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คํานํา

รายงานขอมูลพ้ืนฐานทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก จัดทําโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตาก ไดรับการสนับสนุนจากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมรวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยดําเนินการประสานหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของในจังหวัดตาก ไดแก สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมสอด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพบพระ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมระมาด
โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลแมระมาด อุตสาหกรรมจังหวัดตาก สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ตาก สํานักงานแรงงานและสวัสดิการจังหวัดตาก สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สํานักงานประกันสังคมสาขา
แมสอด จังหวัดตาก และศุลกากรจังหวัดตาก การดําเนินงานประกอบดวย การจัดประชุมราชการ จํานวน 3 ครั้ง
เพ่ือรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน และฝกปฏิบัติจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ระยะการระหวางชวงเดือน
กันยายน-สิงหาคม 2561

การจัดทํารายงานฉบับนี้สําเร็จลงได คณะผูจัดทําตองขอขอบคุณหนวยงานเครือขาย ท่ีใหความรวมมือ
และสนับสนุนการดําเนินงานเปนอยางดี โดยคาดหวังวาขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมนี้ จะเปน
ประโยชนตอหนวยงานตางๆ สามารถนําไปใชในการดําเนินท่ีเก่ียวของและพัฒนาเพ่ิมเติมขอมูลตอๆ ไป เพ่ือการ
ดําเนนิงานอยางตอเนื่อง และทายนี้คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณผูบริหาร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ผูอํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม ท่ีใหการสนับสนุนและใหขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานฉบับ

คณะผูจัดทํา
29 สิงหาคม 2561
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บทสรุปผูบริหาร
1. ขอมูลท่ัวไป สิ่งแวดลอม และเหตุรําคาญ
จังหวัดตาก ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศ มีพ้ืนท่ีประมาณ 16,400 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเปน

อันดับ 4 ของประเทศ และเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือ อยูหางจากกรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง 426
กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีตามแนวเทือกเขา ประกอบดวย 9 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก อําเภอบาน
ตาก อําเภอสามเงา อําเภอวังเจา อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด อําเภออุมผาง และอําเภอทา
สองยาง มีอาณาเขตติดตอ กับ จั งหวัดแมฮองสอน เชียงใหม  ลํ าพูน ลําปาง สุ โขทัย กําแพงเพชร
นครสวรรค อุทัยธานี กาญจนบุรี และประเทศสหภาพพมา

จังหวัดตากมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 645,047 คน เปนชาย 326,833 คน หญิง 318,214 คน
ประชากรตางดาว 26,240 คน ประชากรแรงงาน 253,339 คน ผูมีงานทํา 247,058 คน ผูวางงาน 2,342 คน โดย
ทํางานในภาคเกษตร จํานวน 116,707 คน หรือรอยละ 47.24 และทํางานนอกภาคเกษตร จํานวน 130,351 คน
หรือรอยละ 52.76 ซึ่งทํางานในสาขาการขายสง การขายปลีก มากท่ีสุดจํานวน 37,644 คน หรือรอยละ 15.24
รองลงมาคือการกอสราง จํานวน 17,367 คน หรือรอยละ7.03 (แรงงานจังหวัดตาก, 2560) ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (GPP) ป 2558 เทากับ 45,188 ลานบาท เปนอันดับท่ี 49 ของประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว เทากับ
89,538 บาท/คน/ป (สํานักงานคลังจังหวัดตาก,2560)

ขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ ดูดทราย
และผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ สําหรับอุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2542) นั้นพบวา โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขาขาย อุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท
ท่ีจะตองมีการจัดทํารายงานวิเคราหะความเสี่ยงตามขอกําหนดของกฎหมายมี จํานวนท้ังสิ้น 20 แหง พบมากท่ีสุด
ไดแก โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต รองลงมาคือ การ
บรรจุกาซแตไมรวมการบรรจุกาซท่ีไมใชน้ํามัน โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และไมใชโรงงานสงหรือ
จําหนายกาซ และโรงงานหองเย็น ประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก สวนใหญเปนประเภทอุตสาหกรรมท่ีมี
แหลงกําเนิดเสียงท่ีกอใหเกิดโรคประสาทหูเสื่อมมากท่ีสุด รองลงมาเปนพิษสารตัวทําละลายอินทรีย โรคปอดฝุน
หิน (Silicosis) และโรคพิษสารตะก่ัว โดยโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากแรใยหินแอสเบสตอสมีจํานวนนอย
ท่ีสุด

ดานการเกษตร พบวา พ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัดตากในปการผลิต พ.ศ. 2558 เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.14 ของพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีปลูกพืชท่ีสําคัญ และมีมูลคาสูงสุดเทากับ 2,761
ลานบาท โดยพืช ท่ีมีการเพาะปลูกรองลงมา ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง ถ่ัวเขียวผิวมัน และออยโรงงาน
ตามลําดับ

ขอมูลขอรองเรียนจากการรวบรวมขอมูลรองเรียนในจังหวัดตาก ป 2560 พบวา มีเรื่องรองเรียนท้ังหมด
6 เรื่อง เปนการรองเรียนเก่ียวกับการเลี้ยงสุกรมากท่ีสุด 2 เรื่อง ไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน ยุติแลว
รองลงมาเปนเรื่องเตาเผาขยะ การท้ิงขยะ การเลี้ยงสุกร และโรงฆาสัตว อยางละ 1 เรื่อง และไดดําเนินการยุติ
เรื่องรองเรียนเรียบรอยแลว

จังหวัดตากมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนท้ังหมด 630.36 ตัน/วัน หรือ 230,081.36 ตัน/ปโดย พบวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 68
แหง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการดําเนินงานการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 46 แหง และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมมีการดําเนินการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 22 แหง จังหวัดตากมี
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 299 แหง แบงเปนโรงพยาบาลของรัฐ 9 แหง ครอบคลุมทุกอําเภอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 115 แหง และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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อ่ืนๆ จํานวน 175 แหง โรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร/เครื่องมืออาชีวเวชศาสตรท่ีตั้งอยูในจังหวัดตาก
พบวา โรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร ครบท้ัง 3 เครื่องมือ คือ เครื่องสมรรถภาพการไดยิน
เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด พบวามีจํานวน 4 แหง สวนโรงพยาบาลท่ีมี
เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร ซึ่งไดแก เครื่องวัดเสียง แสง อากาศ ความรอน และความเร็วลม พบวามีจํานวน 1 แหง
และเม่ือทําการสํารวจแพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาลอาชีวอนามัย และนักวิชาการสาธารณสุขท่ีทํางานดานอาชี
วอนามัยพบวา ในจังหวัดตากไมมีแพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาลอาชีวอนามัย จํานวน 2 คน และนักวิชาการ
สาธารณสุขท่ีทํางานดานอาชีวอนามัย จํานวน 1 คน

2. ขอมูลปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและผลการตรวจสุขภาพ
ผลจากการเดินสํารวจสถานประกอบการ และไดดําเนินการตรวจประเมินความเสี่ยง โดยโรงพยาบาลแม

สอด ตรวจท้ังหมด 20 แหง พบวาปญหาสําคัญท่ีพบมากท่ีสุด คือ เรื่องของการยศาสตร จากทาทางในการทํางาน
และปญหาฝุนฝาย รองลงมาเปนเรื่องของความรอนและแสงสวาง ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และสารเคมีท่ีใชใน
อุตสาหกรรมการผลิตผล และการตรวจสภาพแวดลอมการทํางาน ทําการตรวจท้ังหมด 12 แหง สวนใหญเปน
โรงงานเก่ียวกับเครื่องแตงกาย รองลงมาคือ การทอหรือการเตรียมเสนดายสําหรับการทอ และโรงงานผลิต
ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง พบวา แสงสวางผานมาตรฐาน จํานวน 9 แหง ไมผาน 3 แหง เสียง ผาน 9 แหง ไมผาน 3 แหง และ
ความรอน ผาน 9 แหง ไมผาน 3 แหง สําหรับการตรวจประเมินความเสี่ยงดานสารเคมี ตรวจท้ังหมด จํานวน 20
แหง พบปญหาสารเคมีจํานวน 13 แหง ผานเกณฑยอมรับไดเพียง 1 แหง สารเคมีสําคัญท่ีพบมากท่ีสุด คือ เรื่อง
ของความรอนจากตะก่ัวท่ีรอน 170 องศา และไอตะก่ัว ไดมีการแกไขโดยติดตั้งเครื่องดูดอากาศ สวมผาปดจมูก
ชนิดปองกันฟูม ผลการตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานหนวยงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลแมสอด พบพระ แม
ระมาด ท้ังหมด 675 จุด พบวา แสงสวางผานเกณฑตามมาตรฐาน จํานวน 428 จุด ไมผาน 338 จุด สําหรับการ
ตรวจประเมินความเสี่ยงดานสารเคมี ไดแก ไนตรัสออกไซค เอทิลีนออกไซค คารบอนไดออกไชด ตรวจท้ังหมด
จํานวน 38 แหง ผานมาตรฐาน จํานวน 32 แหง ไมผาน 6 แหง

3. ขอมูลโรคและภัยสุขภาพ
ขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพในระบบ HDC (Health Data Center) จังหวัดตาก ใน

5 อันดับแรก พบวาบาดเจ็บจากการทํางาน สูงเปนอันดับหนึ่ง โดยมีจํานวนผูบาดเจ็บจากการทํางาน จํานวน
1,602 คน อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 376.23 รองลงมาคือโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช จํานวน 130 คน
อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 30.53 และ โรคกระดูกและกลามเนื้อจากการทํางาน จํานวน 56 คน อัตรา
ปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 13.15 ตามลําดับ และขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางานจําแนกตามความรุนแรงและขนาดสถานประกอบการ ของจังหวัดตาก ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จากสํานักงานกองทุนทดแทนจังหวัดตาก พบวามีการประสบอันตรายรุนแรงถึงข้ัน
เสียชีวิต จํานวน 1 คน สาเหตุเกิดจากตกจากท่ีสูง ความรุนแรงถึงข้ันสูญเสียอวัยวะบางสวน จํานวน 4 คน เกิด
จากวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ จํานวน 2 คน วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จํานวน 1 คน และวัตถุหรือสิ่งของตัด/
บาด/ทิ่มแทง จํานวน 1 คน ตามลําดับ ความรุนแรงถึงข้ันหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 27 คน สาเหตุประสบ
อันตราย 3 อันดับแรก คือ ตกจากท่ีสูง รอยละ 25.93 วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ รอยละ 18.52 และวัตถุ
หรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง รอยละ 14.81 ตามลําดับ และความรุนแรงถึงข้ันหยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 38 คน
สาเหตุเกิดจาก ลม ลื่นลม และวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง ในจํานวนเทากัน รอยละ 21.05 รองลงมาคือ วัตถุ
หรือสิ่งของกระแทก/ชน และวัตถุหรือสิ่งของ หรือสารเคมีกระเด็นเขาตา ในจํานวนเทากัน รอยละ 13.16 และตกจากที่
สูง รอยละ 10.53 ตามลําดับ
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4. ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
- การดําเนินงานเฝาระวังปองกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ในจังหวัดตาก โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีการเคลื่อนไหวของประชากรอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะแรงงานตางดาวมีจํานวนมากใน
พ้ืนท่ีอําเภอแมสอด ท่ีเขามาโดยถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย อาจนํามาซึ่งโรคติดตอตางๆ ซึ่งควรมีขอมูลเฝา
ระวังเฉพาะกลุมเปาหมาย

- การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพและความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม รวมถึงขอมูลสถานการณโรคและ
ภัยสุขภาพเปนสิ่งสําคัญท่ีจะใชเฝาระวังสุขภาพของผูประกอบอาชีพและประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงได

- พัฒนาการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมเพ่ือดูแลสุขภาพผูไดรับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอม เชน
โรงไฟฟาชีวมวล

5. ขอเสนอแนะในการพัฒนาตอไป
ควรสนับสนุนใหมีการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ใน Health Data Center ให

ครอบคลุม ครบถวน สมบูรณ เพ่ือสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและทันการณ
6. สรุปการเรียนรูการดําเนินงานจัดทํา occupational health and safety profile ของจังหวัด
การจัดทํารายงานดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

เครือขาย เปนอยางดี ขอมูลประกอบดวยหลายสวนท้ังดานสุขภาพ แรงงาน การประกอบอาชีพ และสถาน
ประกอบการ จึงตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน เพ่ือรวบรวมขอมูล ดังนั้นการประสานงานจึงมีสวน
สําคัญอยางมากท่ีจะทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ

7. ขอจํากัดของการดําเนินงานครั้งนี้
การจัดทํารายงานฉบับนี้มุงเนนขอมูลในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึงประกอบดวย 3 อําเภอ ไดแก อําเภอ

แมสอด อําเภอแมระมาด และอําเภอพบพระ และดําเนินการภายใตระยะเวลาท่ีจํากัด ไมมีงบประมาณในการ
สนับสนุน และมีผูรับผิดชอบหลักเพียงคนเดียวท่ีตองรับผิดชอบหลายอยาง ทําใหการรวบรวม วิเคราะหขอมูลไม
สมบูรณ

8. จุดเดนของการดําเนินงานครั้งนี้
ความรวมมือของหนวยงานเครือขายท่ีตั้งใจชวยดําเนินการรวบรวมขอมูล
9. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานจัดทํา occupational health and safety profile

ของจังหวัดอ่ืนๆ
- งบประมาณสนับสนุนใหพ้ืนท่ี เนื่องจากหนวยงานรับผิดชอบตองติดตอ ประสานงาน จัดประชุมระดม

ความคิดเห็นในการจัดทําขอมูล
- การจัดทําขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศท่ีสืบคนและนําเขา อัพเดทขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว
10. สิ่งท่ีคาดหวังในอนาคต
มีโปรแกรมเชื่อมโยงขอมูล ผานระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือความสะดวกในการเขาถึง และผูรับผิดชอบสามารถ

อัพเดทขอมูลผานระบบไดรวดเร็ว
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บทที่ 1 บทนํา

ความเปนมา
ขอมูล มีความสําคัญอยางมากในการดําเนินงาน ขอมูลชวยในการวางแผน แกไข ปญหา สนับสนุนใหการ

ดําเนินงานประสบความสําเร็จ ในการเฝาระวังปองกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จําเปนตอง
อาศัยขอมูลในหลายมิติ การจัดทํารายงานสถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของจังหวัด (Environmental
and Occupational Health Profile: EHP) เปนการจัดทําขอมูลโดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีมีอยู
เพ่ือนํามา
วิเคราะห สรุปผล เปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชเปรียบเทียบสถานการณแนวโนมของความเสี่ยงตอสุขภาพ และ
สถานการณโรคและภัยสุขภาพ สามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานเครือขายในพ้ืนท่ี

วัตถุประสงค
เพ่ือจัดทําขอมูลรายงานสถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของจังหวัด (Environmental and

Occupational Health Profile: EHP)
ประโยชนท่ีไดรับ

ขอมูลพ้ืนฐานดานสถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของจังหวัด (Environmental and
Occupational Health Profile: EHP) เพ่ือนํามาใชประโยชนในการวางแผนการเฝาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม และหนวยงานเครือขายสามารถใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน

………………………………………..………………………….
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บทที่ 2 ขอมลูทั่วไปของจังหวัด ดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  สิ่งแวดลอม
เหตุรําคาญ และทรัพยากรที่สนับสนุนการดําเนินงานทางดานอาชีวอนามัย

คําขวัญประจําจังหวัด

“ธรรมชาตินายล ภูมิพลเข่ือนใหญ พระเจาตากเกรียงไกร เมืองไมและปางาม”

สัญลักษณ ประจําจังหวัดตาก

ตราประจําจังหวัด: รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชางเหนือครุฑหลั่งน้ําทักษิโณฑก
หมายถึง เม่ือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกกองทัพไปชวยพระเจาหงสาวดีรบอังวะนั้น พระมหาอุปราชเมือง
พมา สั่งใหทหารคูใจคอยตี ขนาบ และปลงพระชนมเสียใหได ความแตกรูถึงพระกรรณสมเด็จพระนเรศวรท่ีเมือง
แครง จึงทรงประชุมชาวเมือง และบรรดาแมทัพนายกอง เม่ือเดือน 2 ปวอก พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ําทักษิโณฑก
เหนือแผนดิน ประกาศอิสรภาพไมยอมข้ึนกับเมืองอังวะ อีกตอไป จังหวัดตากเปนดานแรกท่ีสมเด็จพระนเรศวร
ทรงชาง ยกกองทัพกลับเขามาถึงราชอาณาจักรไทย เชนเดียวกับท่ีเมืองนี้เคยเปนทางผาน ท่ีชาวอินเดียเดิน
ทางเขาเมืองไทยในสมัยโบราณ

2.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัด
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แครง จึงทรงประชุมชาวเมือง และบรรดาแมทัพนายกอง เม่ือเดือน 2 ปวอก พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ําทักษิโณฑก
เหนือแผนดิน ประกาศอิสรภาพไมยอมข้ึนกับเมืองอังวะ อีกตอไป จังหวัดตากเปนดานแรกท่ีสมเด็จพระนเรศวร
ทรงชาง ยกกองทัพกลับเขามาถึงราชอาณาจักรไทย เชนเดียวกับท่ีเมืองนี้เคยเปนทางผาน ท่ีชาวอินเดียเดิน
ทางเขาเมืองไทยในสมัยโบราณ

2.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัด
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วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน”

พันธกิจ/เปาประสงครวม
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2. เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู และปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร
4. เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว สินคา OTOP และสงเสริมการคา การลงทุน ในพ้ืนท่ีการคาชายแดน และเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพ่ือปองกันรักษาความม่ันคงชายแดน การรักษา

ความสงบเรียบรอยมีประสิทธิภาพ

จังหวัดตาก  ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร เปน
จังหวัดท่ีมีขนาดเปนอันดับ 4 ของประเทศและเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือ ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 15 องศา 5
ลิปดา36 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟลิปดาตะวันออก สูงกวาระดับน้ําทะเล 116.2
เมตร มีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ เปนระยะทาง 426 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของจังหวัดตากเปนพ้ืนท่ี
ตามแนวเทือกเขา โดยสภาพพ้ืนท่ีจะถูกแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยก้ันกลาง ทําให
ลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันไป เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเปนตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดมาจาก

2.1.1 นโยบายจังหวัด

2.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต
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มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ทําใหซีกตะวันออกไดรับความชุมชื้นจากลมมรสุมไมเต็มท่ี สภาพแหงแลง
สวนฝงตะวันตกจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกวา ทําใหปริมาณฝนตกมีความชุมชื้นโดยเฉพาะในท่ีท่ีอยูใน
เขตภูเขา

สวนท่ี 1 ตั้งอยูดานทิศตะวันออก ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก
อําเภอสามเงา และอําเภอวังเจา สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงและท่ีราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู
แมน้ําปงและแมน้ําวัง ทําใหเกิดพ้ืนท่ีราบแคบริมสองฝงของแมน้ํา

สวนท่ี 2 ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตก ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแกอําเภอแมสอด อําเภอพบพระ
อําเภอแมระมาด อําเภออุมผาง และอําเภอทาสองยาง ภูมิอากาศไดรับอิทธิพลมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล
อันดามัน มีความชุมชื้น ฝนตกมากกวาซีกดานตะวันออก

จังหวัดตากมีอาณาเขตติดตอกับ จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง สุโขทัย กําแพงเพชร
นครสวรรค อุทัยธานี กาญจนบุรี และประเทศสหภาพพมา ยาวประมาณ 540 กิโลเมตร (แมน้ําเมย 170

กิโลเมตร เทือกเขาตะนาวศรี ยาวประมาณ 370 กิโลเมตร)

การปกครอง
จังหวัดตากมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 645,047 คน เปนชาย 326,833 คน หญิง 318,214 คน แบง

เขตการปกครองเปน 9 อําเภอ ซึ่งการปกครองทองถ่ินจําแนก ดังนี้
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง

 เทศบาล 19 แหง (เทศบาลนคร 1 แหง, เทศบาลเมือง 1 แหง, เทศบาลตําบล 17 แหง)
 องคการบริหารสวนตําบล 49 แหง

ตาราง ขอมูลการแบงเขตการปกครองจังหวัดตาก (รายอําเภอ)

อําเภอ พ้ืนท่ี

(ตร.กม.)

จํานวน
ตําบล หมูบาน เทศบาล

นคร
เทศบาล

เมือง
เทศบาล
ตําบล

อบต.

