเสี่ยงต่อกำรได้รับสำรตะกั่ว 

 โรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษตะกั่ว มีจ านวน ๓๑๔ แห่ง จ านวนพนักงาน 
๑๓,๖๑๘ คน  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประเภท ๓๗  โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน จ านวน ๕๒ แห่ง รองลงมา อุตสาหกรรมประเภท ๔๑ (๑)  การพิมพ์ การท า
แฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์  จ านวน ๔๙ แห่ง และอุตสาหกรรมประเภท ๖๐ 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้น 
รายละเอียดดังตารางที่ ๒๕  

ตารางที่ ๒๕ ประเภทอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการได้รับสารตะก่ัว 

ประเภท 
จ านวน เงินลงทุน คนงาน แรงม้า พ้ืนที่โรงงาน 
โรงงาน 
(แห่ง) 

(ล้านบาท) 
ชาย หญิง รวม 

เครื่องจักร
รวม 

ตร.เมตร 

37 52 1,172.57 1,229 608 1,837 10,172.50 566,118 
41(1) 49 3,198.25 1,023 885 1,908 15,313.27 243,226 
41(2) 5 81.00 93 40 133 591.11 14,896 
60 48 1,533.70 827 316 1,143 33,131.13 615,360 
69 9 303.80 362 158 520 1,531.23 74,864 
71 42 1,311.01 1,321 496 1,817 14,444.94 231,583 
72 32 1,726.19 854 2,070 2,924 5,471.85 202,429 

74(3) 12 500.65 272 206 478 3,593.52 82,877 
74(5) 2 9.81 28 37 65 275.24 11,840 
77(2) 40 582.30 1,082 431 1,513 15,246.94 313,931 
78(2) 13 99.89 217 165 382 3,091.72 43,291 

100(5) 10 274.63 191 707 898 1,356.72 72,565 
รวม 314 

 
7,499 5,511 13,618 

  ที่มา  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑  

หมำยเหตุ 
ประเภท ๓๗ โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ประเภท ๔๑ (๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 
ประเภท ๔๑ (๒) การท าแม่พิมพ์โลหะ 
ประเภท ๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะใน
ขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (non-ferrous metal basic industries) 
ประเภท ๖๙  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องค านวณ เครื่องท าบัญชี เครื่องจักรส าหรับ
ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล็อกฯลฯ 
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ประเภท ๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในล าดับที่ ๗๐ 
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้
ส าหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เครื่องส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่อง
เชื่อมไฟฟ้า 
ประเภท ๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจาย
เสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกค าบอกหรือบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง
บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน าชนิดไวที่เกี่ยวข้อง ( semi–conduction or related sensitive semi- conductor 
devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้  (fixed or variable 
electronic capacitors or condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เครื่องหรือหลอดเอ็กซเรย์ รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนส าหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
ประเภท ๗๔(๓) การท าอุปกรณ์ติดตั้ง หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (fixtures of lamp sockets or 
receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวน า (conductor connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือ
เครื่องประกอบส าหรับร้อยสายไฟฟ้า 
ประเภท ๗๔ (๕) การท าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อก าเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ าหรือชนิดแห้ง และ
รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ด้งกล่าว 
ประเภท ๗๗ (๒) การท าชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง 
ประเภท ๗๘ (๒) การท าชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 
ประเภท ๑๐๐(๕) การชุบเคลือบผิว (plating , anodizing) 

๒.๑๖ โรงงำนอุตสำหกรรมเกี่ยวกับกำรผลิตอุปกรณ์ เครื่องใช้  และพระจำกทองเหลือง 

     จังหวัดนครปฐม มีโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ เครื่องใช้  และพระจาก
ทองเหลือง ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  ๒๙ แห่ง จ านวนคนงาน ๕๙๓ คน มากที่สุดคือ 
อ าเภอ สามพราน รองลงมา คืออ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอเมืองนครปฐม    รายละเอียดดังตารางที่ ๒๖  

ตารางที่ ๒๖ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ เครื่องใช้  และพระจากทองเหลือง  

อ ำเภอ จ ำนวน (แห่ง) จ ำนวนคนงำน (คน) 

เมืองนครปฐม 5 100 

ก าแพงแสน 2 30 

ดอนตูม 3 76 

นครชัยศรี 5 215 

บางเลน 1 26 

พุทธมณฑล 3 22 

สามพราน 10 124 
รวม 29 593 

ที่มา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑  
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๒.๑๗ โรงงำนอุตสำหกรรมที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคปอดฝุ่นหิน  

      โรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่นหิน มีจ านวน ๒๒๑ แห่ง พนักงาน ๕,๓๖๔ คน 
มากที่สูงคือ อ าเภอเมือง ๕๗ แห่ง รองลงมา อ าเภอก าแพงแสน ๔๕ แห่ง และ อ าเภอสามพราน ๓๗ แห่ง 
รายละเอียดดังตารางที่ ๒๗  