เมืองตาก 1,600 14 104 - 1 2 8
บานตาก 993 7 79 - - 2 6
สามเงา 2,772 6 46 - - 1 6
แมสอด 1,986 10 90 1 - 3 8
พบพระ 1,007 5 55 - - 1 5
อุมผาง 4,325 6 36 - - 3 2
ทาสองยาง 1,920 6 67 - - 1 6
แมระมาด 1,476 6 57 - - 3 5
วังเจา 329 3 28 - - 1 3

รวม 16,408 63 562 1 1 17 49

2.1.3 ขอมูลการปกครอง
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การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต และอิสลาม

การประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม และอาชีพรอง ไดแก การคาและการบริการ

เสนทางคมนาคมสายหลัก15 คือ ทางหลวงหมายเลข 1 จากอําเภอวังเจา ถึงอําเภอสามเงา ระยะทาง
90.630 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 12 จากอําเภอแมสอดถึงอําเภอเมืองตาก ระยะทาง 85.905 กม.
และอําเภอเมืองตากถึงเขตติดตอจังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 60.676 กิโลเมตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเชื่อมโยง
โครงขายคมนาคมสําคัญตามเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor : EWEC) โดยเริ่มจากเมืองทาดานังของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผานสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เขาสูประเทศไทยและสิ้นสุดท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา และสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลาง

รถยนต จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน แลวเขาทางหลวงหมายเลข 32 ถนน
สายเอเซีย ผานประตูน้ําพระอินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท ถึงนครสวรรค แลวเขา
ทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้ง ผานจังหวัดกําแพงเพชร และตรงไปจังหวัดตาก รวมระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง

รถโดยสารประจําทางบริษัท ขนสง จํากัด
มีบริการเดินรถระหวาง กรุงเทพฯ-ตาก ท้ังชวงเชา และชวงเย็น เวลา 05.30-13.30 น.และ16.30 –

22.30 น. สอบถามรายละเอียดไดท่ีสถานีขนสงผูโดยสารตาก โทร 055511057
แมสอด –กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดไดท่ีสถานีขนสงผูโดยสารแมสอด โทร 0 5556 3465และ

กรุงเทพฯ-แมสอด ตั้งแตเวลา 08.00 –19.00 น. ทุกวัน สอบถาม รายละเอียดไดท่ี สถานีขนสงหมอชิตใหม โทร.
0 2936 2852 – 66 หรือท่ี www.transport.co.thและมีบริษัทเดินรถเอกชนไดแก บริษัท ทันจิตต ทัวร วิ่ง
ระหวาง ตาก-กรุงเทพฯ เวลา 09.00, 11.30, 16.30 และ 22.00 น. สอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร.0 5551
1307 กรุงเทพฯ –ตาก ทุกวันเวลา 08.00, 13.00, 15.00 ,19.30 และ 22.00 น. สอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร.
0 2936 3213 และบริษัท เชิดชัย ทัวร วิ่งระหวาง ตาก –กรุงเทพฯ ทุกวัน เวลา 09.00 และ 22.00 น. กรุงเทพฯ
–ตาก ทุกวันเวลา 13.00 น.และ 22.30 น.สอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร. 0 5551 1054 กรุงเทพฯโทร. 0 2936
0199

การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดตากมีสนามบินในพ้ืนท่ี รวม 2 แหง ไดแก ทาอากาศยานตาก (ปจจุบัน
ไมมีการใหบริการขนสงผูโดยสาร) และทาอากาศยานแมสอด ซึ่งมีศักยภาพในการใหบริการ และอํานวยความ
สะดวกความปลอดภัยแกอากาศยาน ผูโดยสาร และบุคคลอ่ืนท่ีใชบริการทาอากาศยาน รวมท้ังการขนสงสินคา
สัมภาระ และไปรษณียภัณฑทางอากาศ โดยไดรับการกํากับดูแลและควบคุม ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการกอวินาศกรรมอุบัติเหตุท่ีเกิดกับอากาศ
ยานและทาอากาศยาน เครื่องบินบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)ไมมีเท่ียวบินท่ีบินตรงไปจังหวัดเมืองตาก แต
สามารถใชเท่ียวบิน กรุงเทพฯ-พิษณุโลก หรือ สายการบินบางกอกแอรเวย กรุงเทพฯ –สุโขทัย แลวเดินทางไป
จังหวัดตากโดยรถประจําทางหรือรถเชาเหมา

2.1.4 ขอมูลการคมนาคม
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การเดินทางจากจังหวัดตากไปจังหวัดใกลเคียง บริษัทขนสงจํากัด และบริษัทเดินรถเอกชน จัดรถ
โดยสารปรับอากาศ และรถธรรมดาวิ่งระหวางอําเภอแมสอด จังหวัดตาก กําแพงเพชร นครสวรรค พิษณุโลก
อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ลําปาง พะเยา เชียงใหม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน อําเภอบอไร จังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียดไดท่ี สถานีขนสง จังหวัดตาก โทร. 0 5551 1057
สถานีขนสง อําเภอแมสอด โทร. 0 5556 3435 บริษัท ไทยพัฒนกิจขนสง วิ่งระหวางแมสอด-เชียงราย-แมสาย
ออกจากสถานีขนสงอําเภอแมสอด เวลา 06.00 และ 08.00 น. และบริษัทเพชรประเสริฐ เปดเสนทางเดินรถ 2
เสนทาง คือ สถานีขนสงแมสอด-ตาก-กําแพงเพชร-ชะเชิงเทรา-ชลบุรี-ตราด-แหลมงอบ เวลา17.00 น. ทุกวัน
และสถานีขนสงแมสอด-ตาก-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุดาหาร เวลา 18.30 ทุกวัน
ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดตาก
http://123.242.165.136/?module=general&pages=data_tak&data_type=03

เสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC)

เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมสําคัญตามเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West
Economic Corridor : EWEC) โดยเริ่มจากเมืองทาดานังของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผานสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เขาสูประเทศไทยและสิ้นสุดท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยัง
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลาง
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1) ภาพรวมดานเศรษฐกิจ

ขอมูลเศรษฐกิจ: ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(Gross Provincial Product : GPP) ป 2558

ลําดบั จังหวดัในกลุม
ภาคเหนือตอนลาง1

มูลคา
(ลานบาท)

1 เพชรบูรณ 84,912
2 พิษณุโลก 82,417
3 ตาก 45,188
4 สุโขทัย 37,188
5 อุตรดิตถ 31,059

ลําดับ จังหวัดใน
ระดับประเทศ

มูลคา
(ลานบาท)

1 กรุงเทพมหานคร 4,437,405

2 ระยอง 862,613

3 ชลบุรี 809,480

4 สมุทรปราการ 685,392

49 ตาก 45,188

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560
ผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาประจําป
(ลานบาท)

40,144 43,084 45,188 46,349 49,268

ผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาคงที่
(ลานบาท)

24,814 25,286 25,929 26,891 27,576

ผลิตภัณฑมวลรวม ตอหวั
(บาท/ คน/ ป )

77,834 84,056 88,680 84,455 89,538
กนัยายน 62

2) ดานอุตสาหกรรม
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก สะสม ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2561 มีจํานวนโรงงาน 723 โรงงาน เงิน
ลงทุนท้ังสิ้น 20,376 ลานบาท และมีจํานวนแรงงาน 52,834 คน โดยจําแนกออกเปนจําพวกโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดดังนี้

จําพวกท่ี
จํานวนโรงงาน

(โรงงาน)
จํานวนเงินทุน

(ลานบาท)
จํานวนคนงาน (คน)

แรงมาชาย หญิง รวม
1 83 113.318 368 177 545 932.77
2 113 245.979 902 1,767 2,669 2,235.78
3 527 20,044.019 16,407 33,191 49,598 1,389,517.21

รวม 723 20,407.516 17,685 35,177 52,862 1,392,703.86

2.1.5 ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม
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ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามจําพวกโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ณ มีนาคม ป2561

ตาราง ขอมูลโรงงานแยกรายอําเภอ

ลําดับ
โรงงานแตละอําเภอ

เงินลงทุน(ลานบาท)
แรงงาน(คน)

อําเภอ โรงงาน ชาย หญิง รวม

1 เมืองตาก 132 5,485.472 1,809 427 2,236

2 บานตาก 29 379.370 487 143 630

3 สามเงา 17 4,266.799 504 246 749

4 วังเจา 34 621.705 383 176 559

5 แมสอด 429 7,431.697 13,645 33,708 47,353

6 แมระมาด 24 552.019 239 504 246

7 พบพระ 32 381.258 343 81 424

8 ทาสองยาง 15 865.895 230 106 326

9 อุมผาง 11 69.178 41 - 41

รวม 723 20,407.516 17,685 35,177 52,862

73%

11

ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามจําพวกโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ณ มีนาคม ป2561

ตาราง ขอมูลโรงงานแยกรายอําเภอ

ลําดับ
โรงงานแตละอําเภอ

เงินลงทุน(ลานบาท)
แรงงาน(คน)

อําเภอ โรงงาน ชาย หญิง รวม

1 เมืองตาก 132 5,485.472 1,809 427 2,236

2 บานตาก 29 379.370 487 143 630

3 สามเงา 17 4,266.799 504 246 749

4 วังเจา 34 621.705 383 176 559

5 แมสอด 429 7,431.697 13,645 33,708 47,353

6 แมระมาด 24 552.019 239 504 246

7 พบพระ 32 381.258 343 81 424

8 ทาสองยาง 15 865.895 230 106 326

9 อุมผาง 11 69.178 41 - 41

รวม 723 20,407.516 17,685 35,177 52,862

11% 16%
73%

จําพวกที่ 1 จําพวกที่ 2

ท้ังหมด 723 แหง

11

ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามจําพวกโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ณ มีนาคม ป2561

ตาราง ขอมูลโรงงานแยกรายอําเภอ

ลําดับ
โรงงานแตละอําเภอ

เงินลงทุน(ลานบาท)
แรงงาน(คน)

อําเภอ โรงงาน ชาย หญิง รวม

1 เมืองตาก 132 5,485.472 1,809 427 2,236

2 บานตาก 29 379.370 487 143 630

3 สามเงา 17 4,266.799 504 246 749

4 วังเจา 34 621.705 383 176 559

5 แมสอด 429 7,431.697 13,645 33,708 47,353

6 แมระมาด 24 552.019 239 504 246

7 พบพระ 32 381.258 343 81 424

8 ทาสองยาง 15 865.895 230 106 326

9 อุมผาง 11 69.178 41 - 41

รวม 723 20,407.516 17,685 35,177 52,862

จําพวกที่ 2 จําพวกที่ 3

ท้ังหมด 723 แหง
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แผนภูมิ ขอมูลโรงงานแยกรายอําเภอ
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ตาราง สถิตขิอมูลโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก

ลําดับท่ี รายการ จํานวนโรงงาน เงินลงทุน

(ลานบาท)

แรงงาน

(คน)1 อุตสาหกรรมการเกษตร 140 3,195.602 1,465
2 อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 132 1,225.911 26,270

3 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 84 7,855.322 2,306

4 อุตสาหกรรมอโลหะ 70 1,116.513 1,819

5 อุตสาหกรรมขนสง 53 1,146.232 1,167

6 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 49 499.437 11,752

7 อุตสาหกรรมอาหาร 45 560.569 812

8 อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑ 30 91.191 660

9 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 20 36.648 516

10 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากโลหะ 17 116.213 484

11 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล 10 27.841 85

12 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 11 239.077 351

13 อุตสาหกรรมปโตรเลียม 12 284.510 92

14 อุตสาหกรรมพลาสติก 15 429.440 978

15 อุตสาหกรรมเคมี 4 18.580 30

16 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 6 53.250 679

17 อุตสาหกรรมไฟฟา 12 80.732 2,569

18 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 5 77.256 295

19 อุตสาหกรรมยาง 4 2.220 7

20 อุตสาหกรรมโลหะ 2 3,244 516

21 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 2 4.150 9

รวม 723
20,407.516

52,862
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ตาราง สถิติขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน(โรงงาน) เงินทุน
(ลานบาท)

แรงงาน
(คน)

แรงมา
(HP)

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(14
ตําบล 3 อําเภอ)

479 ( 63%ของ
จังหวัดตาก)

8,610.554 48,171 196,348.26

ท่ีไดรับใบอนุญาตฯ สะสมตั้งแต
19 ม.ค. 58 – ปจจุบัน

126 2,239.600 7,866 32,689.59

ท่ีแจงเริ่มประกอบกิจการสะสม
ตั้งแต 19 ม.ค. 58 – ปจจุบัน

105 1,640.270 6,561 24,517.30

ตาราง สถิติขอมูลการดําเนินการฯแยกตามประเภทอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ลําดับ ลําดับประเภทกิจการ จํานวน
(โรงงาน)

เงินลงทุน
(ลานบาท)

แรงงาน แรงมา

1 ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ 32 391.449 3,890 2,635.02

2 ดูดทราย 16 45.200 68 4,480.00

3 ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ
คอนกรีต

10 303.542 96 1652.98

4 ผลิตภัณฑจากพลาสติก 8 316.23 647 3,553.80

5 ประกอบชิ้นสวนสําหรับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

7 139.450 1,460 483.39

6 ทําเครื่องเรือนเครื่องใชจากไม
แกะสลักไม

7 26.186 74 466.00

7 น้ําดื่มและผลิตน้ําแข็ง 6 127.351 118 894.07

8 ผลิตผสมแอสฟลทติกคอนกรีต 6 132.7 37 2,455.92

9 ซอมรถยนต 7 634 125 397.16

10 เก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช
หรือ ผลิตผลจากพืชในโกดัง

4 104.600 60 1,607.50

11 ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ 3 88.525 42 6724.40

12 อ่ืนๆ 22 207.566 1,007 2,276.10

รวม 128 2,516.800 7,624 27,626.34

หมายเหตุ : มีการขยายโรงงานเดิมเพ่ิมจํานวน 2 โรงงาน
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3) ดานการเกษตร
ดานการเกษตร พบวา พ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัดตากในปการผลิต พ.ศ. 2558 เพาะปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.14 ของพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีปลูกพืชท่ีสําคัญ และมีมูลคาสูงสุดเทากับ 2,761
ลานบาท โดยพืช ท่ีมีการเพาะปลูกรองลงมา ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง ถ่ัวเขียวผิวมัน และออยโรงงาน
ตามลําดับ รายละเอียดมูลคาพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ พ้ืนท่ีเพาะปลูก ปริมาณผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร
ปการผลิต พ.ศ. 2558 ตามตาราง ดังนี้

ลําดับ ชนิดพืชเศรษฐกิจ มูลคา(พืช
เศรษฐกิจท่ี

สําคัญ(ลานบาท)

พ้ืนท่ีเพาะปลูก
(ไร)

ผลผลิตรวม
(ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน/ไร)

1 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 2,761 626,106 460,329 732
2 ขาวนาป 947 193,927 100,972 521.59
3 พริกข้ีหนูสวน 852 16,879 37,651 2,445.03
4 มันสําปะหลัง 454 157,092 227,481 3,314
5 อรอยโรงงาน 203 27,233 203,356 15,061
6 ลําไย 149 17,963 5,319 987.76
7 มันฝรั่ง 129 5,451 13,062 2,398.08
8 กระเทียมหัว 118 4,402 3,122 775.36
9 กะหล่ําปลี 95 7,413 21,140 3,047.06
10 กลวยไข 45 2,730 3,805 1,622.18
11 มะมวง 31 3,080 4,060 1,337.39
12 มะละกอ 23 1,342 2,106 2,578.13
13 สมโอ 20 457 2,109 1,240.82
14 ผักกาดขาวปลี 10 1,307 1,646 1,273.01
15 สมเขียวหวาน 8 195 342 2,447.14
16 นอยหนา 4 658 221 908.2
17 พริกใหญ 3 320 138 1,150
18 ถ่ัวเขียวผิวมัน 3 113,335 133 170
19 ผักกาดเขียวปลี 1 82 282 3,572.15
20 ถ่ัวลิสง 1 245 56 228.78
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4) ดานการทองเท่ียว
จังหวัดตากมีการทองเท่ียวหลากหลายรูปแบบ อาทิ การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เท่ียวเชิงเกษตร

ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ และประเพณีวัฒนธรรม อาทิ ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เข่ือนภูมิพล
เขตรักษาพันธุสัตวปา อุมผาง(น้ําตกทีลอซู) อุทยานแหงชาติ (ตากสินมหาราช, ลานสาง, แมเมย,ขุนพระวอ,
น้ําตกพาเจริญ) ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง และตลาดริมเมยชายแดนไทย-พมา (ดาน อ.แม
สอด) เปนตน สําหรับรายละเอียดสถานท่ีทองเท่ียวและประเพณีแยกรายอําเภอ

การทองเท่ียวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดตาก ปจจุบันมีนักทองเท่ียวนิยม
เดินทางมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเดือนตุลาคม-มกราคม ซึ่งเขาสูฤดูหนาวเปน
ชวงฤดทูองเท่ียวของภาคเหนือ (High Season)

สถานท่ีสําคัญในจังหวัดตาก

ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตั้งอยูบนถนนจรดวิถีถอง ศาลนี้แตเดิมอยูท่ีวัดดอยเขาแกวฝงตรงขามกับตัว
เมือง ตอมาใน พ.ศ. 2490 ชาวเมืองเห็นวาศาลนั้นไมสมพระเกียรติ จึงชวยกันสรางศาลข้ึนใหมพรอมกับใหกรม
ศิลปากรหลอพระบรมรูปสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชขนาดใหญกวาพระองคจริงเล็กนอย ในพระอิริยาบถท่ี
กําลังประทับอยูบนราชอาสน มีพระแสงดาบพาดอยูท่ีพระเพลา ท่ีฐานพระบรมรูปมีคําจารึกวา “พระเจาตากสิน
กรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเม่ือ พ.ศ. 2277 สวรรคต พ.ศ. 2325 รวม 48 พรรษา” ศาลนี้เปนท่ีเคารพ
สักการะของประชาชนท่ัวไป

เข่ือนภูมิพล
เข่ือนภูมิพล เรียกอีกชื่อหนึ่งวา เข่ือนยันฮี เปนเข่ือนเอนกประสงคแหงแรกในประเทศไทย สรางเปน

เข่ือนคอนกรีตรูปโคงขนาดใหญท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย จัดอยูในอันดับ 8 ของโลก มีความสูง
จากฐานถึงสันเข่ือน 154 เมตร ก้ันแมน้ําปงท่ีบานเขาแกว อําเภอสามเงา สรางข้ึนเพ่ือใชในการผลิตพลังงาน
ไฟฟา และดานชลประทาน ความยาวของลําน้ําจากเข่ือนถึงอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม เปนระยะทาง 207
กิ โ ล เ ม ต ร ร อ บ บ ริ เ ว ณ เ ข่ื อ น ภู มิ พ ล เ ป น แ ห ล ง พั ก ผ อ น แ ล ะ เ พ า ะ พั น ธุ สั ต ว น้ํ า จื ด ด ว ย

นอกจากนั้นทางเข่ือนภูมิพลไดจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ สองฝงลําน้ําปงเหนืออางเก็บน้ําเข่ือน
ภูมิพลในเขตปาสงวนแหงชาติแมตื่น เปนเสนทางเดินศึกษาสภาพความหลากหลายของพ้ืนท่ีปาดิบเขา และการ
ฟนฟูสภาพปา ตลอดจนการศึกษาลักษณะสภาพปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ความหลากหลายของภูเขาหิน ลําหวย
และน้ําตก เพ่ือใหนักทองเท่ียวมีโอกาสไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด อีกท้ังยังชวยสงเสริมการทองเท่ียวในเชิง
อนุรักษ
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สําหรับขอมูลดานประชากรจะนําขอมูล 2 สวน คือ ประชากรไทยและขอมูลประชากรตางดาว
ในจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

จํานวนประชากรในจังหวัดตาก ตั้งแตป 2557-2560 พบวางประชากรมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนระหวางป
2557-2559 และลดลงเล็กนอยในป 2560 โดยปท่ีมีประชากรสูงท่ีสุดคือ ป 2559 จํานวนประชากรท้ังหมด
422,565 คน รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนประชากรจังหวัดเปรียบเทียบป 2557-2560
ท่ีมา : HDC

จํานวนประชากรตามสถิติทางการลงทะเบียนในจังหวัดตาก ป 2560 พบวามีประชากรสัญชาติไทย
จํานวน 530,054 คน ไมใชสัญชาติไทย จํานวน 105,159 คน รวมท้ังสิ้น 635,213 คน อาศัยอยูในอําเภอแมสอด
มากท่ีสุด จํานวน 156,897 คน รองลงมาคือ อําเภอเมือง จํานวน 102,010 คน และอําเภอทาสองยาง จํานวน
87,263 คน ตามลําดับ จํานวนประชากรตางดาวในจังหวัดตาก เปนแรงงานข้ึนทะเบียนอยางถูกตองตาม
กฎหมาย มีจํานวน72,252 คน ไมไดอยูในระบบทะเบียน จํานวน 187,648 คน และอยูในสถานะลี้ภัย จํานวน
65,887 คน รวมท้ังสิ้น 961,000 คน โดยอาศัยอยูในอําเภอแมสอด มากท่ีสุด จํานวน 165,826 คน รองลงมา
คือ อําเภอทาสองยาง 58,237 คน และพบพระ 46,479 คน
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ชาย

หญงิ

2.2 ขอมูลประชากร

2.2.1 ประชากรไทย ในจังหวัดตาก

2.2.2 ประชากรไทย และประชากรตางดาว ในจังหวัดตาก
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อําเภอ

ประชากรตามสถิติ
ทางการทะเบียน

รวม ประชากรตางดาว รวม รวม
ท้ังหมด

แรงงาน
ข้ึน
ทะเบียน

ตางดาว
ไมไดอยู
ในระบบ
ทะเบียน

ผู
หนีภัยสัญชาติ

ไทย
มิใช
สัญชาติ
ไทย

เมือง 101,749 261 102,010 62 1,346 0 1,408 103,418

บานตาก 44,354 78 44,432 86 8 0 94 44,526

สามเงา 30,699 34 30,733 8 0 0 8 30,741

วังเจา 32,412 939 33,351 227 9 0 236 33,587

แมระมาด 49,297 8,077 57,374 5,604 8,647 0 14,251 71,625

ทาสองยาง 68,263 19,000 87,263 827 12,881 4,4529 58,237 145,500

แมสอด 113,420 43,477 156,897 61,520 104,306 0 165,826 322,723

พบพระ 61,057 19,542 80,599 3,775 30,704 12,000 46,479 127,078

อุมผาง 28,803 13,751 42,554 143 29,747 9,358 39,248 81,802

รวม 530,054 105,159 635,213 72,252 187,648 65,887 325,787 961,000

แหลงขอมูลจากสถิติทางการทะเบียน
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/sta
tTDD/

แหลงขอมูลจากการสํารวจในพ้ืนท่ี
(งานสาธารณสุขชายแดน สสจ.ตาก)
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การประกอบอาชีพสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก อาชีพรับจางท่ัวไป รองลงมาคือ เกษตรกรรม-ทําไร กําลัง
ศึกษา เกษตรกรรม-ทํานา ไมมีอาชีพ คาขาย รับราชการ อาชีพอ่ืนๆ ธุรกิจสวนตัว และเกษตรกรรม-ทําสวน
ตามลําดับ

แผนภูมิท่ี 2 อาชีพของประชากรในจังหวัดตาก

2.4.1 นิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

140
595
1,013
2,048
3,454
4,414

7,630
13,234

20,081
27,104

35,671
73,370
73,743

83,888

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

เกตรกรรม-ทําประมง
เกตรกรรม-ปศสุัตว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั

เกตรกรรม-ทําสวน
ธุรกิจสวนตัว

อาชีพอื่นๆ
รับราชการ/จนท.รัฐ

คาขาย
ไมมีอาชีพ

เกตรกรรม-ทํานา
กําลงัศึกษา

เกตรกรรม-ทําไร
รับจางทั่วไป

ประเภทอาชีพ

จํานวน(คน)