ตารางที่ ๒๗ โรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่นหิน 

อ ำเภอ จ ำนวนโรงงำน(แห่ง) จ ำนวนคนงำน (คน) 

ก าแพงแสน 45  699 

ดอนตูม 31 267 

นครชัยศรี 18 419 

บางเลน 26 510 

พุทธมณฑล 7 97 

สามพราน 37 2436 

อ าเภอเมือง 57 936 

รวม 221 5364 

ที่มา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑  

๒.๑๘ หน่วยบริกำรสำธำรณสุข 

๒.๑๘.๑ จ านวนสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข  
              ปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครปฐมมีสถานบริการสาธารณสุข  ได้แก่  โรงพยาบาลศูนย์ (ระดับA)  1  แห่ง  
จ านวนเตียง 722  เตียง  โรงพยาบาลชุมชน  8  แห่ง เป็นระดับ M2 จ านวน 1 แห่ง  ระดับ F1 จ านวน 2 
แห่ง และระดับ F2  จ านวน 5 แห่ง จ านวนเตียง รวมทั้งสิ้น 468  เตียง  และโรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ คือ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  1  แห่ง   (134 เตียง)  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน  134  แห่ ง   นอกจากนี้ ยั งมี โ รงพยาบาลสั งกัด อ่ืน  ได้แก่   โรงพยาบาล จันทรุ เบกษา 
(กระทรวงกลาโหม) 1 แห่ง  (360 เตียง) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  1 แห่ง (45 เตียง) โรงพยาบาล
เอกชน จ านวน ๕ แห่ง (๕๐๘ เตียง)  และศูนย์เทศบาล จ านวน  2 แห่ง  รายละเอียดดังตารางที่ ๒๘ 
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ตารางที่ ๒๘  แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุข ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายอ าเภอ  ปี ๒๕๖๒ 

อ าเภอ 
โรงพยาบาลสังกัด สธ. 

รพ.นอก สธ./ 
อื่นๆ 

รพ.เอกชน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาล 

จ านวน 
รพ.สต. 

ศสม. 
รพ. ประเภท เตียง จ านวน เตียง จ านวน เตียง 

เมืองนครปฐม นครปฐม A 722 0 0 3 475 2  31 2 
ก าแพงแสน ก าแพงแสน F1 98 1 360 0 0 0  24 0 
นครชัยศรี นครชัยศร ี F2 30 0 0 0 0 0  24 0 
 ห้วยพล ู F2 60        
 หลวงพ่อเปิ่น F2 30        
ดอนตูม ดอนตูม F2 30 0 0 0 0 0  10 0 
บางเลน บางเลน F1 60 0 0 0 0 0  18 0 
สามพราน สามพราน M2 130 1 134 1 1 0  22 0 
พุทธมณฑล พุทธมณฑล F2 30 1 45 1 32 0  5 0 

รวม 9 - 1,190 3 539 5 508 2  134 2 
 ที่มา ข้อมูลจากการส ารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

๒.๑๘.๒ สถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

      ปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครปฐม มีสถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภท              
สหคลินิกเทคนิคการแพทย์  จ านวน ๓๕ แห่ง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ๒๔๙ แห่ง คลินิกทันตกรรมเฉพาะ
ทาง  ๘๙ แห่ง คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ ๑๑๖ แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทยแผนจีน ๒๘ แห่ง ร้านขายยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ๓๗๓ แห่ง ร้านขายยาผลิตยาแผนโบราณ ๑๐๑ แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ ๒๙ 

ตารางที่ ๒๙  แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกรายอ าเภอปี 2562 

อ าเภอ 
สหคลินิก/
เทคนิค

การแพทย์ 

คลินิก 
ร้านขายยา

แผนปัจจุบัน/
บรรจุเสรจ็ 

ร้านขายยา/
ผลิตยาแผน

โบราณ 

เวชกรรม/ 
เวชกรรม
เฉพาะทาง 

ทันตกรรม/ 
ทันตกรรม
เฉพาะทาง 

พยาบาล
และผดุง
ครรภ ์

แพทย์แผนไทย/
กายภาพบ าบดั/

แผนจีน/
กิจกรรมบ าบัด 

เมืองนครปฐม 11 92 42 37 7 125 28 

ก าแพงแสน 11 11 7 19 4 25 12 
นครชัยศรี 2 19 7 15 2 35 6 
ดอนตูม 0 1 1 13 0 11 4 
บางเลน 1 49 1 5 1 28 10 
สามพราน 9 56 19 25 12 115 37 
พุทธมณฑล 1 21 12 2 2 34 4 