2.3 การประกอบอาชีพสูงสุด 10 อันดับแรก

2.4 พ้ืนที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่สําคัญ
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ขอบเขตพ้ืนท่ี  รวม 1,419 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ 14 ตําบล ไดแก
• อําเภอแมสอด พ้ืนท่ี 793.70 ตร.กม. จํานวน 8 ตําบล ไดแก ตําบลแมสอด ตําบลแมตาว ตําบลทาสายลวด
ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแมกาษา ตําบลแมปะ ตําบลมหาวัน และตําบลแมกุ
• อําเภอพบพระ พ้ืนท่ี 419.40 ตร.กม. จํานวน 3 ตําบล ไดแก ตําบลพบพระ ตําบลชองแคบ และตําบลวาเลย
• อําเภอแมระมาด พ้ืนท่ี 205.90 ตร.กม. จํานวน 3 ตําบล ไดแก  ตําบลแมระมาด  ตําบลแมจะเรา และตําบล
ขะเนจื้อ

2.4.2 โรงงานอุตสาหกรรม (อางอิงรหัสและประเภทโรงงาน ตามกระทรวงอุตสาหกรรม 107
ประเภท)

สําหรับขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมในตาก แบงเปน 3 ขอมูล ประกอบดวย ขอมูลอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวน
โรงงานสูงสุด 10 อันดับแรก ขอมูลอุตสาหกรรมท่ีเสี่ยงตอกลุมโรคท่ีตองเฝาระวังและขอมูลอุตสาหกรรมเสี่ยงตอ
กลุมโรคท่ีเฝาระวัง และอุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3
(พ.ศ.2542) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานสูง สุด 10 อันดับแรก
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสูงสุด 10 อันดับแรกของจังหวัดตาก พบวาเปนโรงงานประกอบกิจการ

เกษตร รองลงมาคือ เครื่องแตงกาย อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมขนสง อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเขียน และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑจากโลหะ ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิท่ี 3

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม

2
2
4
4
5
6

10
11
12
12
15
17
20

30
45

49
53

70
84

132
140

0 20 40 60 80 100 120 140 160

อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมยาง

อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจาก…
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม

อุตสาหกรรมปโตรเลียม
อุตสาหกรรมไฟฟา

อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากโลหะ

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมขนสง

อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ

อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย
อุตสาหกรรมการเกษตร

ขอมูลโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม

จํานวนโรงงาน
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2). อุตสาหกรรมเสี่ยงตอกลุมโรคท่ีเฝาระวัง (5 กลุมโรค ไดแก การสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง โรคปอดฝุน
หิน (Silicosis) โรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากแรใยหินแอสเบสตอส โรคพิษสารตะกั่ว และพิษสารตัวทํา
ละลายอินทรีย)

จากขอมูลพบวาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น เสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง มากท่ีสุด
รองลงมาคือพิษตัวทําละลาย และโรคปอดฝุนหิน

การสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง

พิษสารตัวทําละลายอินทรีย

โรคปอดฝุนหิน silicosis

โรคพิษสารตะกัว่

โรคทางเดินหายใจแอสเบสตอส

กลุมโรค

การสญูเสยีการไดยินจากเสยีงดัง

โรคปอดฝุนหิน silicosis

พิษสารตัวทําละลายอินทรีย

โรคทางเดินหายใจแอสเบสตอส

โรคพิษสารตะก่ัว

กลุมโรค

ทั้งหมด 157 แหง
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2). อุตสาหกรรมเสี่ยงตอกลุมโรคท่ีเฝาระวัง (5 กลุมโรค ไดแก การสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง โรคปอดฝุน
หิน (Silicosis) โรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากแรใยหินแอสเบสตอส โรคพิษสารตะกั่ว และพิษสารตัวทํา
ละลายอินทรีย)

จากขอมูลพบวาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น เสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง มากท่ีสุด
รองลงมาคือพิษตัวทําละลาย และโรคปอดฝุนหิน
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การสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง

พิษสารตัวทําละลายอินทรีย

โรคปอดฝุนหิน silicosis

โรคพิษสารตะกัว่

โรคทางเดินหายใจแอสเบสตอส
จํานวน(ประเภท)
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การสญูเสยีการไดยินจากเสยีงดัง

โรคปอดฝุนหิน silicosis

พิษสารตัวทําละลายอินทรีย

โรคทางเดินหายใจแอสเบสตอส

โรคพิษสารตะก่ัว

จํานวนโรงงาน(แหง)
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2). อุตสาหกรรมเสี่ยงตอกลุมโรคท่ีเฝาระวัง (5 กลุมโรค ไดแก การสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง โรคปอดฝุน
หิน (Silicosis) โรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากแรใยหินแอสเบสตอส โรคพิษสารตะกั่ว และพิษสารตัวทํา
ละลายอินทรีย)

จากขอมูลพบวาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น เสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง มากท่ีสุด
รองลงมาคือพิษตัวทําละลาย และโรคปอดฝุนหิน

21

20 25

จํานวน(ประเภท)

157

150 200

จํานวนโรงงาน(แหง)
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3). อุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2542)
สําหรับขอมูลอุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3

(พ.ศ.2542) พบวาในจังหวัดตากมีโรงงานเก่ียวกับการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยม ถานหิน หรือลิกไนต จํานวน
มากท่ีสุด จํานวน 12 แหง รองลงมาคือ การบรรจุกาซ และ โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติและโรงงานสงหรือ
จําหนายกาซ และโรงงานหองเย็น จํานวน 2 แหงเทากัน

โรงงานเคมีภัณฑสารเคมี หรือวัตถุอันตราย/ 04201, 04202

โรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห /4400

โรงงานเกี่ยวกับสี น้ํามันแล็กเกอร / 04501, 04502

โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมไฟ/ 4804

โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด/9900

โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว เฉพาะที่ใชสารตัวทําละลายในการ
สกัด/ 00701, 00704

โรงงานเกี่ยวกับปุย สารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว/ 04301, 04302

โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ /8900

การบรรจุกาซแตไมรวมถึงการแตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันฯ/ 9102

โรงงานเกี่ยวกับการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต/ 5004

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม /รหัส
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3). อุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2542)
สําหรับขอมูลอุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3

(พ.ศ.2542) พบวาในจังหวัดตากมีโรงงานเก่ียวกับการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยม ถานหิน หรือลิกไนต จํานวน
มากท่ีสุด จํานวน 12 แหง รองลงมาคือ การบรรจุกาซ และ โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติและโรงงานสงหรือ
จําหนายกาซ และโรงงานหองเย็น จํานวน 2 แหงเทากัน

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

2

0 5

โรงงานเคมีภัณฑสารเคมี หรือวัตถุอันตราย/ 04201, 04202

โรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห /4400

โรงงานเกี่ยวกับสี น้ํามันแล็กเกอร / 04501, 04502

โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมไฟ/ 4804

โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม/ 4900

โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด/9900

โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว เฉพาะที่ใชสารตัวทําละลายในการ
สกัด/ 00701, 00704

โรงงานเกี่ยวกับปุย สารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว/ 04301, 04302

โรงงานหองเย็น /9200

โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ /8900

การบรรจุกาซแตไมรวมถึงการแตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันฯ/ 9102

โรงงานเกี่ยวกับการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต/ 5004

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม /รหัส
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3). อุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2542)
สําหรับขอมูลอุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3

(พ.ศ.2542) พบวาในจังหวัดตากมีโรงงานเก่ียวกับการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยม ถานหิน หรือลิกไนต จํานวน
มากท่ีสุด จํานวน 12 แหง รองลงมาคือ การบรรจุกาซ และ โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติและโรงงานสงหรือ
จําหนายกาซ และโรงงานหองเย็น จํานวน 2 แหงเทากัน

12

10 15
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จํานวนวิสาหกิจชุมชน แยกรายอําเภอ พื้นท่ีจังหวัดตาก
จํานวนวิสาหกิจชุมชน พ้ืนท่ีจังหวัดตาก พบวาในอําเภอเมืองตาก มีจํานวนวิสาหกิจชุมชน มากท่ีสุด

รองลงมาคือ อําเภอแมสอด และอําเภอแมระมาด ตามลําดับ

วิสาหกิจชุมชน แยกรายประเภทกิจการพื้นท่ีจังหวัดตาก
วิสาหกิจชุมชน แยกรายประเภทกิจการ พบวาวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตพืช มีจํานวนมากท่ีสุด

รองลงมาคือ การผลิตปศุสัตว และการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร ตามลําดับ

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร ณ วันท่ี 15 มีนาคม
2561

362
328

170
153

133
118

98
93

48

0 50 100 150 200 250 300 350 400

เมืองตาก
แมสอด

แมระมาด
พบพระ
สามเงา

บานตาก
วังเจา

อุมผาง
ทาสองยาง

อําเภอ จํานวน (แหง)

475
381

188
150

105
85
84

63
40
38

31
25

20
6
4

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1. การผลิตพืช
2. การผลิตปศุสัตว

4. การแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร
11. เครือ่งดื่ม

15. การผลิตปจจัยการผลติ
18. การผลิตสินคาอืน่ๆ

5. ผลิตภัณฑผาทอ/เสือ้ผา
6. เครือ่งจกัสาน

3. การผลิตประมง
13. เครือ่งไม/เฟอรนิเจอร

10. ผลิตภัณฑสมนุไพร
9. ของชํารวย / ของทีร่ะลกึ

7. ดอกไมประดิษฐ
16. เครือ่งปน

12. เครือ่งประดับ/อัญมณี

แหง

2.5 วิสาหกิจชุมชน



24

เม่ือป 2559 บริษัท ท็อปฟอรม บราเซีย (แมสอด) จํากัด (สาขาแมกุ) จังหวัดตาก ไดผายเกณฑสถาน
ประกอบการผานเกณฑระดับประเทศ ระดับดี (โลเงิน)

ตารางท่ี 2.10 รายชื่อสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข

ลําดับ รายช่ือสถานประกอบการฯ ปท่ีเขารวม
โครงการฯ

ผลการผานเกณฑสถาน
ประกอบการฯ

1 บริษัท ท็อป ฟอรม บราเซีย (แมสอด) จํากัด
(สาขาแมกุ) ตาก

2559 สถานประกอบการผานเกณฑ
ระดับประเทศ ระดับดี (โลเงิน)

ท่ีมา : สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2.7.1 สถานท่ีจําหนายสารเคมีทางการเกษตร (ป 2558-2560) ยังไมมีขอมูล

ตารางท่ี 2.11 แสดงจํานวนสถานท่ีจําหนายสารเคมีทางการเกษตรและปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชภายในจังหวัด ยังไมมีขอมูล

อําเภอ จํานวนสถานท่ีจําหนายสารเคมีทางการ
เกษตร

ปริมาณการนําเขา (ตัน/ป)
ยาฆาหญา ยาฆาแมลง ยากาํจัดเชื้อรา อื่นๆ

2.7.2 จํานวนเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตาก ป 2560
จํานวนเกษตรกรในจังหวัดตาก มีจํานวนมากท่ีสุดในอําเภอแมสอด จํานวน 11,068 ครัวเรือน

(ตามทะเบียนบาน) อําเภอแมระมาด จํานวน 8,334 ครัวเรือน (ตามทะเบียนบาน) อําเภอพบพระ จํานวน 6,816
ครัวเรือน (ตามทะเบียนบาน) รายละเอียดดังตารางท่ี 2.12

2.7 สถานท่ีจําหนายสารเคมีทางการเกษตร ปริมาณการนําเขาสารเคมี และกลุมเกษตรอินทรีย

2.6 รายช่ือสถานประกอบการที่เขารวมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเปนสุข

ท่ีมา :
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ตารางท่ี2.12 แสดงจํานวนเกษตรกรจําแนกรายอําเภอขอมูลพื้นฐานครัวเรือนเกษตรกร

หัวหนาครัวเรือนเกษตรกร จําแนกชวงอายุ

อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอพบพระ

ชวงอายุ (ป) ครัวเรือน รอยละ ครัวเรือน รอยละ ครัวเรือน รอยละ

65 ปข้ึนไป 1,258 11.37 628 7.54 529 7.76

56 - 65 ป 2,300 20.78 1,426 17.11 1,087 15.95

46 - 55 ป 3,716 33.57 2,221 26.65 1,659 24.34

36 - 45 ป 2,500 22.59 2,173 26.07 1,792 26.29

26 - 35 ป 1,166 10.53 1,582 18.98 1,532 22.48

18 - 25 ป 128 1.16 304 3.65 217 3.18

รวม 11,068 100.00 8,334 100.00 6,816 100.00

ท่ีมา: สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก กรมสงเสริมการเกษตร :tak@doae.go.th

2.7.3 ขอมูลกลุมเกษตรอินทรีย ไมมีขอมูล

ตารางท่ี 2.13 แสดงขอมูลรายชื่อกลุมเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ยังไมมีขอมูล

กลุมผักอินทรีย กลุมขาวอินทรีย กลุมปศุสัตวอินทรีย
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จากการรวบรวมขอมูลรองเรียนในจังหวัดตาก ป 2560 พบวา มีเรื่องรองเรียนท้ังหมด 6 เรื่อง เปนการ
รองเรียนเก่ียวกับการเลี้ยงสุกรมากท่ีสุด 2 เรื่อง ไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน ยุติแลว รองลงมาเปนเรื่อง
เตาเผาขยะ การท้ิงขยะ การเลี้ยงสุกร และโรงฆาสัตว อยางละ 1 เรื่อง และไดดําเนินการยุติเรื่องรองเรียน
เรียบรอยแลว
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี2.14

ตารางท่ี 2.14 แสดงขอมูลรองเรียนจําแนกตามเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน
ลําดับ เรื่อง จํานวน การยุติเรื่อง กําลังดําเนินการ

1 เตาเผาขยะ 1 1
1
2
1
1

-
-
-
-
-

2 การท้ิงขยะ 1
3 การเลี้ยงสุกร 2
4 สถานบันเทิง 1
5 โรงฆาสัตว 1

รวม 6 6

ท่ีมา : กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

และจากขอมูลเรื่องรองเรียนดานมลพิษ ปงบประมาณ 2560 มีเรื่องรองเรียนดานมลพิษ จํานวนท้ังหมด
6ครั้ง จําแนกตามประเภทเหตุรําคาญ พบวา มีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับกลิ่นเหม็น และน้ําเนาเสีย มากท่ีสุด
รองลงมาคือฝุนละอองควันและเสียงดังรบกวน โดยจําแนกสาเหตุกลิ่นเหม็นมาจากการท้ิงขยะและฟารมสุกร น้ํา
เนาเสียมาจากการเลี้ยงสุกรและโรงฆาสัตว ฝุนละอองจากเตาเผาขยะ และเสียงดังรบกวนจากสถานบันเทิง
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2.15
ตารางท่ี 2.15 แสดงขอมูลรองเรียนจําแนกตามแหลงมลพิษและประเภทเหตุรําคาญ (ขอมูลป 2560)
ลําดับท่ี แหลงมลพิษ จํานวนเหตุรําคาญ (เรื่อง) รวม

(เรื่อง)กลิ่น
เหม็น

ฝุนละออง
ควัน

เสียงดัง
รบกวน

สารเคมี
ร่ัวไหลออกสู
สิ่งแวดลอม

น้ําเนา
เสีย

1 เตาเผาขยะ - 1 - - - 1
2 การท้ิงขยะ 1 - - - - 1
3 การเลี้ยงสุกร 1 - - - 1 2
4 สถานบันเทิง - - 1 - - 1
5 โรงฆาสัตว - - - - 1 1

รวม 2 1 1 - 2 6
ท่ีมา : กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

2.8 ขอมูลเร่ืองรองเรียนจังหวัดตาก
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4. พ้ืนท่ีใดมีการรองเรียนจากประชาชน หรืออาจสงผลกระทบกับประชาชนใหระบุการดําเนินการปองกัน/การ
แกไข และปญหาขอขัดของ

ตั้งแตป 2559 - 2561 มีเรื่องรองเรียนจากประชาชนเก่ียวกับการปลอยน้ําเสีย จํานวน 5 เรื่อง
รายละเอียด ตารางท่ี 2.16

ตารางท่ี 2.16 แสดงขอมูลรองเรียนปญหาสิ่งแวดลอม ดานน้ําเนาเสียสงกลิ่นเหม็น ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก

ป ลําดับ เรื่องรองเรียน ผลการดําเนินการ
2559 1 1 พฤษภาคม 2559

บจก.ที.เค.การเมนท แมสอด ปลอยน้ําเสียลงหวยมวง หมู 3
ตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

ดําเนินการแกไขปญหา
เรียบรอยแลว

2559 2 29 สิงหาคม 2559
น้ําท้ิงหอพักหางหุนสวนจํากัดอิงจิตรเจริญ ปลอยลงสูลํา
หวย ตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

ดําเนินการแกไขปญหา
เรียบรอยแลว

2560 3 8 พฤษภาคม 2560
โรงงานแยกขยะของ นายพนัส สิทธิวงษ หมูท่ี 10 ตําบลแม
ปะ อําเภอแมสอด ปลอยน้ําเสียลงสูหวยและใชสารเคมีสง
กลิ่นเหม็น

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตากดําเนินการ
แกไขปญหาเรียบรอย
แลว

2560 4 16 สิงหาคม 2560
หมูบานเอ้ืออาทร ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ไดรับความเดือดรอนจากการประกอบกิจการโรงงาน (ไม
ทราบชื่อ) โดยมีน้ําท่ีใชอุปโภคบริโภคของโรงงานทะลุผาน
ออกมาจากกําแพงรั้วของโรงงานสงกลิ่นเหม็นรบกวน

ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
แมสอด เปน
ผูดําเนินการติดตาม
การแกไขปญหา

2560-
2561

5 3 มีนาคม 2560
ไดรับความเดือดรอนจากการเผาขยะเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟาของบริษัท จีเนียส เอ็นเนอรจี้ จาํกัด ตั้งอยูใน
เขตเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งทํา
ใหเกิดกลิ่นเหม็น หายใจไมสะดวก มีอาการวิงเวียน และ
ปลอยน้ําเสียลงพ้ืนท่ีราษฎรใกลเคียง

ศูนยดํารงธรรมจังหวัด
ตาก เปนผูดําเนินการ
ติดตามการแกไข
ปญหา

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก
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จังหวัดตากมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนท้ังหมด 630.36 ตัน/วัน หรือ 230,081.36 ตัน/ปโดย พบวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 68
แหง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการดําเนินงานการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 46 แหง
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมมีการดําเนินการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 22 แหง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการดําเนินการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 46 แหง พบวา
มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ท่ีมีการดําเนินการเก็บขนเพ่ือนําไปกําจัดท้ังสิ้น 487.89 ตัน/วัน หรือ 178,081.11
ตัน/ป คิดเปนรอยละ 77.39 จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนของท้ังจังหวัด โดยขยะมูล ฝอยชุมชนท่ีเก็บ
ขนไดสามารถนาไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกตองได 71.90 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 19.39 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได โดยสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลมีจํานวนท้ังสิ้น1
แหง ไดแก เทศบาลนครแมสอด และปจจุบันบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมกําจัดจํานวน ท้ังสิ้น7 แหง
สําหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนไดอีก 298.98 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 80.60 ของ ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเก็บขนได จะถูกนําไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ เชน การเผา
กลางแจง การเทกองท้ิงในบอดินเกา หรือพ้ืนท่ีรกราง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมมีการดําเนินการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 22 แหง
พบวา มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนจํานวน 142.47 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 22.61 ของปริมาณ ขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดข้ึนท้ังจังหวัดตาก โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนนี้จากการสํารวจพบวาประชาชนสวนใหญจะมี การ
ดําเนินการกําจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในท่ีโลง และมีปริมาณนอย
(ท่ีมา : รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)

2.9 สถานที่จัดการมูลฝอย น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล
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ตารางท่ี 2.16 แสดงขอมูลสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย

ท่ี ชื่อ อปท./อําเภอ ท่ีตั้งสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอย

รายละเอียด site

หมายเหตุขนาด
พ้ืนท่ี
(ไร)

ปท่ีเริ่ม
ดําเนิน
การ

(พ.ศ.)

ปริมาณ
ขยะมูล

ฝอยสะสม
(ตัน)

ประเภทสถานท่ี
กําจัด

อ.เมืองตาก

1 อบต.แมทอ บานลานสาง หมู 4 ต.แมทอ 2 2554 75 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

2 อบต.ปามะมวง บานชะลาด หมู 5 ต.ปามะมวง 72 2545 480 Open Dump ปรับปรุงแลว

3 เทศบาลตาํบลไมงาม บานวังมวง หมู 5 ต.ไมงาม 43 2548 180 Open Dump ปรับปรุงแลว

4
ทต.หนองบัวใตอ.วัง
เจา หมู 1 ต.หนองบัวใต 1 2555 54 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

5 ทต.วังเจา อ.บานตาก บานเชียงทอง หมู 14 ต.เชียงทอง 6 2546 900 Control Dump ถูกหลักสุขาภิบาล

6 อบต.แมสลิด บานสันกลาง หมู 6 ต.แมสลิด 10 2545 108 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

7 อบต.แมสลิด บานเดนไมซุง หมู 9 ต.แมสลดิ 3 2549 7.5 Open Burn ปดบอ

8 อบต.เกาะตะเภา บานวังหมอ หมู 5 ต.เกาะตะเภา - - 120 Open Dump ไมถูกหลักสุขาภิบาล

9 อบต.เกาะตะเภา บานแมยะ หมู 7 ต.เกาะตะเภา - - 0 Control Dump ถูกหลักสุขาภิบาล

10 อบต.เกาะตะเภา
บานแมพะยวบ หมู 8 ต.เกาะ
ตะเภา - - 60 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

11
เทศบาลตาํบลทุง
กระเชาะ บานนาโพ หมู 10 ต.ทุงกระเชาะ 30 2547 0 Control Dump ถูกหลักสุขาภิบาล

12 อบต.สมอโคน บานสมอโคน หมู 3 ต.สมอโคน 5 2542 60 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

13 อบต.ตากออก บานไมสาน หมู 11 ต.ตากออก 4 2541 900 Open Dump ไมถูกหลักสุขาภิบาล

14
อบต.ทองฟา อ.สาม
เงา หมู 2 ต.ทองฟา 5 - 36 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

15 เทศบาลตาํบลสามเงา หมู 4 ต.สามเงา 20 2537 7.5 Open Burn ปรับปรุงแลว

16 เทศบาลนคร แมสอด หมู 5 ต.แมปะ 40 2542 70200 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

17 เทศบาลตาํบลแมตาว บานดอนชัย หมู 6 ต.แมตาว 4 2552 900 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

18 เทศบาลตาํบลแมกุ หมู 8 ต.แมกุ 8.3 2539 0 เตาเผา ถูกหลักสุขาภิบาล

19 เทศบาลตําบลทาสายลวด หมู 6 ต.ทาสายลวด 46 - 0 Control Dump ถูกหลักสุขาภิบาล

20 อบต.ทาสายลวด
บานวังตะเคียน หมู 4 ต.ทา
สายลวด 13 - 1440 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล
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ตารางท่ี 2.16 แสดงขอมูลสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย (ตอ)

ท่ี ชื่อ อปท. ท่ีตั้งสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอย

รายละเอียด site

หมายเหตุขนาด
พ้ืนท่ี
(ไร)

ปท่ีเริ่ม
ดําเนินก
าร (พ.ศ.)

ปริมาณ
ขยะมูล

ฝอยสะสม
(ตัน)

ประเภทสถานท่ี
กําจัด

อ.แมสอด

21 เทศบาลตําบลแมระมาด หมู 4 ต.แมระมาด 4 2528 540 ปดบอ ปดบอ

22 อบต.พระวอ
บานแมละเมาสามัคคี หมู 9
ต.พระวอ 0.2 2549 75 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

23 อบต.ดานแมละเมา
บานใหมโพธิท์อง หมู 9 ต.
ดานแมละเมา 0.25 2555 0 ปดบอ ปดบอ

24 อบต.แมกาษา
บานแมก๊ืดหลวง หมู 9 ต.แม
กาษา ต.แมกาษา 1 2558 67.5 Open Dump ปดบอ

25 อบต.แมกาษา
หมู 2 ต.แมกาษา ต.แม
กาษา 1 2558 30 Open Dump ปดบอ

26 อบต.แมกาษา
หมู 4 ต.แมกาษา ต.แม
กาษา 0.5 2553 60 Open Dump ปดบอ

27
อบต.แมกาษา/อ.
พบพระ

หมู 6 ต.แมกาษา ต.แม
กาษา 0.5 2558 90 Open Dump ปดบอ

29 อบต.คีรีราษฎร
บานชิบาโบ หมู 8 ต.คีรี
ราษฎร 1 2553 22.5 Open Burn ปดบอ

30 อบต.ชองแคบ หมู 15 ต.ชองแคบ - - 0 เตาเผา ถูกหลักสุขาภิบาล

31 อบต.พบพระ
บานพบพระทรายงาม หมู ๘
ต.พบพระ 4 - 405 Open Dump ไมถูกหลักสุขาภิบาล

32 อบต.รวมไทยพัฒนา หมู 10 ต.รวมไทยพัฒนา 10 - 40.5 Open Burn ปดบอ

33 อบต.รวมไทยพัฒนา หมู 11 ต.รวมไทยพัฒนา 2 2551 45 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

อ.อุมผาง
34 เทศบาลแมจนั หมู 2 ต.แมจัน 1 2549 54 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

35 เทศบาลตาํบลแม
กลอง

บานแมกลองใหม หมู 1 ต.
แมกลอง 10 2543 67.5 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

36 เทศบาลตาํบลแม
กลอง

บานหนองหลวง หมู 1 ต.
หนองหลวง - - 15 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

37 เทศบาลตาํบลแม
กลอง

บานเดลอคี หมู 3 ต.หนอง
หลวง 2 7.5 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

38 อบต.โมโกร
บานปรอผาโค หมู 1 ถ.แมสอด-อุม
ผาง ต.โมโกร 1 - 120 Open Burn ปดบอ
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ตารางท่ี 2.16 แสดงขอมูลสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย (ตอ)

ท่ี ชื่อ อปท. ท่ีตั้งสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย

รายละเอียด site

หมายเหตุขนาด
พ้ืนท่ี
(ไร)

ปท่ี
เริ่ม
ดําเนิ
นการ
(พ.ศ.)

ปริมาณ
ขยะมูล
ฝอย
สะสม
(ตัน)

ประเภท
สถานท่ีกําจัด

39 อบต.โมโกร บานแมกลองคี หมู 3 ต.โมโกร - - 0 ปดบอ ปดบอ
40 อบต.โมโกร บานแมกลองใหญ ต.โมโกร 1 - 9 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล
41 อบต.โมโกร บานแมกลองนอย ต.โมโกร 0.25 - 13.5 Open Dump ไมถูกหลักสุขาภิบาล

42 เทศบาลตาํบลอุม
ผาง บานก่ิวหาง หมู 3 ต.อุมผาง 1 2556 150 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

43 เทศบาลตาํบลแมตาน บานลํารอง หมู 2 ต.แมตาน 15 - 1050 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

44 อบต.แมหละ บานแมละยาง หมู 2 ต.แมหละ 14 2546 1800 Open Dump ไมถูกหลักสุขาภิบาล

45 อบต.แมสอง บานแมนิล หมู 7 ต.แมสอง 5 2549 40.5 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

46 อบต.ทาสองยาง
บานทาสองยาง หมู 9 ต.ทาสอง
ยาง 2 2553 81 Open Burn ไมถูกหลักสุขาภิบาล

(ท่ีมา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก: รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยจังหวัดตาก วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561)

ระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนที่จังหวัดตาก
1. ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเลิกใชงานแลวแตยังคงมีน้ําเสีย หรือสารเคมีตกคางอยูในบอ

-ไมมีขอมูล-
2. ระบบบําบัดน้ําเสีย ของสถานประกอบการตาง ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ียังดําเนินการอยู

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก ดําเนินการรวบรวมการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการการเก็บสถิติและ
ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 โดยมี
แหลงกําเนิดมลพิษท่ีเขาขายตองดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ จํานวน 10 ประเภท ซึ่งรวมสถานประกอบการท่ี
รายงานท้ังหมด 137 แหง ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม จํานวน 31 แหง
2.2 อาคารบางประเภทและบางขนาด จํานวน 28 แหง ดังนี้

(1) โรงแรม จํานวน 11 แหง
(2) โรงพยาบาล จํานวน 10 แหง
(3) โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 แหง
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(4) ศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา จํานวน 4 แหง
(5) รานอาหาร จํานวน 2 แหง

2.3 ท่ีดินจัดสรร ไมมีรายงาน
2.4 การเลี้ยงสุกร จํานวน 59 แหง
2.5 ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา ไมมีรายงาน
2.6 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 16 แหง
2.7 บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไมมีรายงาน
2.8 บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย ไมมีรายงาน
2.9 บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน 1 แหง
2.10 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน จํานวน 2 แหง

3. ระบบบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดตากมี 2 แหง คือ
3.1 ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครแมสอด ตั้งอยูหมูท่ี 5 ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก รับผิดชอบดําเนินการโดย เทศบาลนครแมสอด และมีองคการจัดการน้ําเสียในการดําเนินการดูแลระบบให
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.2 ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองตาก ตั้งอยูตําบลเชียงเงิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รับผิดชอบดําเนินการโดย เทศบาลเมืองตาก รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2.16
(ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก)

ตารางท่ี 2.16 แสดงขอมูลสถานท่ีบําบัดน้ําเสีย
ลําดับ อําเภอ ประเภท

ระบบบําบัด
Capacity

(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ํา
ท่ีเขาระบบ
(ลบ.ม./วัน)

จุดปลอยน้ํา
ท้ิง

อําเภอเมือง
1 โรงบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองตาก

ท่ีอยู ตําบล เชียงเงิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รหัสไปรษณีย 63000
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรของสถานท่ี
x : 16.858430   y : 99.130605

ระบบบําบดั
นํ้าเสียแบบ
บอผึ่ง
(Oxidation
Pond)

5400
ลบ.ม./วัน

ท้ิงลงสูแหลง
รองรับนํ้าลง
สู
แมนํ้าปง

อําเภอแมสอด
2 บอบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลนครแมสอด

ท่ีอยู หมูท่ี 5 ตําบล แมปะ อําเภอ แมสอด จังหวัด ตาก
รหัสไปรษณีย 63110 โทรศัพท 0934654590
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรของสถานท่ี
x : 16.710402000000000 y :98.551735000000000

ระบบบําบดั
นํ้าเสียแบบ
บอผึ่ง
(Oxidation
Pond)

ท้ิงลงสูแหลง
รองรับนํ้าลง
สู
สาละวิน

ท่ีมา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2559
(http://waste.onep.go.th/projectdetail.php?id=328 :2 กค.61)
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ระบบบําบัดน้ําเสีย
จังหวัดตาก มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 191,327 ลบ.ม./วัน มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ท่ี

สามารถรองรับน้ําเสียเพ่ือนาไปบาบัดไดเพียง 16,400 ลบ.ม./วัน คิดเปน 8.57 % ของปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน
และจาก ขอมูลปจจุบันมีน้ําเสียเขาระบบเพียง 6,088 ลบ.ม./วัน คิดเปน 37.12 % มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสียชุมชน จานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลนครแมสอดและเทศบาลเมืองตาก ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาล
นครแมสอด

เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตป พ.ศ. 2539 - 2551
รวม วงเงินท้ังสิ้น 413.75 ลานบาท ระบบบาบัดน้ําเสียเปนชนิดบอผึ่ง (Stabilization Pond : SP) จานวน 3 บอ
ประกอบดวยบอผึ่ง จานวน 2 บอ แบงออกเปน บอแฟคคัลเททีฟ 1 ขนาด 117,700 ลบ.ม. และบอแฟคคัลเท
ทีฟ 2 ขนาด 28,600 ลบ.ม. พ้ืนบอบุดวยแผน HDPE และบอเติมคลอรีน จานวน 1 บอ ปริมาณน้ําเสียตามการ
ออกแบบ 11,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 5,000 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 45.45 % ของ
ระบบท่ีออกแบบ ระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลนครแมสอดเปนแบบทอระบายรวม (Combined sewer) คือ
ทําการรวบรวมน้ําฝนและ น้ําเสียลงสูเสนทอเดียวกัน โดยน้ําเสียของเทศบาลนครแมสอดสวนใหญไหลเขาสูลา
เหมืองสาธารณะ โดยไหลในรางเปด ขนาดกวาง 4 เมตรและสูง 3.5 เมตร ปจจุบันมีความยาวท้ังหมดประมาณ
11.662 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 10.88 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีบริการท้ังหมดมี
สถานีสูบน้ําเสีย (Pump station) จานวน 1 แหง และมีบอผันหรือดักน้ําเสีย (Combined sewer overflow
structure ; CSO ) จานวน 3 แหง ปจจุบันเทศบาลนคร แมสอดไดวาจางองคการจัดการน้ําเสียเขามาดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสียจึงทาใหสามารถเดินระบบไดอยางตอเนื่องและมี อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้เทศบาล
นครแมสอดไดออกเทศบัญญัติในเรื่องการจัดเก็บคาบาบัดน้ําเสียและได ดําเนินการจัดเก็บคาบริการบาบัดน้ําเสีย
แลวในอัตราท่ีกําหนด ในเรื่องของการประชาสัมพันธเทศบาลนครแมสอด เริ่มมี การประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ท้ังนี้เม่ือ พิจารณาผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสียของเทศบาลนครแมสอด พบวาอยูในเกณฑดี

ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ตั้งแตป พ.ศ. 2535 - 2559 รวมวงเงินท้ังสิ้น 277.078 ลานบาท ระบบบาบัดน้ําเสียเปนชนิดบอผึ่ง
(Stabilization Pond : SP) ขนาด 51 ไร ประกอบดวย 1) บอผึ่ง 1 ลึก 1.5 เมตร ขนาดความจุ 16,435 ลบ.ม.
2) บอผึ่ง 2 ลึก 1.45 เมตร ขนาดความจุ 22,612 ลบ.ม. 3) บอฆาเชื้อโรค 1 ลึก 1.8 เมตร ขนาดความจุ 23,446
ลบ.ม. 4) บอฆาเชื้อโรค 2 ลึก 1.75 เมตร ขนาดความจุ 43,365 ลบ.ม. ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 5,400
ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ จริง 1,088 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 20 ของระบบท่ีออกแบบ ระบบ
รวบรวมน้ําเสียของเทศบาลเมืองตาก เปนแบบทอ ระบายรวม (Combined sewer) มีความยาวท้ังหมด
ประมาณ 5.126 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 1.454 ตาราง กิโลเมตรคิดเปนรอยละ 20 ของพ้ืนท่ีบริการ
ท้ังหมด มีสถานีสูบน้ําเสีย จานวน 1 แหงและมีจานวนบอดักน้ําเสีย 4 แหง ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ
กอสรางระบบทอรวบรวมน้ําเสียระยะท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ การเดินระบบเทศบาลเมืองตากมอบหมายให
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเปนผูดําเนินการซึ่งเจาหนาท่ีสวนใหญยังขาดความรูและ ทักษะดานการจัดการน้ําเสียและ
ควบคุมระบบ นอกจากนี้ในสวนของเทศบาลเมืองตากประสบกับปญหาในเรื่องเครื่องมือ/ อุปกรณในการ
ดําเนินงานภายในระบบชารุดบอยและไมมีงบประมาณในการซอมแซมหรือบํารุงรักษา ทาใหในบางชวงเดิน
ระบบไมตอเนื่อง ในเรื่องการเก็บคาบริการบาบัดน้ําเสียชุมชนอยูระหวางจัดทาเทศบัญญัติและยังไมจัดเก็บ
คาบริการบาบัด น้ําเสียชุมชนจึงทาใหเทศบาลรับภาระในเรื่องคาใชจายในดานการบริหารจัดการ ในเรื่องของการ
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ประชาสัมพันธ เทศบาลเมืองตากยังขาดการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนในดานการจัดการน้ํา
เสีย ท้ังนี้เม่ือพิจารณา ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสียของเทศบาลเมืองตาก พบวาอยูใน
เกณฑตองปรับปรุง

(ท่ีมา : รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๔ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : http://waste.onep.go.th/areagovdetail.php?id=9004)

จังหวัดตากมีสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 299 แหง แบงเปนโรงพยาบาลของรัฐ 9 แหง
ครอบคลุมทุกอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 115 แหง และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขอ่ืนๆ จํานวน 175 แหง รายละเอียดดังนี้

2.10.1 สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สุขศาลา 27 แหง
บานตาก 1 แหง, สามเงา 1 แหง,
ทาสองยาง 7 แหง, วังเจา 1 แหง,
อุมผาง 16 แหง, แมสอด 1 แหง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
115 แหง

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)
28 แหง

ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
3 แหง

Malaria post 77 แหง
พบพระ 5 แหง, ทาสองยาง 38 แหง
แมสอด 3 แหง, แมระมาด 13 แหง

อุมผาง 18 แหง

ศูนยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลง
(ศตม.) (แมสอด) 1 แหง

Health post 7 แหง
แมสอด 4 แหง, ทาสองยาง 1 แหง,

พบพระ 2 แหง

สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2.10 หนวยบริการสาธารณสุข
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ตารางท่ี 2.10.2 แสดงขอมูลสถานบริการสาธารณสุขในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แหง)

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 115

ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 3

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 28

สุขศาลา (อ.บานตาก 1 แหง, อ.สามเงา 1 แหง, อ.วังเจา 1 แหง, อ.แมสอด 1 แหง,
อ.ทาสองยาง 7 แหง, อ.แมระมาด 2 แหง, อ.อุมผาง 16 แหง)

29

Health post (อ.แมสอด 2 แหง) 2

Malaria post (อ.ทาสองยาง 59 แหง, อ.แมสอด 8 แหง, อ.พบพระ 10 แหง,
อ.แมระมาด 20 แหง, อ.อุมผาง 15 แหง)

112

ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง (ศตม.) (อําเภอแมสอด) 1

รวม 290

ท่ีมา : ขอมูลจากศูนยขอมูลสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือนกุมภาพันธ 2560

ตารางท่ี 2.10.2 แสดงขอมูลจํานวนสถานบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิและทุติยภูมิแยกรายอําเภอในพื้นท่ี

ท่ีมา: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพ(GIS) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 18 ก.ค. 2561 15:15

อําเภอ โรงพยาบาลศูนย
(A)

โรงพยาบาล
ท่ัวไป (M1)

โรงพยาบาลชุมชน

(M2) (F1) (F2) (F3)
จํานวน
(แหง)

จํานวน
(เตียง)

จํานวน
(แหง)

จํานวน
(เตียง)

จํานวน
(แหง)

จํานวน
(เตียง)

จํานวน
(แหง)

จํานวน
(เตียง)

จํานวน
(แหง)

จํานวน
(เตียง)

จํานวน
(แหง)

จํานวน
(เตียง)

เมืองตาก - - 1 310 - - - - - - - -
บานตาก - - - - - - - - 1 60 - -
สามเงา - - - - - - - - 1 30 - -
วังเจา - - - - - - - - - - 1 0
แมสอด - - 1 365 - - - - - - - -
แมระมาด - - - - - - - - 1 120 - -
พบพระ - - - - - - - - 1 60 - -
ทาสองยาง - - - - 1 60 - - - - - -
อุมผาง - - - - 1 60 - - - - - -

รวม - - 2 675 2 120 - - 4 270 1 0
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2.10.2 หนวยบริการสุขภาพนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดตากมีหนวยบริการสุขภาพนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 16 แหง รายละเอียดดังตาราง

ท่ี 2.10.2

ตารางท่ี 2.10.2 แสดงขอมูลจํานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ และรัฐวิสาหกิจ

ลําดับ ประเภท จํานวน (แหง)

1 โรงพยาบาลคายวชิรปราการ (30 เตียง) 1

2 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนคร 1

3 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 1

4 สถานพยาบาลการไฟฟาฝายผลิตฯ เข่ือนภูมิพล 1

5 สถานีกาชาดเทพรัตน 1

6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (สังกัด อปท.) 5

7 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สังกัด อปท.) 4

8 สุขศาลา (สังกัด อปท.) 2

ท่ีมา : ขอมูลจากศูนยขอมูลสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือนกุมภาพันธ 2560

สถานพยาบาลในภาคเอกชน รวม 275 แหง ดังนี้
สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แหง สถานพยาบาล จํานวน 155 แหง และสถานท่ีขายยาและผลิตยา

จํานวน 118 แหง รายละเอียดตามตารางตอไปนี้
ตารางท่ี 2.10.2 แสดงขอมูลโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตาก

ช่ือโรงพยาบาล จํานวน
เตียง

จํานวนบุคลากรทางการแพทย

แพทย
(เต็ม/ไม
เต็มเวลา)

เภสัช
กร

พยาบาล

โรงพยาบาลแมสอดราม รหัส 12055
ท่ีอยู 3/24 ถนนราษฎรอุทิศ ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก โทร.
055-533912-4 แฟกซ 055-533-915
อีเมล info@maesotram.com เว็บไซต www.maesotram.com

100 22 3 28

รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 60 20 6 68

ท่ีมา : ขอมูลจากศูนยขอมูลสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือนกุมภาพันธ 2560
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หนวยบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 1 แหง
1. โรงพยาบาลคายวชิรปราการ รหัส 11516 รพ.ทบ.ขนาด 90 เตียง (บรรจุกําลังพลอัตราลด 60 เตียง )
ท่ีอยู 337 ถนนจรดวิถีถอง ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก โทร. 055-514375 แฟกซ 055-514376
อีเมล it_fortwc@outlook.co.th เว็บไซต www.fortwc.com
หนวยบริการสุขภาพเอกชน จํานวน 2 แหง
1. โรงพยาบาลนครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล รหัส 40741
ท่ีอยู 222 ตําบล แมปะ อําเภอ แมสอด จ.ตาก โทร. 055-518200 แฟกซ 055-518205
เว็บไซต www.nakornmaesot.com

สถานพยาบาล

จังหวัดตากมีสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม ๒๙๙ แหง แบงเปนโรงพยาบาลของรัฐ 9 แหง
ครอบคลุมทุกอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 115 แหง และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขอ่ืนๆ จํานวน 175 แหง รายละเอียดดังนี้

ตาราง 7 : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเภท
โรงพยาบาล

ระดับ จํานวน
(แหง)

ชื่อโรงพยาบาล จํานวนเตียง
ท่ีมีจริง

โรงพยาบาล
ท่ัวไป

S : มาตรฐาน 2 - รพ.สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช
- รพ.แมสอด

- 310 เตียง
- 365 เตียง

โรงพยาบาล
ชุมชน

M2 : โรงพยาบาลแมขาย
ระดับกลาง

2 - รพ.ทาสองยาง
- รพ.อุมผาง

- 78 เตียง
- 60 เตียง

F1 : โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ

1 - รพ.แมระมาด - 100 เตียง

F2 : โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดกลาง

3 - รพ.บานตาก
- รพ.สามเงา
- รพ.พบพระ

- 60 เตียง
- 30 เตียง
- 75 เตียง

F3 : โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็ก

1 - รพ.วังเจา -

ท่ีมา : ขอมูลจากศูนยขอมูลสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือนกุมภาพันธ 2560
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ตาราง 8 : สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 290 แหง

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แหง)

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 115

ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 3

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 28

สุขศาลา (อ.บานตาก 1 แหง, อ.สามเงา 1 แหง, อ.วังเจา 1 แหง, อ.แมสอด 1
แหง,อ.ทาสองยาง 7 แหง, อ.แมระมาด 2 แหง, อ.อุมผาง 16 แหง)

29

Health post (อ.แมสอด 2 แหง) 2

Malaria post (อ.ทาสองยาง 59 แหง, อ.แมสอด 8 แหง, อ.พบพระ 10 แหง,
อ.แมระมาด 20 แหง, อ.อุมผาง 15 แหง)

112

ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง (ศตม.) (อําเภอแมสอด) 1

ท่ีมา : ขอมูลจากศูนยขอมูลสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือนกุมภาพันธ 2560

ตาราง 9 : อัตราสวนเตียงและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ตอประชากร
ปงบประมาณ 2559

อัตราสวนตอประชากร

อัตราสวนเตียง

- ตอประชากรตามทะเบียนราษฎร 1 : 574

- ตอประชากรตามทะเบียนราษฎร + ตางดาว 1 : 945

อัตราสวน รพ.สต.