รวม 35 249 89 116 28 373 101 
 ที่มา ข้อมูลจากการส ารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
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๒.๑๘.๓ ก าลังคนด้านสุขภาพ   
      ปี ๒๕๖๒ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของจังหวัดนครปฐม มีแพทย์ จ านวน ๔๘๖ 

คน อัตราต่อประชากร ๑ : ๑๖๓๕  ทันตแพทย์ ๗๗ คน อัตราต่อประชากร ๑.๑๐,๓๒๒   เภสัชกร จ านวน 
๑๖๔ คน อัตราต่อประชากร ๑ : ๔,๘๔๗  พยาบาล ๑๙๗๗ คน อัตราต่อประชากร ๑ : ๔๐๒ นักวิชาการ
สาธารณสุข  จ านวน ๓๙๒ คน อัตราต่อประชากร ๑ : ๒,๐๒๘ รายละเอียดดังที่ ๓๐ 

ตารางที่ ๓๐ แสดงจ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของจังหวัดนครปฐม  ปี 2562 

ประเภท รัฐบาล เอกชน รวม 
อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

แพทย์ 409 77 486 1:1,635 

ทันตแพทย์ 77 0 77 1:10,322 

เภสัชกร 142 22 164 1:4,847 

พยาบาล 1,723 254 1,977 1:402 

นักวิชาการสาธารณสุข 392 0 392 1:2,028 
 ที่มา ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
       กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
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๒.๑๘.๓ ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล  ปี ๒๕๖๒ ประชากรในจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (UC) ร้อยละ ๗๖.๖๒ รองลงมา                    
สิทธิประกันสังคม ร้อยละ ๑๖.๓๒ รายละเอียดดังตารางที่ ๓๑  

    ตารางที่ ๓๑ แสดงข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล ปี ๒๕๖๒  

อ ำเภอ ประชำกร 
ข้ำรำชกำรรัฐวสิำหกิจ ประกันสังคม UC ทั้งหมด ต่ำงด้ำว/ช ำระเงินเอง 

บันทึกรหัสสิทธ ิไม่ตรง 
รหัสมำตรฐำน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
เมือง
นครปฐม 395,482 20,225 5.11 85,794 21.69 286,806 72.52 2,655 0.67 2 0 

ก าแพงแสน 145,348 8,741 6.01 9,443 6.5 125,273 86.19 1,884 1.3 7 0 

นครชัยศร ี 127,994 8,314 6.5 16,904 13.21 100,547 78.56 2,224 1.74 5 0 

ดอนตูม 67,927 3,049 4.49 14,244 20.97 50,390 74.18 244 0.36 0 0 

บางเลน 97,968 5,370 5.48 8,545 8.72 82,461 84.17 1,589 1.62 3 0 

สามพราน 248,432 13,095 5.27 42,125 16.96 186,584 75.1 6,628 2.67 0 0 

พุทธมณฑล 52,898 5,332 10.08 8,340 15.77 38,357 72.51 869 1.64 0 0 

รวม 1,136,049 64,126 5.64 185,395 16.3๒ 870,418 76.6๒ 16,093 1.4๒ 17 0 
   ที่มา ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  2562   
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๒.๑๘.๔ รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและเข้าร่วม
โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน  
 โรงพยาบาลนครปฐมด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
และผ่านการรับรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการท างานของส านักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายละเอียดดังตารางที่ ๓๒ 

ตารางที่ ๓๒ แสดงข้อมูลโรงพยาบาลที่มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและ             
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน  

ช่ือโรงพยาบาล สถานท่ีตั้งคลินิก วัน/เวลาให้บริการ โทรศัพท ์ ที่อยู่ 

โรงพยาบาล
นครปฐม 

ช้ัน ๒ ตึกอ านวยการ
และผูป้่วยนอก 

ทุกวันจันทร์และพฤหสับด ี
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น. 

034-254150-4 196 ถ.เทศา  
ต.พระปฐมเจดยี์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 

ที่มา กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  โรงพยาบาลนครปฐม  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒.๑๘.๕ เครื่องมือและบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัย 

 จังหวัดนครปฐม มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จ านวน             
๔ เครื่อง ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จ านวน ๔ เครื่อง และตรวจสมรรถภาพปอด จ านวน ๔ เครื่อง เครื่องมือ
อาชีวสุขศาสตร์ ได้แก่ ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (Lux meter) จ านวน ๔ เครื่อง ตรวจวัดระดับเสียงดัง 
(Sound Level meter) จ านวน ๒ เครื่อง  จ านวนบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัย ประกอบด้วย แพทย์อาชีวอนา
มัย จ านวน ๘ คน พยาบาลอาชีวอนามัย จ านวน ๘ คน และนักวิชาการสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัย จ านวน             
๖ คน  รายละเอียดดังตารางที่ ๓๓ 

ตารางที ่๓๓ ข้อมูลเครื่องมือและบุคลากรด้านอาชีวอนามัย  

หน่วยงำน 

อำชีวเวชศำสตร ์
(เครื่อง) 

อำชีวสุขศำสตร ์  
(เครื่อง) 

จ ำนวนบุคลำกรด้ำนอำชีวอนำมัย(คน) 

กำรได้
ยิน 

กำร
มองเห็น 

สมรรถภำพ
ปอด 

เสียง 
แสง
สว่ำง 

แพทย์ 
 

พยำบำล 
 

นักวิชำกำร
สำธำรณสขุ 

โรงพยาบาลนครปฐม 3 3 3 1 2 2 7 2 

โรงพยาบาลสามพราน 0 0 0 0 0 0 0 1 

โรงพยาบาลนครชัยศร ี 1 1 1 0 0 1 0 0 

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 

โรงพยาบาลพุทธมณฑล 0 0 0 0 1 0 0 1 

รพ.สต.ต าบลวังน้ าเขียว 0 0 0 0 0 0 1 0 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม 0 0 0 1 1 0 0 2 

รวม 4 4 4 2 4 4 8 6 

ที่มา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๓ ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ  

๓.๑ ข้อมูลการด าเนินงานเดินส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walkthrough Survey)   
   ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โรงพยาบาลนครปฐม เดินส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ จ านวน ๑๖ แห่ง สถานประกอบการทุกแห่งมีความเสี่ยงจากการ
ท างาน เกี่ยวกับเสียงดัง  รองลงมา คือ สิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์ รายละเอียดดังตารางที่ ๓๔ 

ตารางที่ ๓๔  ข้อมูลผลด าเนินงานเดินส ารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walkthrough Survey)  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทอุตสาหกรรม 
สิ่งคุกคามที่พบ 

เสียงดัง ความร้อน สารเคมี การยศาสตร์ ตัวท าละลาย ฝุ่น 
1 บ.เอราวัณเคมีเกษตร จ ากัด ผลิตสารเคมีก าจัดศัตรูพืช วัชพืช อาหารพืช              

2 บ.ไทยฟอร์โมซา พลาสติกอินดัสทรี จ ากัด  ผลิตภัณฑ์ทอพลาสติก                     
3 บ.แคนเอเซีย โปรดักซ์ จ ากัด ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป      

4 หจก.น้ าพริกแม่ศรี  ผลิตอาหาร      

5 บ.ไทยโทเร เท็กซ์ไทล์มิลลส์ จ ากัด ฟอก ย้อม ทอผ้า      

6 บ.คงถาวร กลาสแวร์ จ ากัด ผลิตเครื่องแก้ว      

7 บ.ไทโทเรซินเทติค จ ากัด ผลิตพลาสติก           
8 บ.แก้วสามพราน จ ากัด ผลิตแก้ว โคมไฟ          
9 บ.สงวนชัยอุตสาหกรรม จ ากัด ปั่นด้าย      

10 บ.ไทยยามากิ จ ากัด ตัดเย็บเสื้อผ้า          
11 บ.ปฐมวัฒน์พานิชการแร่ จ ากัด แต่งแร่      

12 บ.ธนวัฒน์การแร่ จ ากัด แต่งแร่      

13 บ.ดิสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลิตยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก      

14 บ.ยางโอตานิ จ ากัด ผลิตล้อยาง      

15 บ.ทียูดับบลิว เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ปั่นทอ ฟอก ย้อมผ้า      

16 บ.ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด ผลิตอาหาร         

ที่มา  กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนครปฐม ณ วันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๔ ข้อมูลผลกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงจำกกำรท ำงำน 
๔.๑ ข้อมูลผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็นให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๓๑ แห่ง 
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๑ แห่ง ปี ๒๕๖๒  พบว่า ส่วนใหญ่สายตาผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ ๗๓ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ ๗ 

  
 แผนภูมิที่ ๗ ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นบุคลากร รพ.สต.และ สสอ.เมืองนครปฐม 

ที่มา กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนครปฐม  

๔.๒ ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน ๗ แห่ง  พบว่า จากการตรวจ
สมรรถภาพการมองเห็นบุคลากร จ านวน ๑๕๘ คน พบว่า ผลการตรวจสายตาผิดปกติ จ านวน ๑๐๑ คน            
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙  ตรวจสมรรถภาพการได้ยินบุคลากร จ านวน ๑๓๖ คน ผลการตรวจต้องเฝ้าระวัง ๗๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔ และผลการตรวจผิดปกติต้องพบแพทย์ จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖ จากการ
ตรวจสมรรถภาพการปอดบุคลากร จ านวน ๗๗ คน พบว่า ผิดปกติปอดจ ากัดการขยายตัวอุดกั้น จ านวน ๓๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖ รายละเอียดดังตารางที่ ๓๕         
            