- ตอประชากรตามทะเบียนราษฎร 1 : 5,377

- ตอประชากรตามทะเบียนราษฎร + ตางดาว 1 : 8,858

ท่ีมา : ขอมูลจากศูนยขอมูลสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือนกุมภาพันธ 2560
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ตาราง 10 : สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ และรัฐวิสาหกิจ

ลําดับ ประเภท จํานวน (แหง)

1 โรงพยาบาลคายวชิรปราการ (30 เตียง) 1

2 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนคร 1

3 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 1

4 สถานพยาบาลการไฟฟาฝายผลิตฯ เข่ือนภูมิพล 1

5 สถานีกาชาดเทพรัตน 1

6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (สังกัด อปท.) 5

7 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สังกัด อปท.) 4

8 สุขศาลา (สังกัด อปท.) 2

ท่ีมา : ขอมูลจากศูนยขอมูลสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือนกุมภาพันธ 2560

สถานพยาบาลในภาคเอกชน รวม 275 แหง ดังนี้
สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แหง สถานพยาบาล จํานวน 155 แหง และสถานท่ีขายยาและผลิตยา

จํานวน 118 แหง รายละเอียดตามตารางตอไปนี้
ตาราง 11 : ขอมูลโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตาก

ช่ือโรงพยาบาล จํานวน
เตียง

จํานวนบุคลากรทางการแพทย

แพทย (เต็ม/ไมเต็ม
เวลา)

เภสัชกร พยาบาล

รพ.แมสอดราม 100 22 3 28

รพ.นครแมสอด อินเตอร
เนชั่นแนล

60 20 6 68

ท่ีมา : ขอมูลจากศูนยขอมูลสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือนกุมภาพันธ 2560
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ตาราง 12 : ขอมูลสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดตากและขอมูลสถานท่ีขายยา/ผลิตยาเอกชน จังหวัดตาก

ลําดับ ประเภทสถานพยาบาล จํานวน
(แหง)

ลําดับ ประเภท จํานวน
(แหง)

1 คลินิกเวชกรรม 31 1 รานขายยาแผนปจจุบัน 82

2 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 41 2 รานขายยาแผนปจจุบัน
และยาบรรจุเสร็จ

21

4 คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 1 3 รานขายยาแผนโบราณ 4

5 คลินิกการพยาบาลและผดุง
ครรภ

55 4 รานขายยาบรรจุเสร็จ
สําหรับสัตว

11

6 คลินิกเทคนิคการแพทย 5

7 สหคลินิก 2

8 การผดุงครรภชั้น๒ 3

9 ทันตกรรมชั้น 2 1

ท่ีมา : ขอมูลจากกลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ เดือนกุมภาพันธ 2560
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2.10.3 กําลังคนดานสุขภาพ
กําลังคนดานสุขภาพ ประกอบดวย แพทย จํานวน 173 คน ทัตแพทย จํานวน 50 คน เภสัชกร จํานวน

81 คน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1,015 คน สัดสวนประชากรตอแพทยหนึ่งคน คือ 3,724 สัดสวนประชากรตอ
ทันตแพทยหนึ่งคน คือ 12,885 คน สัดสวนประชากรตอเภสัชกรหนึ่งคน 7,954 คน และสัดสวนตอพยาบาลหนึ่ง
คนคือ 635 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2.18

ตารางท่ี 2.18 จํานวนสัดสวนบุคลากรทางการแพทยภาครัฐ

อําเภอ
จํานวน

ประชากร

จํานวน สัดสวนตอประชากร

แพทย
ทันต
แพทย

เภสัช
กร

พยาบาล แพทย
ทันต
แพทย

เภสัชกร พยาบาล

รวมจ.ตาก 644,267 173 50 81 1,015 3,724 12,885 7,954 635

เมืองตาก 102,775 59 13 20 294 1,742 7,906 5,139 350

บานตาก 45,087 5 4 5 51 9,017 11,272 9,017 884

สามเงา 31,946 6 5 5 39 5,324 6,389 6,389 819

แมระมาด 57,654 9 4 6 79 6,406 14,413 9,609 730

ทาสองยาง 87,579 7 3 5 58 12,511 29,193 17,516 1,510

แมสอด 160,988 68 10 28 382 2,367 16,099 5,741 421

พบพระ 81,997 6 5 5 48 13,666 16,399 16,399 1,708

อุมผาง 42,745 8 3 4 47 5,343 14,248 10,686 909

วังเจา 33,496 5 3 3 17 6,699 11,165 11,165 1,970

ท่ีมา : ขอมูลจากศูนยขอมูลสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ กันยายน 2560
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2.10.4 ขอมูลหลักประกันสุขภาพ
ขอมูลหลักประกันสุขภาพในจังหวัดตาก พบวาประชาชนมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนามากท่ีสุด

รอยละ 83.39 รองลงมาคือ ขาราชการ พนักงานรัฐและครอบครัว รอยละ 5.70 และประกันสังคม รอยละ 5.37
รายละเอียดดังตารางท่ี 2.19

ตารางท่ี 2.19 ความครอบคลุมประชากรท่ีมีหลักประกันสุขภาพจําแนกตามสิทธิบัตร เรียงลําดับตามปริมาณการ
ใชสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิ จํานวน (คน) รอยละ
1. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 373,811 83.39
2. ขาราชการ พนักงานรัฐและครอบครัว 25,567 5.70
3. ประกันสังคม 24,067 5.37
4. สิทธิอ่ืนๆ (ตางดาว/ชําระเงินเอง) 13,160 2.94

รวม 436,605 97.40
ท่ีมา : HDC. (ใชแฟมประชากรและแฟมสิทธิจาก 43 แฟม วันท่ีประมวลผล : 30 ธันวาคม 2560)

ตารางท่ี 2.19 ความครอบคลุมประชากรท่ีมีหลักประกันสุขภาพจําแนกตามสิทธิบัตร จําแนกรายอําเภอ

อําเภอ ประชากร

ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม UC ท้ังหมด ตางดาว/ชําระเงิน

เอง

คน รอยละ คน รอย
ละ คน รอย

ละ คน รอยละ

เมืองตาก 85,053 8,860 10.42 7,478 8.79 65,634 77.17 477 0.56
บานตาก 32,568 1,678 5.15 1,207 3.71 28,357 87.07 793 2.43
สามเงา 22,221 991 4.46 1,077 4.85 19,155 86.2 76 0.34
วังเจา 29,666 1,182 3.98 2,715 9.15 25,239 85.08 362 1.22
แมสอด 88,923 6,361 7.15 6,006 6.75 72,417 81.44 1,403 1.58
แมระมาด 43,653 2,999 6.87 1,383 3.17 36,908 84.55 1,315 3.01
พบพระ 55,824 1,658 2.97 2,801 5.02 47,988 85.96 1,349 2.42
ทาสองยาง 57,198 570 1 966 1.69 52,184 91.23 2,319 4.05
อุมผาง 32,818 1,200 3.66 403 1.23 25,727 78.39 5,047 15.38
รหัสพ้ืนท่ีไม
ถูกตอง* 370 68 18.38 31 8.38 202 54.59 19 5.14

448,294 25,567 5.70 24,067 5.37 373,811 83.39 13,160 2.94
ท่ีมา : HDC. (ใชแฟมประชากรและแฟมสิทธิจาก 43 แฟม วันท่ีประมวลผล : 30 ธันวาคม 2560)
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สถานบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ 14 ตําบล มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ระดับตางๆ รวมจํานวน 35แหง ดังนี้

 โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) จํานวน 1 แหงตาก
 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)จํานวน 2 แหง
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 27 แหง
 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) จํานวน 3 แหง
 โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แหง

สถานบริการสาธารณสุขเหลานี้ กระจายอยูตามตําบลตางๆ ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ดังนี้

43

สถานบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ 14 ตําบล มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ระดับตางๆ รวมจํานวน 35แหง ดังนี้

 โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) จํานวน 1 แหงตาก
 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)จํานวน 2 แหง
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 27 แหง
 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) จํานวน 3 แหง
 โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แหง

สถานบริการสาธารณสุขเหลานี้ กระจายอยูตามตําบลตางๆ ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ดังนี้

43

สถานบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ 14 ตําบล มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ระดับตางๆ รวมจํานวน 35แหง ดังนี้

 โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) จํานวน 1 แหงตาก
 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)จํานวน 2 แหง
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 27 แหง
 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) จํานวน 3 แหง
 โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แหง

สถานบริการสาธารณสุขเหลานี้ กระจายอยูตามตําบลตางๆ ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ดังนี้
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ตารางแสดงรายช่ือสถานบริการสาธารณสุข จําแนกตามตําบล อําเภอ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
อําเภอ ตําบล สถานบริการ เบอรโทรศัพท

อําเภอแมสอด ทาสายลวด รพ.สต.ทาสายลวด 055563316
รพสต.วังตะเคียน 055563159

พระธาตุผาแดง รพ.สต.พระธาตุผาแดง 055532046
แมกาษา รพ.สต.แมก้ืดหลวง 055554183

รพ.สต.แมกาษา 055557170
รพ.สต.โกกโก 055576314
รพ.สต.แมก้ืดสามทา 055554281

แมกุ รพ.สต.ปูเตอร 055576322
รพ.สต. แมกุ 055551253
รพ.สต.แมกุเหนือ 055583004
รพ.สต.แมกุใหม 055551064

แมตาว รพ.สต.แมตาว 055542875
แมปะ รพ.สต.แมปะ 055547232

รพ.สต.หวยกะโหลก 055507071
รพ.สต.หวยหินฝน 055801669
รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล (รพ.
เอกชน ขนาด 100 เตียง)

055-518-222, ฉุกเฉิน 055-518-228

แมสอด รพท.แมสอด (ขนาด 365 เตียง) , 055531229, 055542337
รพ.แมสอดราม (รพ.เอกชน 59 เตียง) 055533912-4

มหาวัน รพ.สต.มหาวัน 055566085
รพ.สต.เจดียโคะ 055567052

อ.พบพระ ชองแคบ รพ.สต.ชองแคบ 055500123
รพ.สต.ซอโอ 055520067
สสช.บานใหมสามยอดดอย -
สสช.บานทรัพยอนันต -

พบพระ รพช.พบพระ (ขนาด 41 เตียง)
วาเลย รพ.สต.วาเลย -

รพ.สต.บานรวมไทยพัฒนาท่ี 16 0931479319
รพ.สต.บานยะพอ 055500120

อ.แมระมาด ขะเนจื้อ รพ.สต.แมระมาดนอย 055802536
รพ.สต.ขะเนจื้อ -
สสช.บานนุบอ -

แมจะเรา รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 055553453
รพ.สต.วังผา -
รพ.สต.บานหวยบง 055802060

แมระมาด รพช.แมระมาด (ขนาด 100 เตียง) 055581157
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2.10.5 รายช่ือโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทํางาน
จังหวัดตากมีโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทํางาน คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช โรงพยาบาลแมสอด รายละเอียดดังตารางท่ี 2.20
ตารางท่ี 2.20 แสดงรายชื่อโรงพยาบาลภายในจังหวัดตาก

ที่ โรงพยาบาล สถานที่ตั้งคลินิก วัน/เวลา
ใหบริการ

โทรศัพท ที่อยู

1
รพ.สมเด็จพระ
เจาตากสิน
มหาราช

กลุมงาน
อาชีวเวชกรรม

055-511024
055-513037
087-573-
6948

295 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก
63000

2 รพ.แมสอด กลุมงาน
อาชีวเวชกรรม

คลินิกโรคจาก
การทํางาน
เปดบริการ
อังคารและ
พฤหัสบดี
เวลา 08.00-
12.00 น.

055 531
229 055
533 046
089
7039702 ตอ
1788,1789

175/16 ถ.ศรีพานิช ต.แมสอด
อ.แมสอด จ.ตาก 63110
Enoccmaesot@hotmail.com
Envoccmaesot@gmail.com

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

การดําเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล

ลําดับ หนวยงาน
ผลงานป

เปาหมายดําเนินการ ป 2561
58 59 60

กระทรวงสาธารณสุข
1 รพท.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ดีมาก -
2 รพท.แมสอด ดีเดน - - ประเมินการจดับริการอาชีวอนามัย
3 รพช.บานตาก - เริ่มตนพัฒนา -
4 รพช.สามเงา - 5 -
5 รพช.แมระมาด 5 - - ประเมินการจดับริการอาชีวอนามัย

6 รพช.ทาสองยาง - - - สอบทวนประเมินความเสี่ยงฯ

7 รพช.พบพระ - 5 -
8 รพช.อุมผาง * * * สอบทวนประเมินความเสี่ยงฯ

กระทรวงกลาโหม
รพ.คายวชิรปราการ - - 5

* ไมไดรับการประเมิน
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- ผลประเมินตอเนื่องจากปกอน
การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล มี 5 ระดับ (1  2  3  4  5)
การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล มี ระดับเริ่มตน
พัฒนา ดี ดีมาก ดีเดน

ท่ีมา : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก

2.10.6 เครื่องมือทางดานอาชีวอนามัย และบุคลากรทางดานอาชีวอนามัย
โรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร/เครื่องมืออาชีวเวชศาสตรท่ีตั้งอยูในจังหวัดตาก พบวา

โรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร ครบท้ัง 3 เครื่องมือ คือ เครื่องสมรรถภาพการไดยิน เครื่องตรวจ
สมรรถภาพการมองเห็น และเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด พบวามีจํานวน 4 แหง สวนโรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมือ
อาชีวสุขศาสตร ซึ่งไดแก เครื่องวัดเสียง แสง อากาศ ความรอน และความเร็วลม พบวามีจํานวน 1 แหง และเม่ือ
ทําการสํารวจแพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาลอาชีวอนามัย และนักวิชาการสาธารณสุขท่ีทํางานดานอาชีวอนามัย
พบวา ในจังหวัดตากไมมีแพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาลอาชีวอนามัย จํานวน 2 คน และนักวิชาการสาธารณสุข
ท่ีทํางานดานอาชีวอนามัย จํานวน 1 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2.21

ตารางท่ี 2.21 แสดงจํานวนเครื่องมืออาชีวอนามัยและบุคลากรทางดานอาชีวอนามัยของหนวยบริการ
สาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาล เคร่ือง
อาชีวเวชศาสตร

เคร่ืองอาชีวสุขศาสตร แพทย
อาชวี
เวช

ศาสตร

พยาบา
ล

อาชวี
อนามัย
60ชม./
4เดือน

นวก.60
ชม./
นวก.

อาชีวฯ
และ
ความ

ปลอดภยั

การ
ได
ยิน

การ
มอง
เห็น

ปอด ระดับ
เสียง

ระดับ
แสง

ชุดเก็บ
อากาศ

ความ
รอน

ความ
เร็วลม

สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0/1 0/1

แมสอด 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1/2 2/1
แมระมาด 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0
พบพระ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1/0 0/0

รวม 4 5 5 2 2 1 2 0 0 2/3 2/2
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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สรุป :
จังหวัดตาก ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศ สภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีตามแนวเทือกเขา

ประกอบดวย 9 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก อําเภอสามเงา อําเภอวังเจา อําเภอแมสอด
อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด อําเภออุมผาง และอําเภอทาสองยาง มีอาณาเขตติดตอกับ จังหวัดแมฮองสอน
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี กาญจนบุรี และประเทศสหภาพพมา

จังหวัดตากมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 645,047 คน เปนชาย 326,833 คน หญิง 318,214 คน
ประชากรตางดาว 26,240 คน ประชากรแรงงาน 253,339 คน ผูมีงานทํา 247,058 คน ผูวางงาน 2,342 คน
โดยทํางานในภาคเกษตร จํานวน 116,707 คน หรือรอยละ 47.24 และทํางานนอกภาคเกษตร จํานวน 130,351
คน หรือรอยละ 52.76 ซึ่งทํางานในสาขาการขายสง การขายปลีก มากท่ีสุดจํานวน 37,644 คน หรือรอยละ
15.24 รองลงมาคือการกอสราง จํานวน 17,367 คน หรือรอยละ7.03 (แรงงานจังหวัดตาก, 2560) ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด (GPP) ป 2558 เทากับ 45,188 ลานบาท เปนอันดับท่ี 49 ของประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมตอ
หัว เทากับ 89,538 บาท/คน/ป (สํานักงานคลังจังหวัดตาก,2560)

ขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ ดูดทราย
และผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ สําหรับอุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2542) นั้นพบวา โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขาขาย อุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท
พบมากท่ีสุด ไดแก โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต
รองลงมาคือ การบรรจุกาซแตไมรวมการบรรจุกาซท่ีไมใชน้ํามัน โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และไมใช
โรงงานสงหรือจําหนายกาซ และโรงงานหองเย็น ประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก สวนใหญเปนประเภท
อุตสาหกรรมท่ีมี แหลงกําเนิดเสียงท่ีกอใหเกิดโรคประสาทหูเสื่อมมากท่ีสุด รองลงมาเปนพิษสารตัวทําละลาย
อินทรีย โรคปอดฝุนหิน (Silicosis) และโรคพิษสารตะก่ัว โดยโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากแรใยหินแอสเบส
ตอสมีจํานวนนอยท่ีสุด

ดานการเกษตร พบวา พ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัดตากในปการผลิต พ.ศ. 2558 เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.14 ของพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีปลูกพืชท่ีสําคัญ และมีมูลคาสูงสุดเทากับ 2,761
ลานบาท โดยพืช ท่ีมีการเพาะปลูกรองลงมา ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง ถ่ัวเขียวผิวมัน และออยโรงงาน
ตามลําดับ

ขอมูลขอรองเรียนจากการรวบรวมขอมูลรองเรียนในจังหวัดตาก ป 2560 พบวา มีเรื่องรองเรียนท้ังหมด
6 เรื่อง เปนการรองเรียนเก่ียวกับการเลี้ยงสุกรมากท่ีสุด 2 เรื่อง ไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน ยุติแลว
รองลงมาเปนเรื่องเตาเผาขยะ การท้ิงขยะ การเลี้ยงสุกร และโรงฆาสัตว อยางละ 1 เรื่อง และไดดําเนินการยุติ
เรื่องรองเรียนเรียบรอยแลว การจัดการขยะโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 68 แหง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการดําเนินงานการ
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 46 แหง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมมีการดําเนินการ
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 22 แหง

จังหวัดตากมีสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 299 แหง แบงเปนโรงพยาบาลของรัฐ 9 แหง
ครอบคลุมทุกอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 115 แหง และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขอ่ืนๆ จํานวน 175 แหง โรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร/เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร
ท่ีตั้งอยูในจังหวัดตาก พบวา โรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร ครบท้ัง 3 เครื่องมือ คือ เครื่อง
สมรรถภาพการไดยิน เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด พบวามีจํานวน 4
แหง สวนโรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร ซึ่งไดแก เครื่องวัดเสียง แสง อากาศ ความรอน และความเร็ว
ลม พบวามีจํานวน 1 แหง และเม่ือทําการสํารวจแพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาลอาชีวอนามัย และนักวิชาการ
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สาธารณสุขท่ีทํางานดานอาชีวอนามัยพบวา ในจังหวัดตากไมมีแพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาลอาชีวอนามัย
จํานวน 2 คน และนักวิชาการสาธารณสุขท่ีทํางานดานอาชีวอนามัย จํานวน 1 คน

วิจารณประเด็นขอมูล :
การจัดทําขอมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของจังหวัดตาก ขอมูลในสวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของ

จังหวัด สวนท่ี 2 เปนขอมูลประชากร การประกอบอาชีพ ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม สวนท่ี 3 เปนขอมูลสถาน
บริการสาธารณสุขและกําลังคน ซึ่งสามารถใชขอมูลวิเคราะหรวมกัน ชวยวางแผนการปองกันการเกิดปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมในอนาคตได แตตองพัฒนาขอมูลใหครบถวนสมบูรณ เชน สถานท่ีจําหนายสารเคมีทางการ
เกษตร หรือขอมูลเกษตรอินทรีย และการใชสารเคมีทางการเกษตร เพ่ือการปองกันควบคุมโรคไดอยาง
ครอบคลุม
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บทที่ 3 ขอมลูปจจัยเสีย่งที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

3.1.1 ขอมูลการดําเนินงานเดินสํารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ
จากการเดินสํารวจสถานประกอบการ และไดดําเนินการตรวจประเมินความเสี่ยง โดยโรงพยาบาลแม

สอด ตรวจท้ังหมด 20 แหง พบวาปญหาสําคัญท่ีพบมากท่ีสุด คือ เรื่องของการยศาสตร จากทาทางในการทํางาน
และปญหาฝุนฝาย รองลงมาเปนเรื่องของความรอนและแสงสวาง ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และสารเคมีท่ีใชใน
อุตสาหกรรมการผลิต

รหัส ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ประเด็นปญหา/ความ
เสี่ยงท่ีพบ

จํานวน
(แหง)

หนวยงาน
ท่ี

ดําเนินการ
01700 โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอล

ท่ีผลิตจากกากซัลไฟดในการทําเยื่อกระดาษ
1.ฝุนจากตนออย
2.ความรอน
3.เสียง
4.แสง
5.เครื่องจักรตัด
6.การยศาสตร

1 รพ.แมสอด

02202 การทอหรือการเตรียมเสนดายสําหรับการทอ 1.ความรอน(หมอไอน้ํา)
2.แสง
3.สารเคมี(UN1271)
4.เครื่องจักร
5.การยศาสตร
6.ไมสวมPPE

3 รพ.แมสอด

02801 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องแตงกาย ซึ่ง
มิใชรองเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

1.ฝุนฝาย
2.ความรอน
3.แสงสวาง
4.เสียง
5.สารเคมี(สารระเหย)
6.เครื่องจักร
7.การยศาสตร

7 รพ.แมสอด

03201 โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซึ่ง
มิใชเครื่องแตงกาย หรือรองเทาจาก(หนังสัตว ขน
สัตว เขาสัตว กระดูกสัตว หนังเทียม)

1.สารเคมี (สารระเหย
จากกาวติดรองเทา)
2.อันตรายจากเครื่องจักร

1 รพ.แมสอด

05304 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติก 1.ความรอนจาก 1/1 รพ.แม

3.1 ขอมูลการดําเนินงานเดินสํารวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ
(Walkthrough Survey)
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รหัส ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ประเด็นปญหา/ความ
เสี่ยงท่ีพบ

จํานวน
(แหง)

หนวยงาน
ท่ี

ดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง(การทําภาชนะ
บรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ)

เครื่องจักร
2.การระบายอากาศ
3.การยศาสตร

สอด/รพ.
พบพระ

05301 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติก
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง(การทําเครื่องมือ
เครื่องใช เครื่องเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑ)

1.ความรอนจาก
เครื่องจักร
2.การระบายอากาศ
3.แสง
4.เคมี
5.อันตรายจากเครื่องจักร
6.การยศาสตร

2/2 รพ.แม
สอด/รพ.
พบพระ

00801 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง(การทําอาหารหรือ
เครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม และบรรจุในภาชนะท่ี
ผนึก และอากาศเขาไมได)

1.ความรอนจาก
กระบวนการตม, การอบ
2.การระบายอากาศ

2 รพ.แมสอด

00301 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทราย หรือ
ดินสําหรับใชในการกอสรางอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง(การโม บด หรือยอยหิน)

1.ฝุนหิน
2. เสียงดัง(ระเบิดหิน)
3.อันตรายจากเครื่องจักร
4.ความรอน (ยางมะตอย)
5.สารเคมีจากนํ้ายาง
6.การยศาสตร
7.ไมสวมPPE

1 รพ.แมสอด

07200 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคํา
บอกเครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กท่ีได
บันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมี
สายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน
เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ี
เก่ียวของ (semi-conductor or related sensitive
semi- conductor devices) คาปาซิเตอรหรือ
คอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงท่ีหรือ
เปลี่ยนแปลงได fixed or variable electronic
capacitors or condensers) เครื่องหรือหลอดเร
ดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

1.การยศาสตร
2.สารเคมีตะก่ัว
3.สารเคมีวานิช
4.แสงสวาง
5.ความรอนจาก
กระบวนการผลิต
6.ไฟฟาดูด
7.เครื่องตัดสายไฟ

2/1 รพ.แม
สอด/รพ.
พบพระ
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รหัส ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ประเด็นปญหา/ความ
เสี่ยงท่ีพบ

จํานวน
(แหง)

หนวยงาน
ท่ี

ดําเนินการ
หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ หรือ
ชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว

หมายเหตุ : โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลพบพระ

ผลการตรวจสภาพแวดลอมการทํางาน โดยโรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลแมสอด และโรงพยาบาล
แมระมาด ทําการตรวจท้ังหมด 12 แหง สวนใหญเปนโรงงานเก่ียวกับเครื่องแตงกาย รองลงมาคือ การทอหรือ
การเตรียมเสนดายสําหรับการทอ และโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง พบวา แสงสวางผานมาตรฐาน จํานวน 9 แหง
ไมผาน 3 แหง เสียง ผาน 9 แหง ไมผาน 3 แหง และความรอน ผาน 9 แหง ไมผาน 3 แหง

1) การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานกายภาพ ในสถานประกอบการ โดยโรงพยาบาลแม
สอด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลแมระมาด

รหัส ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม1

จํานวนโรงงาน
(แหง)

จํานวนโรงงานตามผลการตรวจวัด(แหง)
แสงสวาง เสียง ความรอน

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน
โรงพยาบาลพบพระ
05304 โรงงานประกอบ

กิจการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑพลาสติก
อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง(การ
ทําภาชนะบรรจุ เชน
ถุงหรือกระสอบ)

1 1 0 1 0 1 0

3.2 ผลการตรวจสภาพแวดลอมการทํางาน
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โรงพยาบาลแมสอด
02801 โรงงานประกอบ

กิจการเก่ียวกับเครื่อง
แตงกาย ซึ่งมิใช
รองเทาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง

4 2 2 2 2 1 3

02202 การทอหรือการเตรียม
เสนดายสําหรับการ
ทอ

3 3 0 3 1 3 0

01700 โรงงานผลิต
เอทิลแอลกอฮอลซึ่ง
มิใชเอทิลแอลกอฮอล
ท่ีผลิตจากกากซัลไฟด
ในการทําเยื่อกระดาษ

1 1 0 1 0 1 0

00301 โรงงานประกอบ
กิจการเก่ียวกับหิน
กรวด ทราย หรือดิน
สําหรับใชในการ
กอสรางอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง
(การโม บด หรือยอย
หิน)

1 1 0 1 0 1 0

07200 โรงงานผลิต ประกอบ
ดัดแปลง หรือ
ซอมแซมเครื่องรับ
วิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่อง
กระจายเสียงหรือ
บันทึกเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง เครื่อง
บันทึกคําบอกเครื่อง
บันทึกเสียงดวยเทป
เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกดวยเทป
เครื่องเลนหรือเครื่อง

2 1 1 1 1 2 0
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บันทึกแถบภาพ (วิดิ
ทัศน) แผนเสียง เทป
แมเหล็กท่ีได
บันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือ
โทรเลขชนิดมีสาย
หรือไมมีสาย เครื่องสง
วิทยุ เครื่องสง
โทรทัศน เครื่องรับสง
สัญญาณหรือจับ
สัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวก่ึง
นําหรือตัวก่ึงนําชนิด
ไวท่ีเก่ียวของ (semi-
conductor or
related sensitive
semi- conductor
devices) คาปาซิ
เตอรหรือ
คอนเดนเซอร
อิเล็กทรอนิกสชนิด
คงท่ีหรือเปลี่ยนแปลง
ได fixed or variable
electronic
capacitors or
condensers) เครื่อง
หรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลู
โรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอซเรย
และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ หรือชิ้นสวน
สําหรับใชกับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส ดังกลา

ท่ีมา: โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลแมระมาด
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2) การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเคมี ในสถานประกอบการ
จากการเดินสํารวจสถานประกอบการ และไดดําเนินการตรวจประเมินความเสี่ยงดานสารเคมี โดย

โรงพยาบาลแมสอด จํานวน 20 แหง พบปญหาสารเคมีจํานวน 13 แหง ผานเกณฑยอมรับไดเพียง 1 แหง
สารเคมีสําคัญท่ีพบมากท่ีสุด คือ เรื่องของความรอนจากตะก่ัวท่ีรอน 170 องศา และไอตะก่ัว ไดมีการแกไขโดย
ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ สวมผาปดจมูกชนิดปองกันฟูม

รหัส ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม1

จํานวนโรงงาน
(แหง)

สิ่งคุกคามดาน
สารเคมีใน

อากาศ

จํานวนโรงงานตามผลการ
ตรวจวัด(แหง)

ผาน ไมผาน
00031 โรงงานประกอบ

กิจการเก่ียวกับหิน
กรวด ทราย หรือดิน
สําหรับใชในการ
กอสรางอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง
(การโม บด หรือยอย
หิน)

1 1.ฝุน
2.ยางมะตอย
(Asphalt)

1 0

02202 การทอหรือการเตรียม
เสนดายสําหรับการทอ

3 1.UN1217 1 1

02801 โรงงานประกอบ
กิจการเก่ียวกับเครื่อง
แตงกาย ซึ่งมิใช
รองเทาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง

5 1.ทินเนอร
2.สีสิน
3.กาว (สาร
ระเหย)

2 2

03201 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ
หรือชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งมิใช
เครื่องแตงกาย หรือ
รองเทาจาก(หนังสัตว
ขนสัตว เขาสัตว
กระดูกสัตว หนัง
เทียม)

1 กาว (สารระเหย) 1 1

05301 โรงงานประกอบ
กิจการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑพลาสติก

2 ไมเปดเผย
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รหัส ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม1

จํานวนโรงงาน
(แหง)

สิ่งคุกคามดาน
สารเคมีใน

อากาศ

จํานวนโรงงานตามผลการ
ตรวจวัด(แหง)

อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง(การ
ทําเครื่องมือ เครื่องใช
เครื่องเรือน หรือ
ประดับ และรวมถึง
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑ)

07200
โรงงานผลิต ประกอบ
ดัดแปลง หรือ
ซอมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง
เครื่องเลนแผนเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวย
เทป เครื่องบันทึกคํา
บอกเครื่องบันทึกดวย
เทป เครื่องเลนหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ
(วิดิทัศน) แผนเสียง
เทปแมเหล็กท่ีได
บันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือ
โทรเลขชนิดมีสาย
หรือไมมีสาย เครื่องสง
วิทยุ เครื่องสง
โทรทัศน เครื่องรับสง
สัญญาณหรือจับ
สัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวก่ึง
นําหรือตัวก่ึงนําชนิดไว
ท่ีเก่ียวของ (semi-
conductor or
related sensitive
semi- conductor
devices) คาปาซิเตอร

1 ตะก่ัว 2 2
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รหัส ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม1

จํานวนโรงงาน
(แหง)

สิ่งคุกคามดาน
สารเคมีใน

อากาศ

จํานวนโรงงานตามผลการ
ตรวจวัด(แหง)

หรือคอนเดนเซอร
อิเล็กทรอนิกสชนิด
คงท่ีหรือเปลี่ยนแปลง
ได fixed or variable
electronic
capacitors or
condensers) เครื่อง
หรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลู
โรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ หรือชิ้นสวน
สําหรับใชกับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส ดังกลา

3) การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานกายภาพ ในหนวยบริการสาธารณสุข
ทําการตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยโรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลพบพระ และ

โรงพยาบาลแมระมาด ท้ังหมด 675 จุด พบวา แสงสวางผานเกณฑตามมาตรฐาน จํานวน 428 จุด ไม
ผาน 338 จุด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2

ตารางท่ี 3.2 ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานกายภาพ ในหนวยบริการ
สาธารณสุข

ท่ี หนวยบริการสาธารณสุข ผลการตรวจวัด(จุด)
แสงสวาง เสียง ความรอน

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน
1 โรงพยาบาลแมสอด 201 247 - - 15 2
2 โรงพยาบาลพบพระ 99 31 3 1 1 -
3 โรงพยาบาลแมระมาด 128 60 0 0 17 2

หมายเหตุ ท่ีมา โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลแมระมาด
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4) การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเคมี ในหนวยบริการสาธารณสุข
การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสารเคมีในหนวยบริการสาธารณสุข พบวา ตรวจ

ท้ังหมด 37 จุด ผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 32 จุด ไมผาน 5 จุด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3

ตารางท่ี 3.3 ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานปริมาณความเขมขนของสารเคมี
ในบรรยากาศการทํางาน ในหนวยบริการสาธารณสุข

หนวยบริการ สารเคมีในบรรยากาศ จํานวนหนวยบริการตรวจวัด (จุด)
ผาน ไมผาน

โรงพยาบาลแมสอด ไนตรัสออกไซค 6 0
เอทิลีนออกไซค 1 2

โรงพยาบาลพบพระ คารบอนไดออกไชด 24 2
โรงพยาบาลแมระมาด ไนตรัสออกไซค 1 0

เอทิลีนออกไซด 0 1
*หมายเหตุ ดําเนินการตรวจโดยศูนยวิศวกรรมความปลอดภัย ป 2560 โรงพยาบาลพบพระ ไดรับการตรวจ
จาก สบส. ป 2560

3.2.2 ผลการตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมการทํางานตามกฎหมาย
ท่ีดําเนินการโดยสถานประกอบการ และหรือโดยพนักงานตรวจความปลอดภัย

1) การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานกายภาพ ในสถานประกอบการ
ตารางท่ี 3.4 ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานกายภาพ ในสถานประกอบการแยกตามประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม ยังไมมีขอมูล

รหัส ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม1

จํานวน
โรงงาน
(แหง)

จํานวนโรงงานตามผลการตรวจวัด(แหง)
แสงสวาง เสียง ความรอน

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน

2) การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเคมี ในสถานประกอบการ
ตารางท่ี 3.5 ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสารเคมี ในสถานประกอบการแยกตามประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม ยังไมมีขอมูล

รหัส ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม

จํานวนโรงงาน
(แหง)

สิ่งคุกคามดาน
สารเคมีใน

อากาศ

จํานวนโรงงานตามผลการ
ตรวจวัด(แหง)

ผาน ไมผาน
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3.3.1 รายช่ือสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการจําแนกรายอําเภอ

ปริมาณสารเคมีอันตรายท่ีพบในสถานประกอบการสวนใหญเปน กาซชีวภาพ น้ํามันดีเซล และ
แอมโมเนีย พบใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอบานตาก อําเภอแมสอด อําเภอทาสองยาง อําเภออุมผาง
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.5

ตารางท่ี 3.5 ปริมาณสารเคมีแยกตามพ้ืนท่ีรายอําเภอ

อําเภอ สารเคมี ปริมาตรตอป
เมือง แอมโมเนีย 10 หลอด

กาซชีวภาพ 990,000 ลบ.ม.
บานตาก แอมโมเนีย 2 หลอด
แมสอด ออกซิเจนเหลว 142,000 ลบ.ม.

กาซชีวภาพ 4.8 ลานลบ.ม.
แกซ 48 ตัน
โซดาแอสไลท 56,980 กก.
กํามะถันแทง 5,195 กก.
สารสมขุนผง 61,950 กก.
ปูนขาว 1,225 กก.
คลอรีนผง 65% 2,650 กก.
โซดาไฟน้ํา 1,243 กก.
คลอรีนน้ํา 10% 5,320 กก.
โซเดียมเมตาไบซัลไฟท 9,175 กก.

ทาสองยาง น้ํามันดีเซล 17,460 ลิตร
อุมผาง น้ํามันดีเซล 756,000 ลิตร
ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ณ 14 มีนาคม 2561

3.3 สารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ
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สรุป :
ผลจากการเดินสํารวจสถานประกอบการ และไดดําเนินการตรวจประเมินความเสี่ยง โดยโรงพยาบาลแม

สอด ตรวจท้ังหมด 20 แหง พบวาปญหาสําคัญท่ีพบมากท่ีสุด คือ เรื่องของการยศาสตร จากทาทางในการทํางาน
และปญหาฝุนฝาย รองลงมาเปนเรื่องของความรอนและแสงสวาง ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และสารเคมีท่ีใชใน
อุตสาหกรรมการผลิตผล และการตรวจสภาพแวดลอมการทํางาน ทําการตรวจท้ังหมด 12 แหง สวนใหญเปน
โรงงานเก่ียวกับเครื่องแตงกาย รองลงมาคือ การทอหรือการเตรียมเสนดายสําหรับการทอ และโรงงานผลิต
ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง พบวา แสงสวางผานมาตรฐาน จํานวน 9 แหง ไมผาน 3 แหง เสียง ผาน 9 แหง ไมผาน 3 แหง และ
ความรอน ผาน 9 แหง ไมผาน 3 แหง สําหรับการตรวจประเมินความเสี่ยงดานสารเคมี ตรวจท้ังหมด จํานวน 20
แหง พบปญหาสารเคมีจํานวน 13 แหง ผานเกณฑยอมรับไดเพียง 1 แหง สารเคมีสําคัญท่ีพบมากท่ีสุด คือ เรื่อง
ของความรอนจากตะก่ัวท่ีรอน 170 องศา และไอตะก่ัว ไดมีการแกไขโดยติดตั้งเครื่องดูดอากาศ สวมผาปดจมูก
ชนิดปองกันฟูม

ผลการตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานหนวยงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลแมสอด พบพระ แม
ระมาด ท้ังหมด 675 จุด พบวา แสงสวางผานเกณฑตามมาตรฐาน จํานวน 428 จุด ไมผาน 338 จุด สําหรับการ
ตรวจประเมินความเสี่ยงดานสารเคมี ไดแก ไนตรัสออกไซค เอทิลีนออกไซค คารบอนไดออกไชด ตรวจท้ังหมด
จํานวน 38 แหง ผานมาตรฐาน จํานวน 32 แหง ไมผาน 6 แหง

วิจารณประเด็นขอมูล :

ขอมูลในสวนนี้แหลงขอมูลหลักมาจาก 2 สวน คือ หนวยบริการสาธารณสุข และอุตสาหกรรมจังหวัด
ซึงประเด็นปญหาท่ีพบคืบความครบถวนสมบูรณของขอมูลท่ีจะตองดําเนินการพัฒนาตอไป ไดแก

1. ขอมูลการเดินสํารวจสถานประกอบการ สวนใหญดําเนินการในอําเภอแมสอด โดยโรงพยาบาลแม
สอด ยังขาดขอมูลอีกหลายอําเภอ และมีเพียงขอมูลจากโรงพยาบาลแมสอด ขาดขอมูลการตรวจประเมินจาก
หนวยงานอ่ืน อาจเนื่องจากไมมีเครื่องมือทางเวชศาสตร

2. ขอมูลสารเคมี ยังไมสมบูรณ ไมมีขอมูลชนิดสารเคมีในแตละโรงงาน มีเพียงปริมาณสารเคมีราย
อําเภอ จากอุตสาหกรรมจังหวัด ทําใหไมทราบสถานการณสารเคมีอันตรายวาอยูในโรงงานอะไร ท่ีไหนบาง จึง
ตองมีการพัฒนาฐานขอมูลนี้ตอไป
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บทที่ 4 ขอมลูผลการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน

4.1 ขอมูลผลตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน โดยหนวยบริการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

4.1.1 การดําเนินงานปกติของหนวยบริการสาธารณสุข
1) การดําเนินงานปกติของโรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลพบพระ และโรงพยาบาลแมระมาด โดยตรวจ

สุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท้ัง 3 แหง ไดแก การตรวจคัด
กรองสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการไดยิน การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด และ
การตรวจสารตะก่ัวจากตัวอยางเลือด โดยรายละเอียดดังนี้

1.1) การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น จํานวนผูท่ีไดรับการตรวจคัดกรองของบุคลากรใน
โรงพยาบาลแมสอด ท้ังหมด 50 คน พบวา สมรรถภาพการมองเห็นผลเหมาะสมกับลักษณะงาน จํานวน 44 คน
คิดเปนรอยละ 88.0 ไมเหมาะสมกับลักษณะงาน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.0 โรงพยาบาลแมระมาด
บุคลากรเขารับการตรวจ จํานวน 310 คน พบวา สมรรถภาพการมองเห็นผลเหมาะสมกับลักษณะงาน จํานวน
310 คน คิดเปนรอยละ 100 และโรงพยาบาลพบพระ บุคลากรเขารับการตรวจ จํานวน 71 คน พบวา
สมรรถภาพการมองเห็นผลเหมาะสมกับลักษณะงาน จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 100

1.2) การตรวจคัดกรอง สมรรถภาพทางการไดยิน โรงพยาบาลแมสอดมีจํานวนผูท่ีไดรับการตรวจคัด
กรองท้ังหมด 91 คน ผลการตรวจคัดกรองพบวา มีผลปกติ (ระดับการไดยินไมเกิน 25dB ทุกความถ่ี) จํานวน 66
คน คิดเปนรอยละ 72.53 มีผลตรวจไมผานเกณฑตองสงพบแพทย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.29 และผล
ไมผานเกณฑ เม่ือเทียบผลการตรวจกับ Baseline audiogram (พบ 15 dB-shift และไมไดรับการตรวจยืนยัน:
Confirmation audiogram ภายใน 30 วัน) จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 24.18 โรงพยาบาลแมระมาด
จํานวนผูท่ีไดรับการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการไดยินท้ังหมด 310 คน มีผลปกติ (ระดับการไดยินไมเกิน
25dB ทุกความถ่ี) จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 99.30 มีผลตรวจไมผานเกณฑตองสงพบแพทย จํานวน 2
คน คิดเปนรอยละ 0.70 และโรงพยาบาลพบพระ จํานวนผูท่ีไดรับการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการไดยิน
ท้ังหมด 71 คน พบวามีผลปกติ (ระดับการไดยินไมเกิน 25dB ทุกความถ่ี) จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ98.59
มีผลตรวจไมผานเกณฑตองสงพบแพทย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.41

1. 3) การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลแมสอด จํานวนผูท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง
ท้ังหมด 71 คน ผลปกติจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 57.74 ผลต่ํากวาคาคาดคะเนชนิดหลอดลมอุดก้ัน จํานวน
19 คน คิดเปนรอยละ 26.76 ผลต่ํากวาคาคาดคะเนชนิดหลอดลมอุดก้ันและจํากัดการขยายตัว(ผสม) จํานวน 1
คน คิดเปนรอยละ 1.41 คน และการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ไมระบุรายละเอียด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
1.41 โรงพยาบาลพบพระ มีจํานวนผูท่ีไดรับการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอดท้ังหมด 71 คน ผลปกติจํานวน
71 คน คิดเปนรอยละ100 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1



61

ตารางท่ี 4.1 แสดงขอมูลผลการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแมสอด
โรงพยาบาลพบพระและโรงพยาบาลแมระมาด

การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

1 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น
จํานวนผูตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการมองเห็น
ท้ังหมด

50 100 310 100.0 71 100

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพการมองเห็น
ผลเหมาะสมกับลักษณะงาน

44 88.0 310 100.0 71 100

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพการมองเห็น
ผลไมเหมาะสมกับลักษณะ
งาน

6 12.0 0 - -

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพการมองเห็น
ไมระบุรายละเอียด

- -

2 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการไดยิน*

จํ า น ว น ผู ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพทางการไดยิน
ท้ังหมด

91 100 310 100.0 71 100

การตรวจคัดกรองสมรรถภาพ
การไดยินของการตรวจท่ีมีผล
ครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับ
การไดยินไมเกิน 25dB ทุก
ความถ่ี)

66 72.53 308 99.3 70 98.59

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพการไดยินของการ
ตรวจท่ีมีผลครั้งเดียว มีผล
ตรวจไมผานเกณฑตองสงพบ
แพทย

3 3.29 2 0.7 1 1.41

การตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการไดยิน มีผล

- - - - - -
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การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

ผานเกณฑ เม่ือเทียบผลการ
ตรวจกับ Baseline
audiogram
(ไมพบ 15 dB-shift หรือ ไม
พบ 15 dB-shift Twice ทุก
ความถ่ี)
การตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการไดยิน มีผลไม
ผานเกณฑ เม่ือเทียบผลการ
ตรวจกับ Baseline
audiogram
(พบ 15 dB-shift Twice
หลังจากตรวจยืนยัน:
Confirmation audiogram
ภายใน 30 วัน)

- - - - - -

การตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการไดยิน มีผลไม
ผานเกณฑ เม่ือเทียบผลการ
ตรวจกับ Baseline
audiogram
(พบ 15 dB-shift และไมได
รับการตรวจยืนยัน:
Confirmation audiogram
ภายใน 30 วัน)

22 24.18 - - - -

ผลการตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการไดยิน ไมระบุ
รายละเอียด

- -

3 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด
จํ า น ว น ผู ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอดท้ังหมด

71 100 - - 71 100

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอด ผลปกติ

41 57.74 - - 71 100
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การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอด ผลต่ํากวา
คาคาดคะเนชนิดหลอดลมอุด
ก้ัน

19 26.76 - - - -

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอด ผลต่ํากวา
คาคาดคะเนชนิดจํากัดการ
ขยายตัว

9 12.68 - - - -

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอด ผลต่ํากวา
คาคาดคะเนชนิดหลอดลมอุด
ก้ันและจํากัดการขยายตัว
(ผสม)

1 1.41 - - - -

การตรวจคัดกรองสมรรถภาพ
ปอด ไมระบุรายละเอียด

1 1.41 - - - -

4 การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลมใหญในวัยทํางาน (ตามมาตรฐานการอานฟลมของ ILO)
จํ านวนผู ต รวจการตรวจ
เอ็กซเรยปอดฟลมใหญในวัย
ทํางานท้ังหมด

1,032 100 310 100.0 225 100

การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลม
ใหญในวัยทํางาน ผลปกติ
ระดับ 0/0

981 95.1 310 100.0 223 99.11

การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลม
ใหญในวัยทํางาน ผลผิดปกติ
ตั้งแตระดับ 0/1 – 1/0

51 4.9 - - 2 0.89

การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลม
ใหญในวัยทํางาน ผลผิดปกติ
ตั้งแตระดับ 1/1 ข้ึนไป

- - - - - -

การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลมใหญ
ในวัยทํางาน ไมระบุรายละเอียด

- - - - - -
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การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

5 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกําจัดศัตรูพืช
จํานวนผูตรวจคัดกรองเพ่ือ
หาความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืชท้ังหมด

- - - - - -

การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ผลปกติ

- - - - - -

การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ผลปลอดภัย

- - - - - -

การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ผลมีความเสี่ยง

- - - - - -

การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ผลไมปลอดภัย

- - - - - -

การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ไมระบุรายละเอียด

- - - - - -

6. การตรวจสารตัวอยางทางชีวภาพ
6.1 การตรวจสารตะ ก่ั ว จ าก

ตัวอยางเลือด
- - - - - -

จํานวนผูตรวจสารตะก่ัวจาก
ตัวอยางเลือดท้ังหมด

- - - - - -

ระดับตะก่ัว <30 µg/dl - - - - - -
ระดับตะก่ัว 30 – 40 µg/dl - - - - - -
ระดับตะก่ัว >40 µg/dl - - - - - -

6.2 การตรวจสารแคดเมียม - - - - -
จํ านวนผู ตรวจแคดเ มียม
ท้ังหมด

- - - - - -

ในปสสาวะ ระดับแคดเมียม
>5µg/g cr.