      

 

 

 

 

 

57, 27% 

156, 73% 

ปกต ิ ผิดปกต ิ
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ตารางที่ ๓๕ ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ปี ๒๕๖๒ 

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากรตรวจสมรรถภาพ 
การมองเห็น (คน) 

จ านวนบุคลากร 
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (คน) 

จ านวนบุคลากร 
ตรวจสมรรถภาพปอด (คน) 

รวม ปกติ ผิดปกติ รวม ปกติ ต้องเฝ้าระวัง พบแพทย์ รวม ปกติ 
ปอดจ ากัด 

การขยายตัวอุดกั้น 

1 โรงพยาบาลนครชัยศรี 11 3 8 16 2 12 2 7 2 5 

2 โรงพยาบาลดอนตูม 13 5 8 17 4 9 4 8 4 4 

3 โรงพยาบาลพุทธมณฑล 21 7 14 14 6 7 1 4 2 2 

4 โรงพยาบาลสามพราน 13 3 10 12 3 3 6 11 8 3 

5 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 20 7 13 25 8 10 7 5 3 2 

6 โรงพยาบาลบางเลน 36 11 25 24 3 16 5 27 16 11 

7 โรงพยาบาลห้วยพลู 44 21 23 28 6 17 5 15 10 5 

รวม 158 57 101 136 32 74 30 77 45 32 

   ที่มา กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  โรงพยาบาลนครปฐม 

 

 

 

 



48 
  

              ๔.๓  ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ปี ๒๕๖๑ 

 ๑) ข้อมูลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพนักงานในสถานประกอบการ  
 จากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินให้แก่พนักงานในสถานประกอบการจ านวน ๑๘ แห่ง จ านวน ๕๒๙ 
คน พบว่า พนักงานมีการได้ยินผิดปกติ ร้อยละ ๓๙  ผิดปกติต้องเฝ้าระวัง ร้อยละ ๓๑ และต้องพบแพทย์ ร้อยละ 
๑๐ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๘ 

          
        แผนภูมิที่ ๘ ข้อมูลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานในสถานประกอบการ  
        ที่มา กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนครปฐม 

              ๒) ข้อมูลการตรวจสมรรถภาพปอดของพนักงานในสถานประกอบการ  
              จากการตรวจสมรรถภาพปอด พนักงานในสถานประกอบการ จ านวน ๑๘ แห่ง จ านวน ๔๕๔ คน พบว่า 
ส่วนใหญ่พนักงานมีสมรรถภาพปอดปกติ คิดเป็นร้อยละ ๖๒  ผิดปกติ ร้อยละ ๑๙ และปอดจ ากัดการขยายตัว             
ร้อยละ ๑๗  และปอดอุดกั้นร้อยละ ๒ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ ๙  

          
         แผนภูมิที่ ๙ ข้อมูลผลการตรวจสมรรถภาพปอดของพนักงานในสถานประกอบการ 
         ที่มา กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนครปฐม 
 
 

182, 20% 

347, 39% 

274, 31% 

87, 10% 

ปกต ิ ผิดปกติ เฝ้าระวัง พบแพทย ์

352, 62% 
111, 19% 

95, 17% 

10, 2% 

ปกต ิ ผิดปกต ิ จ ากัดขยายตัว ปอดอุดกั้น 
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                 ๓) ข้อมูลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงานในสถานประกอบการ 
                 จากการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นพนักงานในสถานประกอบการ จ านวน ๑๘ แห่ง จ านวน ๒๙๗ 
คน พบว่า พนักงานมีสายตาผิดปกติ ร้อยละ ๕๕. ๒  สายตาปกติ ร้อยละ ๔๔.๘ และพนักงานทุกคนมีสายตา
เหมาะสมกับลักษณะงาน รายละเอียดดังแผนภูที่ ๑๐ 
 

 
 แผนภูมิที่ ๑๐ ข้อมูลผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นพนักงานในสถานประกอบการ 
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ส่วนที่ ๕ ข้อมูลกำรเจ็บป่วยด้วยโรคจำกกำรประกอบอำชีพ  

๕.๑ ข้อมูลกำรเจ็บป่วยด้วยโรคจำกกำรประกอบอำชีพ กระทรวงสำธำรณสุข (๑๗ กลุ่มโรค) 

๕.๑.๑ ข้อมูลป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ  ปี ๒๕๖๑ 
               จากการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ ปี ๒๕๖๑ พบผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหิน จ านวน ๙ ราย                 
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ จ านวน ๕๓๗ ราย เจ็บป่วยด้วยพิษสารก าจัดศัตรูพืช ๒๗ ราย โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง
ดัง ๓๑ ราย โรคผิวหนังจากการท างาน ๙๗ ราย โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma) ๒ ราย  โรคระบบทางเดิน
หายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส ๑ ราย และบาดเจ็บจากการท างาน ๒,๗๘๖ ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๓๖ 

ตารางที่ ๓๖ อัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ ปี ๒๕๖๑  

ล าดับ โรค/ภัยสุขภาพ จ านวน(คน) อัตราต่อแสนประชากร 
๑ โรคปอดฝุ่นหิน 9 1.13 
๒ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ 537 66.94 

๓ เจ็บป่วยด้วยพิษสารก าจัดศัตรูพืช  ๒๗ ๓.๓๗ 
๔ โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง ๓๑ 3.86 
๕ โรคผิวหนังจากการท างาน 97 12.09 

๖ โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma) 2 0.25 
๗ โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก 

แอสเบสตอส 
๑ 0.12 

๘ บาดเจ็บจากการท างาน ๒,๗๘๖ ๓๔๗.๒๘ 

ที่มา ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ๒๑ พฤษภาคม  2562   

๕.๑.๒ ข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ ๕ อันดับแรกของจังหวัด 
                เมื่อจัดล าดับอัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ ปี ๒๕๖๑ พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคกระดูก
และกล้ามเนื้อ มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ ๖๖.๙๔ ต่อแสนประชากร  รองลงมา โรคผิวหนังจากการท างาน 
๑๒.๐๙ ต่อแสนประชากร  โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง  ๓.๘๖ ต่อแสนประชากร รายละเอียดดังตารางที่ ๓๗ 

ตารางที่ ๓๗ ข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ ๕ อันดับแรก 

ล าดับ ชื่อโรค จ านวน (คน) อัตราต่อแสนประชากร 

๑ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ 537 66.94 

๒ โรคผิวหนังจากการท างาน 97 12.09 

๓ โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง ๓๑ 3.86 

๔ เจ็บป่วยด้วยพิษสารก าจัดศัตรูพืช  ๒๗ ๓.๓๗ 

๕ โรคปอดฝุ่นหิน 9 1.13 

ที่มา ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ๒๑ พฤษภาคม  2562   
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๕.๒ ข้อมูลกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน กองทุนเงินทดแทน  

๕.๒.๑ ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและกลุ่มอายุ  
                 ปี พ.ศ.๒๕๖๑  กลุ่มอายุ ๒๐ – ๒๔ ปี มีการประสบอันตรายหรือบาดเจ็บจากการท างานมากที่สุด 
จ านวน ๑๖๑ ราย รองลงมา กลุ่มอายุ ๒๕ – ๒๙ ปี รายละเอียดดังตารางที่ ๓๘  

ตารางที่ ๓๘ จ านวนการประสบอันอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและ                
กลุ่มอายุปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

กลุ่มอายุ ความรุนแรง รวมมีสิทธิ 
ตาย ทุพพลภาพ สูญเสีย

อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงานเกิน 
3 วัน 

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 

น้อยกว่า 15 ปี 0 0 0 0 0 0 
15-1๗ ป ี 0 0 0 0 3 3 
18-19 ป ี 0 0 0 9 21 30 
20-๒๔ ป ี 0 0 6 31 124 161 
๒๕-๒๙ ป ี 3 0 7 24 102 136 
๓๐-๓๔ ป ี 2 0 5 17 99 123 
35-39 ป ี 1 0 4 30 95 130 
40-44 ป ี 2 0 3 32 83 120 
45-49 ป ี 1 0 4 25 46 76 
50-54 ป ี 1 0 6 14 38 59 
55-59 ป ี 1 0 3 10 22 36 
60ปีขึ้นไป 0 0 0 7 8 15 
รวมทั้งหมด 11 0 38 199 641 889 

ที่มา ส านักงานกองทุนเงินทดแทน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

๕.๒.๒ ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ ประสบ
อันตราย  
 พบว่า สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตมากที่สุดเกิดจากยานพาหนะ จ านวน ๕ ราย รองลงมา ตกจากที่สูง จ านวน 
๔ ราย และวัตถุหรือสิ่งพังทลาย/หล่นทับ จ านวน ๑ ราย และสาเหตุที่ท าให้สูญเสียอวัยวะมากที่สุดคือ วัตถุหรือ
สิ่งของหนีบ/ดึง จ านวน ๑๘ ราย รองลงมาวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ จ านวน ๙ ราย และวัตถุหรือสิ่งของ
ตัด/บาด/ทิ่มแทง จ านวน ๕ ราย และสาเหตุที่ท าให้หยุดงานเกิด ๓ วันมากที่สุด คือการตกจากที่สูง จ านวน ๓๕ 
ราย รองลงมาวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จ านวน ๓๔ ราย และวัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จ านวน ๓๒ ราย 
รายละเอียดดังตารางที่ ๓๙  
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ตารางที่ ๓๙ จ านวนการประสบอันอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุการ
ประสบอันตราย ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