- - - - - -
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การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

ในเลือด ระดับแคดเ มียม
>5µg/l

- - - - - -

6.3 การตรวจสารปรอทจาก
ตัวอยางปสสาวะ

- - - - - -

จํานวนผูตรวจสารปรอทใน
ปสสาวะท้ังหมด

- - - - - -

ระดับปรอทอนินทรีย>20
µg/g cr.

- - - - - -

6.4 การตรวจสารหนูจากตัวอยาง
ปสสาวะ

- - - - - -

จํ านวนผู ตรวจสารหนู ใน
ปสสาวะท้ังหมด

- - - - - -

ระดับสารหนู >35µg/L - - - - - -
6.5 การตรวจหาสารแปรรูปของ

สารทําละลายอินทรีย
(สารประกอบอินทรียระเหย)
จากตัวอยางปสสาวะจํานวน
ผู ต รวจสารตั ว ทํ าละลาย
อินทรียในปสสาวะท้ังหมด

- - - - - -

t.t- Muconic acid >500
µg/g cr. (เบนซีน)

- - - - - -

Hippuric acid >1.6 g /g cr - - - - - -
Mandelic acid >400
mg/g cr.

- - - - - -

Methyl hippuric acid
>1.5 g/g cr.

- - - - - -
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2) ขอมูลผลตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางานของผูประกอบอาชีพภายนอก ดําเนินการโดย
โรงพยาบาลแมสอด ดังนี้

1.1) การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น จํานวนผูตรวจคัดกรองท้ังหมด 837 คน พบวา
สมรรถภาพการมองเห็นผลเหมาะสมกับลักษณะงาน มีจํานวน 661 คน คิดเปนรอยละ 78.9 ผลไมเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 21.10

1.2) การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการไดยิน จํานวนผูตรวจคัดกรองท้ังหมด 615 คน
ผลการตรวจคัดกรอง มีผลปกติ (ระดับการไดยินไมเกิน 25dB ทุกความถ่ี) มีจํานวน 495 คน คิดเปนรอยละ 80.50
ผลตรวจไมผานเกณฑตองสงพบแพทย มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.30 ผลตรวจผานเกณฑ เม่ือเทียบผล
การตรวจกับ Baseline audiogram (ไมพบ 15 dB-shift หรือ ไมพบ 15 dB-shift Twice ทุกความถ่ี) จํานวน
72 คน คิดเปนรอยละ 11.70 ผลตรวจไมผานเกณฑ เม่ือเทียบผลการตรวจกับ Baseline audiogram (พบ 15
dB-shift Twice หลังจากตรวจยืนยัน:Confirmation audiogram ภายใน 30 วัน) จํานวน 34 คน คิดเปนรอย
ละ 5.50

1.3) การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด จํานวนผูตรวจคัดกรองท้ังหมด 670 คน ผลปกติ 288 คน คิด
เปนรอยละ 43 ผลต่ํากวาคาคาดคะเนชนิดหลอดลมอุดก้ัน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 2.40 ผลต่ํากวาคา
คาดคะเนชนิดจํากัดการขยายตัว จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ผลต่ํากวาคาคาดคะเนชนิดหลอดลมอุด
ก้ันและจํากัดการขยายตัว(ผสม) จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 11.00 และการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ไม
ระบุรายละเอียด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 11.6

1.4) การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลมใหญในวัยทํางาน จํานวนผูตรวจท้ังหมด 4,736 คน ผลการตรวจพบวา
ผลปกติระดับ 0/0 จํานวน 4,518 คน คิดเปนรอยละ 95.40 ผลผิดปกติตั้งแตระดับ 0/1 – 1/0 จํานวน 218 คน
คิดเปนรอยละ 4.60

1.5) การตรวจทางชีวภาพ ไดแก การตรวจสารตะก่ัวจากตัวอยางเลือด มีจํานวนผูท่ีตรวจ 9 คน ผลการ
ตรวจพบวา ระดับตะก่ัว <30 µg/dl จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนผูตรวจแคดเมียมท้ังหมด 37 คน
ผลการตรวจพบวาไมมีผูใดมีแคดเมียมในปสสาวะในระดับ >5µg/g cr.

1.6) การตรวจหาสารแปรรูปของสารทําละลายอินทรีย (สารประกอบอินทรียระเหย) จากตัวอยาง
ปสสาวะจํานวนผูตรวจสารตัวทําละลายอินทรียในปสสาวะท้ังหมด 80 คน พบวามี Hippuric acid >1.6 g /g cr
จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 82.50 Ca (แคลเซียม) จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.75 Ketone จํานวน 17
คน คิดเปนรอยละ 21.25 และ Acetone จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 21.25 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2
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ตารางท่ี 4.2 แสดงขอมูลผลการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของผูประกอบอาชีพภายนอก

การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมผูประกอบอาชีพภายนอก (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

1 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น
จํานวนผูตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการมองเห็น
ท้ังหมด

837 100

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพการมองเห็น
ผลเหมาะสมกับลักษณะงาน

661 78.9

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพการมองเห็น
ผลไมเหมาะสมกับลักษณะ
งาน

176 21.1

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพการมองเห็น
ไมระบุรายละเอียด

- -

2 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการไดยิน*

จํ า น ว น ผู ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพทางการไดยิน
ท้ังหมด

615 100

การตรวจคัดกรองสมรรถภาพ
การไดยินของการตรวจท่ีมีผล
ครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับ
การไดยินไมเกิน 25dB ทุก
ความถ่ี)

495 80.50

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพการไดยินของการ
ตรวจท่ีมีผลครั้งเดียว มีผล
ตรวจไมผานเกณฑตองสงพบ
แพทย

14 2.30

การตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการไดยิน มีผล
ผานเกณฑ เม่ือเทียบผลการ

72 11.70
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การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมผูประกอบอาชีพภายนอก (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

ตรวจกับ Baseline
audiogram
(ไมพบ 15 dB-shift หรือ ไม
พบ 15 dB-shift Twice ทุก
ความถ่ี)
การตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการไดยิน มีผลไม
ผานเกณฑ เม่ือเทียบผลการ
ตรวจกับ Baseline
audiogram
(พบ 15 dB-shift Twice
หลังจากตรวจยืนยัน:
Confirmation audiogram
ภายใน 30 วัน)

34 5.50

การตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการไดยิน มีผลไม
ผานเกณฑ เม่ือเทียบผลการ
ตรวจกับ Baseline
audiogram
(พบ 15 dB-shift และไมได
รับการตรวจยืนยัน:
Confirmation audiogram
ภายใน 30 วัน)

- -

ผลการตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการไดยิน ไมระบุ
รายละเอียด

- -

3 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด
จํ า น ว น ผู ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอดท้ังหมด

670 100

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอด ผลปกติ

288 43.0

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอด ผลต่ํากวา

16 2.4



69

การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมผูประกอบอาชีพภายนอก (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

คาคาดคะเนชนิดหลอดลมอุด
ก้ัน
ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอด ผลต่ํากวา
คาคาดคะเนชนิดจํากัดการ
ขยายตัว

214 32.0

ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
สมรรถภาพปอด ผลต่ํากวา
คาคาดคะเนชนิดหลอดลมอุด
ก้ันและจํากัดการขยายตัว
(ผสม)

74 11.00

การตรวจคัดกรองสมรรถภาพ
ปอด ไมระบุรายละเอียด

78 11.60

4 การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลมใหญในวัยทํางาน (ตามมาตรฐานการอานฟลมของ ILO)
จํ านวนผู ต รวจการตรวจ
เอ็กซเรยปอดฟลมใหญในวัย
ทํางานท้ังหมด

4,736 100

การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลม
ใหญในวัยทํางาน
ผลปกติระดับ 0/0

4,518 95.40

การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลม
ใหญในวัยทํางาน
ผลผิดปกติตั้งแตระดับ 0/1 –
1/0

218 4.60

การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลม
ใหญในวัยทํางาน
ผลผิดปกติตั้งแตระดับ 1/1
ข้ึนไป
การตรวจเอ็กซเรยปอดฟลมใหญ
ในวัยทํางาน ไมระบุรายละเอียด
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การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมผูประกอบอาชีพภายนอก (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

5 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกําจัดศัตรูพืช
จํานวนผูตรวจคัดกรองเพ่ือ
หาความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืชท้ังหมด
การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ผลปกติ
การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ผลปลอดภัย
การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ผลมีความเสี่ยง
การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ผลไมปลอดภัย
การตรวจคัดกรองเพ่ือหา
ความเสี่ยงจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ไมระบุรายละเอียด

6. การตรวจสารตัวอยางทางชีวภาพ
6.1 การตรวจสารตะ ก่ั ว จ าก

ตัวอยางเลือด
9 100

จํานวนผูตรวจสารตะก่ัวจาก
ตัวอยางเลือดท้ังหมด

9 100

ระดับตะก่ัว <30 µg/dl 9 100

ระดับตะก่ัว 30 – 40 µg/dl
ระดับตะก่ัว >40 µg/dl

6.2 การตรวจสารแคดเมียม 37 100

จํ านวนผู ตรวจแคดเ มียม
ท้ังหมด

37 100

ในปสสาวะ ระดับแคดเมียม
>5µg/g cr.

0 0
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การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผูไดรับการคัดกรอง
กลุมผูประกอบอาชีพภายนอก (คน)

รพ.แมสอด รพ.แมระมาด รพ.พบพระ
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

ในเลือด ระดับแคดเ มียม
>5µg/l

6.3 การตรวจสารปรอทจาก
ตัวอยางปสสาวะ
จํานวนผูตรวจสารปรอทใน
ปสสาวะท้ังหมด
ระดับปรอทอนินทรีย>20
µg/g cr.

6.4 การตรวจสารหนูจากตัวอยาง
ปสสาวะ
จํ านวนผู ตรวจสารหนู ใน
ปสสาวะท้ังหมด
ระดับสารหนู >35µg/L

6.5 การตรวจหาสารแปรรูปของ
สารทําละลายอินทรีย
(สารประกอบอินทรียระเหย)
จากตัวอยางปสสาวะจํานวน
ผู ต รวจสารตั ว ทํ าละลาย
อินทรียในปสสาวะท้ังหมด

80 100

t.t- Muconic acid >500
µg/g cr. (เบนซีน)
Hippuric acid >1.6 g /g cr 66 82.50
Mandelic acid >400
mg/g cr.
Methyl hippuric acid
>1.5 g/g cr.
Ca (แคลเซียม) 3 3.75
Ketone 17 21.25
Acetone 17 21.25
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4.1.2 การดําเนินงานโครงการเฝาระวังโรค/บาดเจ็บจากการทํางานเฉพาะพื้นท่ี/โครงการพิเศษ (ถามี)
งบประมาณจากกองทุนเงินทดแทน (โครงการคลินิกโรคจากการทํางาน)

1. การอบรมเครือขายเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําสถานประกอบการ
2. การอบรมเครือขายคลินิกโรคจากการทํางาน (รพช./รพ.สต.)
3. การประชุมคณะทํางานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางานระดับจังหวัด
4. การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ
5. โครงการอบรมเสริมสรางความรูมือสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค
6. โครงการอบรมเสริมสรางความรูการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
7. โครงการอบรมเรื่องการจัดสมดุลของรางกายดวยหลักมณีเวช (Love Life Balance)
8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอาชีวอนามัย

งบประมาณจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตางชาติ (อสต.) ในสถานประกอบการ
2. โครงการวางแผนครอบครัวแรงงานตางชาติ ในสถานประกอบการ เขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก

งบเงินบํารุง รพ.

1. โครงการอบรมฟนฟูความรูเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําหนวยงาน โรงพยาบาลแมสอด
2. โครงการอบรมเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อในบุคลากร โรงพยาบาลแมสอด

งบเงินสวัสดิการ รพ.
1. โครงการตรวจสุขภาพประจําปเจาหนาท่ีโรงพยาบาลแมสอด

4.2 ขอมูลผลการตรวจสุขภาพท่ีพบความผิดปกติหรือการเจ็บปวยฯ (จผส.1) จากสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด

จากขอมูลผลการตรวจสุขภาพท่ีพบความผิดปกติหรือการเจ็บปวยฯ (จผส.1) ของสํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัดตาก ป 2558-2560 พบวาประเภทกิจการท่ีมีการรายงานผลการตรวจสุขภาพท่ีพบ
ความผิดปกติหรือการเจ็บปวยฯ(จผส.1) จํานวนท้ังสิ้น 5 ประเภทกิจการ รวม 5 แหง เปนประเภทกิจการเหมือง
แร/เหมืองหิน (รหัส 090000) การทําเหมืองหิน (รหัส C14101) ผลิตพลังงานไฟฟา (รหัส E40101) การผลิต
เครื่องแตงกาย (D18101) การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑโลหะ สามัญอ่ืนท่ีมิใชเหล็ก (รหัส D27209) ท้ังนี้มี
จํานวนลูกจางท่ีทํางานเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงและไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ไดแก การตรวจสมรรถภาพ
ปอด การตรวจสมรรถภาพการไดยิน และการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จํานวนรวมท้ังสิ้น 2,953 ราย โดย
ผลการตรวจสมรรถภาพปอดท่ี มีผลปกติ จํานวน 2,350 ราย ผลผิดปกติ จํานวน 55 ราย ผลการตรวจ
สมรรถภาพการไดยินท่ีมีผลปกติ จํานวน 2,249 ราย ผลผิดปกติ จํานวน 272 ราย และผลการตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็นท่ีมีผลปกติ จํานวน 1,542 ราย ผลผิดปกติ จํานวน 808 ราย รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.3



73

ตารางท่ี 4.3 แสดงขอมูลผลการตรวจสุขภาพท่ีพบความผิดปกติหรือการเจ็บปวย จากแบบแจงผลการตรวจ
สุขภาพท่ีพบความผิดปกติหรือการเจ็บปวย การใหการรักษาพยาบาลและการปองกันแกไข (จผส.) จังหวัดตาก ป
พ.ศ. 2558 – 2560

รหัส ประเภทโรงงาน
(16 ประเภท ตามรหัส

ของ ก.แรงงาน)

จํานวน
โรงงาน
(แหง)

ประเภทของการ
ตรวจสุขภาพ

จํานวนลูกจางท่ีตรวจ
ท้ังหมด
(คน)

ปกติ
(คน)

ผิดปกติ
(คน)

090000 เหมืองแร/เหมืองหิน 1 หู 196 173 23
ปอด 196 196 0

C14101 การทําเหมืองหิน 1 หู 37 33 4
ปอด 37 36 1

E40101 ผลิตพลังงานไฟฟา 1 หู 243 144 99
ตา 305 32 273

ปอด 127 102 25
D18101 การผลิตเครื่องแตงกาย 1 หู 1643 1603 40

ตา 1643 1405 238

ปอด 1643 1635 8

D27209 การผลิตโลหะสามัญ
และผลิตภัณฑโลหะ
สามัญอ่ืนท่ีมิใชเหล็ก

1 หู 402 296 106

ตา 402 105 297

ปอด 402 381 21

หมายเหตุ ท่ีมา สํานักงานสวัสดิการจังหวัด
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สรุป
โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ไดมีการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากการ

ทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลและผูประกอบอาชีพนอกโรงพยาบาล พรอมท้ังไดมีการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงจากการทํางานใหกับบุคลากรท่ีมีความเสี่ยงตามลักษณะงาน ไดแก การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการ
มองเห็น การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการไดยิน การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด การตรวจสารตะก่ัวจาก
ตัวอยางเลือด และการตรวจแคดเมียมจากตัวอยางปสสาวะ รวมถึงการดําเนินงานโครงการเฝาระวังโรค/บาดเจ็บ
จากการทํางานเฉพาะพ้ืนท่ี/โครงการพิเศษ เชน การอบรมเครือขายเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําสถาน
ประกอบการ การอบรมเครือขายคลินิกโรคจากการทํางาน (รพช./รพ.สต.) การประชุมคณะทํางานเครือขาย
คลินิกโรคจากการทํางานระดับจังหวัด การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ โครงการอบรม
เสริมสรางความรูมือสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค โครงการอบรมเสริมสรางความรูการใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล โครงการอบรมเรื่องการจัดสมดุลของรางกายดวยหลักมณีเวช (Love Life Balance) การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอาชีวอนามัย โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตางชาติ (อสต.)
ในสถานประกอบการ โครงการวางแผนครอบครัวแรงงานตางชาติ ในสถานประกอบการ เขตอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก โครงการอบรมฟนฟูความรูเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําหนวยงาน โรงพยาบาลแมสอด
โครงการอบรมเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อในบุคลากร โรงพยาบาลแมสอด

จากขอมูลผลการตรวจสุขภาพท่ีพบความผิดปกติหรือการเจ็บปวยฯ (จผส.1) ของสํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัดตาก ป 2558-2560 จํานวน 5 ประเภทกิจการ รวม 5 แหง เปนประเภทกิจการ
เหมืองแร/เหมืองหิน (รหัส 090000) การทําเหมืองหิน (รหัส C14101) ผลิตพลังงานไฟฟา (รหัส E40101) การ
ผลิตเครื่องแตงกาย (D18101) การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑโลหะ สามัญอ่ืนท่ีมิใชเหล็ก (รหัส D27209)
ท้ังนี้มีจํานวนลูกจางท่ีทํางานเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงและไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ไดแก การตรวจ
สมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพการไดยิน และการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จํานวนรวมท้ังสิ้น 2,953
ราย โดยผลการตรวจสมรรถภาพปอดท่ี มีผลปกติ จํานวน 2,350 ราย ผลผิดปกติ จํานวน 55 ราย ผลการตรวจ
สมรรถภาพการไดยินท่ีมีผลปกติ จํานวน 2,249 ราย ผลผิดปกติ จํานวน 272 ราย และผลการตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็นท่ีมีผลปกติ จํานวน 1,542 ราย ผลผิดปกติ จํานวน 808 ราย

วิจารณประเด็นขอมูล
การดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลและผูประกอบอาชีพนอก

โรงพยาบาล โดยเนนเฉพาะพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนการดําเนินงานของโรงพยาบาลแมสอดเปนสวนใหญ
ขอมูลในอําเภออ่ืนยังไมครอบคลุม เนื่องจากโรงพยาบาลแมสอดมีความพรอมท้ังดานบุคลากรและเครื่องมือทางอาชีว
เวชศาสตร จึงทําใหดําเนินการไดมากกวาท่ีอ่ืน และขอมูลการตรวจสุขภาพท่ีพบความผิดปกติหรือการเจ็บปวยฯ
(จผส.1) ของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตาก ก็ยังดําเนินการไดไมเพียงแกแหง ซึ่งอาจตองมี
การสงเสริมพัฒนาตอไป
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บทที่ 5 ขอมลูการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ

5.1 ขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (อยางนอย 8 กลุมโรค)

5.1.1 ขอมูลปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ
ขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพในระบบ HDC (Health Data Center)จังหวัดตาก ใน