สาเหตุที่ประสบอันตราย ความรุนแรง รวมมสีิทธิ 

ตาย ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงานเกิน 
3 วัน 

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 

ตกจากที่สูง 4 0 0 35 40 79 

หกล้ม ลื่นล้ม 0 0 1 14 37 52 

อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ 0 0 0 0 0 0 

วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ 1 0 9 30 123 163 

วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 0 0 3 29 66 98 

วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 0 0 18 32 46 96 

วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง 0 0 5 34 178 217 

วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็น
เข้าตา 

0 0 0 2 63 65 

ประสบอันตรายจากการยกหรือ
เคลื่อนย้ายของหนัก 

0 0 0 3 15 18 

ประสบอันตรายจากท่าทางการ
ท างาน 

0 0 0 1 3 4 

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 5 0 0 9 5 19 

วัตถุหรือสิ่งของระเบดิ 0 0 0 1 4 5 

ไฟฟ้าช็อต 1 0 1 2 4 8 

ผลจากความร้อนสูง/สมัผสัของร้อน 0 0 1 4 13 18 

ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเยน็ 0 0 0 0 1 1 

สัมผสัสิ่งมีพิษ สารเคม ี 0 0 0 1 9 10 

อันตรายจากรังส ี 0 0 0 0 0 0 

อันตรายจากแสง 0 0 0 0 5 5 

ถูกท าร้ายร่างกาย 0 0 0 0 0 0 

ถูกสัตว์ท าร้าย 0 0 0 1 15 16 

โรคเนื่องจากการท างาน 0 0 0 1 12 13 

ภัยพิบัต ิ 0 0 0 0 0 0 

การก่อวินาศกรรม 0 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 2 2 

รวมทั้งหมด 11 0 38 199 641 889 

 ที่มา ส านักงานกองทุนเงินทดแทน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
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๕.๒.๓ ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและโรคที่เกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน  
 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างานหรือสาเหตุจาก
ลักษณะงานที่จ าเพาะหรือมปีัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการท างาน จ านวน ๑๑ ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๔๐  

ตารางที่ ๔๐ จ านวนการประสบอันอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและโรคที่
เกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน ปีพ.ศ.๒๕๖๑ 

โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของ
งานหรือเนื่องจากการท างาน 

ความรุนแรง รวมมี
สิทธิ ตาย ทุพพล

ภาพ 
สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน 
หยุดงานเกิน 

3 วัน 
หยุดงานไมเ่กิน 

3 วัน 

โรคกลุม่นิวโมโคนิโอสิส 0 0 0 0 1 1 
โรคผิวหนังที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ 
เคมี ชีวภาพอ่ืน ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามสีาเหตุ
เนื่องจากการท างาน 

0 0 0 0 1 1 

โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสรา้ง
กระดูกที่เกดิขึ้นเนื่องจากการท างานหรือ
สาเหตุจากลักษณะงานท่ีจ าเพาะหรือมี
ปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการท างาน 

0 0 0 1 10 11 

รวมทั้งหมด 0 0 0 1 12 13 

๕.๒.๔ ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและขนาดสถาน
ประกอบการ (จ านวนลูกจ้าง)  
 พบว่า ขนาดสถานประกอบการที่ท าให้ประสบอันตรายจนเสียชีวิตมากที่สุด คือสถานประกอบการ
ขนาดมีจ านวนลูกจ้าง ๑ - ๑๐ คน  เสียชีวิต จ านวน ๔ ราย รองลงมา คือสถานประกอบการขนาดมีจ านวนลูกจ้าง 
๒๑ – ๕๐ คน เสียชีวิต จ านวน ๓ ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๔๑ 

ตารางที่ ๔๑  จ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและขนาด
สถานประกอบการ (จ านวนลูกจ้าง) ปี พ.ศ.๒๕๖๑  

ขนาดสถานประกอบการ  
(จ านวนลูกจ้าง) 

ความรุนแรง รวมมี
สิทธิ ตาย ทุพพล

ภาพ 
สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน 
หยุดงานเกิน 

3 วัน 
หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 

1 - 10 คน 4 0 3 22 65 94 
11 - 20 คน 1 0 4 17 59 81 
21 - 50 คน 3 0 4 31 99 137 
51 - 100 คน 0 0 4 24 72 100 
101 - 200 คน 0 0 5 26 74 105 
201 - ๕๐๐ คน 1 0 2 26 115 144 
501 - ๑๐๐๐ คน 0 0 1 8 17 26 
1001 ข้ึนไป 2 0 15 45 140 202 
รวมทั้งหมด 11 0 38 199 641 889 