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบบาดเจ็บจากการทํางานสูงเปนอันดับหนึ่ง ในอําเภอพบพระ อัตราปวยตอประชากร
แสนคน เทากับ 478.41 รองลงมาคืออําเภอแมระมาด อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 399.39 และแม
สอด อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 156.26 ตามลําดับ เม่ือแยกตามกลุมอายุ พบมีผูบาดเจ็บจากการ
ทํางานท่ีมีอายุตั้งแต 15-59 ป จํานวน 1,284 คน อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 493.02 รองลงมาคือ
การเจ็บปวยดวยโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช พบผูปวยมากท่ีสุดท่ีอําเภอพบพระ อัตราปวยตอประชากรแสนคน
เทากับ 68.34 รองลงมาคืออําเภอแมระมาด อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 42.17 ตามลําดบั และเม่ือ
แยกตามกลุมอายุพบวามีผูปวยดวยโรคสารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอายุตั้งแต 15-59 ป จํานวน 95 คน อัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน เทากับ 36.48 และกลุมอายุ 60 ปข้ึนไป พบผูปวยจํานวน 16 คน อัตราปวยตอประชากรแสน
คน เทากับ 25.44 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5.1 และตารางท่ี 5.2

ตารางท่ี 5.1 แสดงขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพของพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสอด
อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด
ลําดับ โรค/ภัยสุขภาพ อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอพบพระ

จํานวน
(คน)

อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน
(คน)

อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน
(คน)

อัตราตอ
แสน

ประชากร
1 พิษสารกําจัดศัตรูพชื

(ICD-10 TM CODE T60.0-
T60.9 ซึ่งไมรวมสาเหตุจาก
การตั้งใจทํารายตวัเองหรือ
ฆาตัวตาย ICD-10 TM
CODE สาเหตุภายนอก คือ
X68)

25 28.94 17 42.17 35 68.34

2 พิษโลหะหนัก
(ICD-10 TM CODE T56.0-
T56.9 รวมกับสาเหตุ
ภายนอกโดยหลักที่ 5 คือ 2
การทํางานเพื่อหารายได
(work for income) 0 0 0 0 0 0
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ลําดับ โรค/ภัยสุขภาพ อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอพบพระ
จํานวน
(คน)

อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน
(คน)

อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน
(คน)

อัตราตอ
แสน

ประชากร
2.1 พิษสารตะก่ัว
(ICD-10 TM CODE T56.0
รวมกับสาเหตุภายนอกโดย
หลักที่ 5 คือ 2 การทํางาน
เพื่อหารายได (work for
income))

0 0 0 0 0 0

2.2 พิษปรอทและ
สารประกอบ
(ICD-10 TM CODE  T56.1
รวมกับสาเหตุภายนอกโดย
หลักที่ 5 คือ 2 การทํางาน
เพื่อหารายได (work for
income)

0 0 0 0 0 0

3 การบาดเจ็บจากการทํางาน
(ICD-10 TM CODE S00-
S99,T00-T35 รวมกับ
สาเหตุภายนอกโดยหลักที่ 5
คือ 2 การทํางานเพื่อหา
รายได (work for
income))

135 156.26 161 399.39 245 478.41

4 โรคปอดฝุนหิน (Silicosis)
(ICD-10 TM CODE J62.8) 0 0 0 0 0 0

5 โรคระบบทางเดินหายใจที่
เกิดจากแอสเบสตอส
(ICD-10 TM CODE J61,
J92.0)

0 0 0 0 0 0

6 โรคการไดยินเสื่อมจากเสียง
(ICD-10 TM CODE H83.3) 1 1.16 0 0 0 0

7 พิษสารตัวทาํละลายอินทรีย
(ICD-10 TM CODE T52.0-
T52.9 รวมกับสาเหตุ
ภายนอกโดยหลักที่ 5 คือ 2
การทํางานเพื่อหารายได
(work for income))

0 0 0 0 0 0

8 โรคกระดูกและกลามเนื้อ
จากการทํางาน
(ICD-10 TM CODE M00-

4 5.52 1 4.13 0 0
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ลําดับ โรค/ภัยสุขภาพ อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอพบพระ
จํานวน
(คน)

อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน
(คน)

อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน
(คน)

อัตราตอ
แสน

ประชากร
M99 รวมกับสาเหตุ
ภายนอก Y96 เก่ียวของ
จากการทํางาน (work-
related condition),
G56.0 รวมกับสาเหตุ
ภายนอก Y96 เก่ียวของ
จากการทํางาน (work-
related condition)

ตารางท่ี 5.2 แสดงขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ (แยกตามกลุมอาย)ุ
กลุมอายุ/ อัตราปวย

ลําดับ โรค/ภัยสุขภาพ 15-59 ป (260,436 คน ) 60 ปขึ้นไป (62,889 คน)
คน อัตราตอแสน

ประชากร
คน อัตราตอแสน

ประชากร
1 พิษสารกําจัดศัตรูพชื 95 36.48 16 25.44
2 พิษโลหะหนัก 0 0.00 0 0.00

2.1 พิษสารตะก่ัว 0 0.00 0 0.00

2.2 พิษปรอทและสารประกอบ 0 0.00 0 0.00

3 การบาดเจ็บจากการทํางาน 1,284 493.02 244 387.99

4 โรคปอดฝุนหิน (Silicosis) 2 0.77 1 1.59

5 โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส 0 0.00 1 1.59

6 โรคการไดยินเสื่อมจากเสียง 0 0.00 0 0.00

7 พิษสารตัวทาํละลายอินทรีย 0 0.00 0 0.00

8 โรคกระดูกและกลามเนื้อจากการทํางาน 37 14.21 19 30.21
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5.1.2 ขอมูลการปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด
ขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพในระบบHDC (Health Data Center) จังหวัดตาก ใน

5 อันดับแรก พบวาบาดเจ็บจากการทํางาน สูงเปนอันดับหนึ่ง โดยมีจํานวนผูบาดเจ็บจากการทํางาน จํานวน
1,602 คน อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 376.23 รองลงมาคือโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช จํานวน 130
คน อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 30.53 และ โรคกระดูกและกลามเนื้อจากการทํางาน จํานวน 56 คน
อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 13.15 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5.3

ตารางท่ี 5.3 แสดงขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด
ลําดับ ชื่อโรค รวม (คน) อัตราปวยตอแสน

ประชากร
1 การบาดเจ็บจากการทํางาน 1,602 376.23
2 โรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช 130 30.53
3 โรคกระดูกและกลามเนื้อจากการทํางาน 56 13.15
4 โรคปอดฝุนหิน (Silicosis) 3 0.7
5 โรคการไดยินเสื่อมจากเสียง 1 0.23
5 โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส 1 0.23

ตารางท่ี 5.4 แสดงขอมูลการตายดวยโรคจากการประกอบอาชีพ, การตายจากการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน 5 อันดับแรกของจังหวัด ยังไมมีขอมูล (ขอมูลไดจากรายงานของประกันสังคม ป2560)
ลําดับ ช่ือโรค/การประสบอันตราย/

การเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน
เพศ รวม (คน)

ชาย (คน) หญิง (คน)
1 อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
2 อ่ืนๆ
3 ตกจากท่ีสูง
4 วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ
5 ไฟฟาชอต
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5.2 ขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน กองทุนเงินทดแทน

5.2.1 ขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและ
สาเหตุท่ีประสบอันตราย

ขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรงและขนาดสถาน
ประกอบการ ของจังหวัดตาก ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 พบวามีการประสบ
อันตรายรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต จํานวน 1 คน สาเหตุเกิดจากตกจากท่ีสูง ความรุนแรงถึงข้ันสูญเสียอวัยวะบางสวน
จํานวน 4 คน เกิดจากวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ จํานวน 2 คน วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จํานวน 1 คน และ
วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จํานวน 1 คน ตามลําดับ ความรุนแรงถึงข้ันหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 27 คน
สาเหตุประสบอันตราย 3 อันดับแรก คือ ตกจากท่ีสูง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 25.93 วัตถุหรือสิ่งของ
พังทลาย/หลนทับ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 18.52 และ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 14.81 ตามลําดับ และความรุนแรงถึงข้ันหยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 38 คน สาเหตุเกิดจาก ลม ลื่นลม
และวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง ในจํานวนเทากัน คือ 8 คน คิดเปนรอยละ 21.05 รองลงมาคือ วัตถุหรือ
สิ่งของกระแทก/ชน และวัตถุหรือสิ่งของ หรือสารเคมีกระเด็นเขาตา ในจํานวนเทากัน คือ 5 คน คิดเปนรอยละ 13.16
และตกจากที่สูง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ10.53 ตามลําดับรายละเอียดดังในตารางท่ี 5.5

ตารางท่ี 5.5 แสดงขอมูลจํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรง
และขนาดสถานประกอบการ ของจังหวัดตาก ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

ขนาดสถาน
ประกอบการ (จํานวน

ลูกจาง)

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
บางสวน

หยุดงานเกิน
3 วัน

หยุดงานไม
เกิน3 วัน

รวมมสีิทธิ

1 - 10 0 0 1 11 3 15

11 - 20 0 0 1 1 3 5

21 - 50 1 0 0 4 7 12

51 - 100 0 0 0 1 5 6

101 - 200 0 0 1 5 1 7

201 - 500 0 0 1 1 4 6

501 - 1000 0 0 0 0 3 3

1001 ข้ึนไป 0 0 0 4 12 16

รวมท้ังหมด 1 0 4 27 38 70

ท่ีมา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน วันท่ี 18 มิถุนายน 2561
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ตารางท่ี 5.6 แสดงขอมูลจํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรง
และสาเหตุท่ีประสบอันตรายของจังหวัดตาก ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

สาเหตุที่ประสบอันตราย ความรุนแรง รวม
ตาย ทุพพลภาพ สูญเสีย

อวัยวะ
บางสวน

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงานไม
เกิน 3 วัน

1. ตกจากที่สูง 1 0 0 7 4 12

2. หกลม ลื่นลม 0 0 0 1 8 9

3. อาคารหรือสิง่กอสรางพงัทบั 0 0 0 0 0 0

4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลน
ทับ

0 0 2 5 2 9

5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 0 0 0 2 5 7

6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 0 0 1 2 0 3

7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม
แทง

0 0 1 4 8 13

8. วัตถุหรือสิ่งของ หรือสารเคมี
กระเด็นเขาตา

0 0 0 0 5 5

9. ประสบอันตรายจากการยก
หรือเคลื่อนยายของหนัก

0 0 0 1 1 2

10.ประสบอันตรายจากทาทาง
การทํางาน

0 0 0 0 0 0

11.อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 0 0 0 3 0 3

12.วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 0 0 0 0 0 0

13.ไฟฟาชอต 0 0 0 0 2 2

14.ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของ
รอน

0 0 0 1 0 1

15.ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของ
เย็น

0 0 0 0 0 0

16.สัมผัสสิง่มีพิษ สารเคมี 0 0 0 0 1 1

17.อันตรายจากรังสี 0 0 0 0 0 0

18.อันตรายจากแสง 0 0 0 0 1 1

19.ถูกทํารายรางกาย 0 0 0 0 0 0
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สาเหตุที่ประสบอันตราย ความรุนแรง รวม
ตาย ทุพพลภาพ สูญเสีย

อวัยวะ
บางสวน

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงานไม
เกิน 3 วัน

20.ถูกสัตวทําราย 0 0 0 0 0 0

21.โรคที่เกิดข้ึนตามลักษณะหรือ
สภาพของงานหรือเนื่องจาก
การทํางาน

0 0 0 1 1 2

22.ภัยพิบัติ 0 0 0 0 0 0

23.การกอวินาศกรรม 0 0 0 0 0 0

24. อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0

รวม 1 0 4 27 38 70

5.2.3 ขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและโรคท่ี
เกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน

ขอมูลรายงานการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและโรค ท่ี
เกิดข้ึนตามลักษณะ หรือสภาพของงาน โดยสํานักงานประกันสังคม จังหวัดตาก ระหวางวันท่ี1 มกราคม ถึงวันท่ี
31 ธันวาคม 2560 พบการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานดวยโรคระบบกลามเนื้อและ
โครงสรางกระดูกท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการทํางาน หรือสาเหตุจากลักษณะงานท่ีจําเพาะ หรือมีปจจัยเสี่ยงสูงใน
สิ่งแวดลอมการทํางานโดยมีความรุนแรงถึงข้ันหยุดงานเกิน 3 วันและไมเกิน 3 วัน จํานวนเทากัน คือ 1 คน
รายละเอียดดังตารางท่ี 5.8

ตารางท่ี 5.7 แสดงขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและโรค
ท่ีเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงาน ของจังหวัดตาก
โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะ/สภาพของ

งาน
ความรุนแรง รวม

ตาย ทุพพล
ภาพ

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงาน
ไมเกิน 3

วัน
1.โรคที่เกิดจากสารเคมี
- โรคที่เกิดจากตะก่ัว
- โรคที่เกิดจากคลอรีน
- โรคที่เกิดจากแอมโมเนีย
- โรคที่เกิดจากอนุพันธไนโตรและอะ

มิโนของเบนซนี

0 0 0 0 0 0

2. โรคที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ 0 0 0 0 0 0

- โรคหูตึงจากเสียง 0 0 0 0 0 0



82

โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะ/สภาพของ
งาน

ความรุนแรง รวม
ตาย ทุพพล

ภาพ
สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงาน
ไมเกิน 3

วัน
- โรคจากความสัน่สะเทือน 0 0 0 0 0 0

- โรคจากรังสีความรอน 0 0 0 0 0 0

- โรคจากอัลตราไวโอเลต 0 0 0 0 0 0

- โรคจากแสงหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา 0 0 0 0 0 0

- โรคที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพอ่ืน
ซึ่งพิสูจนไดวามีสาเหตุเนื่องจากการ
ทํางาน

0 0 0 0 0 0

3. โรคจากสาเหตุทางชีวภาพ 0 0 0 0 0 0

4. โรคระบบหายใจที่เกิดข้ึนเนื่องจาก
การทํางาน

0 0 0 0 0 0

- โรคกลุมนิวโมโคนิโอสสิ 0 0 0 0 0 0

- โรคปอดจากโลหะหนัก 0 0 0 0 0 0

- โรคบิสสโินสสิ 0 0 0 0 0 0

- โรคซิเดโรสิส 0 0 0 0 0 0

- โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 0 0 0 0 0 0

- โรคทางเดินหายใจสวนบนเกิดจาก
สารภูมิแพหรือสารระคายเคืองในที่
ทํางาน

0 0 0 0 0 0

- โรคระบบหายใจอ่ืน ซึง่พิสูจนไดวา
มีสาเหตุเนื่องจากการทํางาน

0 0 0 0 0 0

5. โรคผิวหนังที่เกิดข้ึนเนื่องจากการ
ทํางาน

0 0 0 0 0 0

- โรคผิวหนังที่เกิดจากสาเหตุทาง
กายภาพ เคมี หรือชีวภาพอ่ืน ซึง่
พิสูจนไดวามสีาเหตุเนื่องจากการ
ทํางาน

0 0 0 0 0 0

- โรคดางขาวจากการทํางาน 0 0 0 0 0 0

- โรคผิวหนังอ่ืน ซึ่งพสิูจนไดวามี
สาเหตุเนื่องจากการทํางาน

0 0 0 0 0 0

6. โรคระบบกลามเนื้อและโครงสราง 0 0 0 1 1 2
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โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะ/สภาพของ
งาน

ความรุนแรง รวม
ตาย ทุพพล

ภาพ
สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงาน
ไมเกิน 3

วัน
กระดูกที่เกิดข้ึนเนื่องจากการทํางาน
หรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จาํเพาะ
หรือมีปจจัยเสี่ยงสูงในสิง่แวดลอมการ
ทํางาน
7. โรคมะเร็งที่เกิดข้ึนเนื่องจากการ
ทํางาน

0 0 0 0 0 0

8. โรคอ่ืน ๆ ซึ่งพิสูจนไดวาเกิดข้ึนตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือ
เนื่องจากการทํางาน

0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 1 1 2

ท่ีมา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน วันท่ี 18 มิถุนายน 2561

5.2.4 ขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและประเภท
ของกิจการ ยังไมมีขอมูล

ตารางท่ี 5.8 แสดงขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและ
ประเภทของกิจการ จังหวัดตาก ยังไมมีขอมูล

รหัส ประเภทกิจการ

ความรุนแรง

รวม
ตาย ทุพพล

ภาพ
สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน

หยุด
งาน

เกิน 3
วัน

หยุด
งานไม
เกิน 3
วัน

รวมทั้งหมด
ที่มา :
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สรุป :
ขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพในระบบ HDC (Health Data Center) จังหวัดตาก

ใน 5 อันดับแรก พบวาบาดเจ็บจากการทํางาน สูงเปนอันดับหนึ่ง โดยมีจํานวนผูบาดเจ็บจากการทํางาน จํานวน
1,602 คน อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 376.23 รองลงมาคือโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช จํานวน 130
คน อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 30.53 และ โรคกระดูกและกลามเนื้อจากการทํางาน จํานวน 56 คน
อัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 13.15 ตามลําดับ และขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางานจําแนกตามความรุนแรงและขนาดสถานประกอบการ ของจังหวัดตาก ระหวางวันท่ี 1
มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จากสํานักงานกองทุนทดแทนจังหวัดตาก พบวามีการประสบ
อันตรายรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต จํานวน 1 คน สาเหตุเกิดจากตกจากท่ีสูง ความรุนแรงถึงข้ันสูญเสียอวัยวะบางสวน
จํานวน 4 คน เกิดจากวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ จํานวน 2 คน วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จํานวน 1 คน และ
วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จํานวน 1 คน ตามลําดับ ความรุนแรงถึงข้ันหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 27 คน
สาเหตุประสบอันตราย 3 อันดับแรก คือ ตกจากท่ีสูง รอยละ 25.93 วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ รอยละ
18.52 และวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง รอยละ 14.81 ตามลําดับ และความรุนแรงถึงข้ันหยุดงานไมเกิน 3
วัน จํานวน 38 คน สาเหตุเกิดจาก ลม ลื่นลม และวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง ในจํานวนเทากัน รอยละ
21.05 รองลงมาคือ วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน และวัตถุหรือสิ่งของ หรือสารเคมีกระเด็นเขาตา ในจํานวนเทากัน
รอยละ 13.16 และตกจากที่สูง รอยละ 10.53 ตามลําดับ

วิจารณประเด็นขอมูล :

ขอมูลการเจ็บปวยดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ในระบบ HDC มีการพัฒนามากข้ึน
มีการสนับสนุน สงเสริมใหหนวยงานบริการสาธารณสุขบันทึกขอมูลในระบบ แตยังไมสมบูรณในอีกหลายกลุมโรค ท่ี
ติดตามและพัฒนาอยางตอเนื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน มีการบันทึกไวชัดเจน
รวมถึงสาเหตุของการประสบเหตุดวย แตยังขาดขอมูลในประเด็นการจายเงินทดแทน และขอมูลการฟนฟู
สมรรถภาพลูกจางท่ีไดรับการประสบอันตรายจากการทํางานกอนกลับเขาทํางาน เปนประเด็นท่ีตองติดตามและ
พัฒนาตอไป
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ขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน

การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในการจัดทําฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก 1. สถาน
บริการสาธารณสุข 2. โรงงาน/สถานประกอบการ 3. โรงงาน/สถานประกอบการ (ท่ีไดรับการตรวจประเมินความ
เสี่ยง) 4. รานขายสารเคมีทางการเกษตร 5. พ้ืนท่ีเกษตร 6. บอขยะ และ 7. สถานท่ีบําบัดน้ําเสีย
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การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในการจัดทําขอมูลคณุภาพอากาศและจดุความรอน เพ่ือติดตาม
สถานการณหมอกควัน
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ภาคผนวก



88

ประมวลภาพกิจกรรม

 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561
ประชุมเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงาน แตงตั้งคณะกรรมการ ในการจัดทํารายงานสถานการณอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดลอม
 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2561
ประชุมพัฒนาระบบฐานขอมูลดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (Occupation and
Environmental Health Profile )
 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 13 มิถุนายน 2561
ประชุมติดตามการดําเนินงาน และจัดทํารายงานสถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
 ครั้งท่ี 4 วันท่ี
ประชุมสรุปผลการจัดทํารายงานสถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และแกไขเพ่ิมเติม
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ประมวลภาพกิจกรรม
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561

ประชุมเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงาน แตงตั้งคณะกรรมการ ในการจัดทํารายงานสถานการณ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม หนวยงานท่ีเขารวมประชุมไดแก อุตสาหกรรมจังหวัดตาก สวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดตาก ประกันสังคมจังหวัดตาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานเกษตร
จังหวัดตาก สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตาก โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช โรงพระยาบาลแมระมาด โรงพยาบาลพบพระ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมระมาด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพบพระ

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561
ประชุมพัฒนาระบบฐานขอมูลดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

(Occupation and Environmental Health Profile ) เพ่ือติดตามการดําเนินงาน และจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือสนับสนุนรายงานสถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม หนวยงานท่ีเขารวมประชุม ไดแก
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตาก ประกันสังคมจังหวัดตาก สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โรงพระยาบาลแมระมาด โรงพยาบาลพบพระ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมระมาด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพบพระ
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ครั้งท่ี 3 วันท่ี 13 มิถุนายน 2561
ประชุมติดตามการดําเนินงาน และจัดทํารายงานสถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ

โดยมีการแบงกลุม จัดทําขอมูล ดังนี้
 กลุม 1 ขอมูลท่ัวไป สิ่งแวดลอม และเหตุรําคาญ
 กลุม 2 ขอมูลปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและผลตรวจสุขภาพ
 กลุม 3 ขอมูลโรคและภัยสุขภาพ

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 30 สิงหาคม 2561
ประชุมสรุปผลการจัดทํารายงานสถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงแกไข พรอมท้ัง

วางแผนการดําเนินงานในป 2562 หนวยงานท่ีเขารวมประชุม ไดแก อุตสาหกรรมจังหวัดตาก สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดตาก ประกันสังคมจังหวัดตาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงาน
เกษตรจังหวัดตาก สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตาก ศุลกากรจังหวัดตาก สํานักงานสถิติจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โรงพระยาบาลแมระมาด โรงพยาบาลพบพระ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมระมาด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพบพระ
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คณะผูจัดทํา
ท่ีปรึกษา
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตาก

คณะทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลแมสอด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
โรงพระยาบาลแมระมาด
โรงพยาบาลพบพระ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมระมาด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพบพระ
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตาก
ประกันสังคมจังหวัดตาก
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตาก
ศุลกากรจังหวัดตาก
สํานักงานสถิติจังหวัดตาก