ที่มา ส านักงานกองทุนเงินทดแทน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
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๕.๒.๕ ข้อมูลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพลูกจ้างที่ได้รับการประสบอันตรายจากการท างานก่อนกลับเข้าท างาน                   

               ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ โรงพยาบาลนครปฐม ได้ด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพลูกจ้างที่ได้รับการ
ประสบอันตรายจากการท างานก่อนกลับเข้าท างาน ส่งต่อศูนย์ฟื้นฟู จ านวน ๕ ราย สามารถกลับเข้าท างานได้ ๒๖ 
ราย และไม่สามารถกลับเข้าท างานได้ ๑๐ ราย รายละเอียดตามตารางที่ ๔๒  

ตารางที่ ๔๒ จ านวนลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างานได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ปี พ.ศ. ประเภทของการสูญเสีย
สมรรถภาพการท างาน 

จ านวนที่ส่งต่อศูนย์
ฟ้ืนฟู (ราย) 

กลับเข้าท างานได้ 
(ราย) 

ไม่สามารถกลับเข้า
ท างานได้(ราย) 

2559 
 

แขนขวาขาด  
เสียตาข้างขวา  
ขาขวาขาด 

 
2 

 
15 

 
4 

2560 แขนซ้ายขาด  1 6 4 

2561 
 

แขนขวาขาด  
ขาขวาขาด  

2 5 2 

รวม 5 26 10 

ที่มา กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนครปฐม  

๕.๓ ข้อมูลกำรเจ็บป่วยด้วยโรคจำกสิ่งแวดล้อมของประชำชนในพื้นที่ปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อม 

๕.๓.๑ สาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรกของพ้ืนที่ พบว่า ปี ๒๕๖๑  มีจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๑๓๗๖ ราย               
และสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับแรก คือวัยชรา จ านวน ๓๑๔ ราย รองลงมา หัวใจหยุดเต้น ๒๔๑ ราย ความดัน
โลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ ๑๘๖ ราย และไม่ระบุสาเหตุ ๑๓๓ ราย ตามล าดับรายละเอียดดังตารางที่ ๔๓  

ตารางที่ ๔๓ ข้อมูลสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรกจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๑ 

ล ำดับ ชื่อโรค ชำย หญิง รวม 
1 วัยชรา 153 161 314 

2 หัวใจหยุดเต้น 135 106 241 
3 ความดันโลหิตสูง ไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 94 92 186 
4 ไม่ทราบและไม่ระบุรายละเอียดของสาเหตุการเจ็บป่วย 81 52 133 
5 โรคหัวใจ ไม่ระบุรายละเอียด 73 57 130 
6 ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด 34 49 83 
7 เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 42 34 76 
8 หัวใจหยุดเต้น ไม่ระบุรายละเอียด 36 37 73 
9 สาเหตุการตายอ่ืนที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด 50 22 72 

10 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 37 31 68 
รวม 735 641 1376 

ที่มา ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ๒๑ พฤษภาคม  2562   
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๕.๓.๒ อัตราป่วยด้วยโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 ปี ๒๕๖๑ พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (Jรวม+Y97) 
จ านวน ๑ ราย คิดเป็น ๐.๑๒ ต่อแสนประชากร รายละเอียดดังตารางที่ ๔๔ 

ตารางที่ ๔๔ อัตราป่วยด้วยโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑ 

ล าดับ ชื่อโรค ป่วย ตาย 

จ านวน(คน) อัตรา(ต่อแสน
ประชากร 

จ านวน(คน) อัตรา 
(ต่อแสน
ประชากร) 

1 โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง
ที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
(J40-J47+Y97) 

0 0 0 0 

๒ โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม (Jรวม+Y97) 

1 0.12 0 0 

๓ โรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม (I20-I25+Y97) 

0 0 0 0 

๔ อ่ืนๆ 0 0 0 0 

ที่มา ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ๓๐ กรกฎาคม 2562   

๕.๔ ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
๕.๔.๑ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในจังหวัด 

 ปี ๒๕๖๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินงานโครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุข
สามารถจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่
เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมจากบ่อขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และมลพิษอากาศ รายละเอียดดัง  ตารางที่ ๔๕  

ตารางที่ ๔๕ จ านวนโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

๑ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม 

โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง 
จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๒  

๒ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุข 
จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๑  
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คณะผู้จัดท ำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม 

๑. นางสุวพิทย์ แก้วสนิท   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

๒. นายมาโนช กลางแท่น   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โรงพยำบำลนครปฐม 

๑. นางเกียรติขจร ประติพัทธิ์พงษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

๒. นางสาวอัญชัญ จันทราภาส  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดรำชบุรี 

๑. นางสาวมุรนี สาและ    นักวิชาการสาธารณสุข 


