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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
            ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โมเดลประเทศ
ไทย 4.0 เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มี ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้ก าหนดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยได้มีการประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ขึ้น 
และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีประกาศที่ 
1/2558 ก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 ต าบล 
ของ 2 อ าเภอ ได้แก่ ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร ต าบลบ้านด่าน, ต าบลป่าไร่ และต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญ
ประเทศ รวมพ้ืนที่ 207,500 ไร่ หรือคิดเป็น 332 ตร.กม. ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและมี
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้มีการผลิตและน าเข้าสารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ เป็นจ านวนมากขึ้น และ
ปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการเพ่ิมขึ้นของการเกิดโรคและภัยสุขภาพ อุบัติภัยจาก สารเคมีทั้งใน
กระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่งสารเคมี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงได้ และหากการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโดยที่ไม่มีการวางมาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบให้ประชาชนเกิดโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม ในระยะยาวจ าเป็นต้องวางระบบการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่อง หน่วยบริการสาธารณสุขจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสุขภาพรูปแบบการจัดบริการ                      
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม และแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีที่เป็นรูปธรรม เพ่ือรองรับปัญหา
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
           ปัจจุบันข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(Occupational& Environmental 
Health Profile) กระจัดกระจายและไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์                      
ของข้อมูลในระหว่างหน่วยงานได้ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ส านักป้องกันและควบคุม
โรคที่ 6 ชลบุรี ได้เห็นความส าคัญและผลักดันให้เกิดการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบขึ้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่จากกลุ่มงาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น ส านักงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
พัฒนาชุมชนจังหวัด น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พบว่าภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและ
หลากหลายประเภท เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและได้รับการสนใจจากนักลงทุนต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน
ได้รับอนุมัติโครงการและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมบางส่วนจ าเป็นต้องจัดเก็บเพ่ิมเติม 
เช่นข้อมูลเส้นทางการขนส่งสารเคมีอันตราย ข้อมูลโรงงานอุสาหกรรมที่ใช้สารเคมีอันตรายที่ต้องด าเนินการเฝ้า
ระวัง ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากการส่งเสริมปลูกพืชพลังงาน ท าสวนผลไม้ และพืชไร่ เกษตรกรยังใช้
สารก าจัดศัตรูพืชและสารก าจัดวัชพืชอย่างไม่ถูกวิธี  ข้อมูลสุขภาพที่ได้ขาดข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของข้อมูลเนื่องจากขาดการลงบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้อมูลด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยของ
ประชาชนพบว่าเกษตรกรยังพบสารเคมีตกค้างในเลือด พบสาเหตุจากการใช้สารเคมีและสารก าจัดวัชพืช ขาด
การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี ข้อมูลด้านสถานบริการและบุคลากรด้านสุขภาพ พบว่ามีจัดบริการ                 
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ครอบคลุมทุกแห่ง แต่ผล
การประเมินการพบว่าโรงพยาบาลทั้งสิ้น 9  แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 4  แห่ง (โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลคลองหาด ผ่านเกณฑ์ระดับ
เริ่มต้นพัฒนา) คิดเป็นร้อยละ 44.44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 107  แห่ง ผ่านเริ่มต้นพัฒนา 
37 แห่ง ร้อยละ 34.59 ผ่านระดับดีจ านวน 21  แห่ง ร้อยละ 19.62 ระดับดีมาก จ านวน 3  แห่ง ร้อยละ 
2.80 ระดับดีเด่นจ านวน 14  แห่ง ร้อยละ 13.08 ยังขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย มี
แพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ จ านวน 1 คน พยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย 4  เดือนและ
หลักสูตรอาชีวอนามัยเบื้องต้น 60 ชั่วโมงและ เทียบกับจ านวนโรงพยาบาลมีเพียงร้อยละ 22.22 นักวิชาการ
สาธารณสุขหลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีเพียงร้อยละ 3.73 ส าหรับสถานการณ์เครื่องมือด้าน                   
อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวสุขศาสตร์ในโรงพยาบาล พบยังขาดเครื่องมือที่จ าเป็นในการรองรับการจัดบริการ   
 
 
 



              ผลการด าเนินงานที่ได้จากการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Occupational& Environmental Health Profile) พบว่าควรมีการทบทวนระบบการบันทึกข้อมูลด้าน
สุขภาพที่เกี่ยวข้องในสถานบริการทุกระดับให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีความพร้อมในการรองรับการจัดบริการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้
มีองค์ความรู้และทักษะด้านอาชีวอนามัย ควรจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Occupational & Environmental Health Profile) ระดับอ าเภอทุกแห่ง โดยเน้นพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ      
และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินงานอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมมีจัดท าข้อมูลส่วนกลางที่เป็นปัจจุบันเพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ควรปรับปรุง
ข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health 
Profile) ในระดับจังหวัดให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการวางแผนเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทั้งในและ
นอกหน่วยงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทน า 

 
ความเป็นมา 
              ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งมั่นในพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่
มี ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการผลิตอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation 
Drive Economy) จากนโยบายดังกล่าวเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึง
ได้ก าหนดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยได้มีการประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ขึ้น จนมาถึงรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นว่า
ควรจะขับเคลื่อนและด าเนินการเร่งด่วน จึงเร่งจัดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น และคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีประกาศที่ 1/2558 ก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด 
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแก้ว โดยในส่วนของจังหวัดสระแก้วได้ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 ต าบล ของ 2 
อ าเภอ ได้แก่ ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร ต าบลบ้านด่าน, ต าบลป่าไร่ และต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ 
รวมพ้ืนที่ 207,500 ไร่ หรือคิดเป็น 332 ตร.กม. ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น   ส่งผลให้เกิดมีการผลิตและน าเข้าสารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ เป็นจ านวนมากขึ้น และ
ปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการเพ่ิมขึ้นของการเกิดโรคและภัยสุขภาพ อุบัติภัยจาก สารเคมีทั้งใน
กระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่งสารเคมี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงได้ และหากการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโดยที่ไม่มีการวางมาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบให้ประชาชนเกิดโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม  
                อุตสาหกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีหลากหลายประเภท เช่น การ
ผลิตอาหารสัตว์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก การผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทฉนวนกันความ
ร้อน เก็บเสียง Metal parts  ในระยะยาวจ าเป็นต้องวางระบบการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องทีจ่ะต้องด าเนินการต่อ อย่างไรก็ตามจากผลของการประกาศให้จังหวัดสระแก้ว
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้หน่วยบริการสาธารณสุขหลายหน่วยงานมีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
สุขภาพรูปแบบการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีที่เป็น
รูปธรรม เพ่ือรองรับปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม(Occupational & Environmental Health Profile) กระจัดกระจายและไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบและไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระหว่างหน่วยงานได้ ซึ่งในอนาคตจังหวัดสระแก้วมี
แนวโน้มจะมีโรงงานอุตสาหกรรมตา่งๆเพ่ิมเติมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ 

ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยมี ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค  ส านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เห็นความส าคัญในการผลักดันและสนับสนุนให้มี
การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(Occupational & Environmental 
Health Profile) จังหวัดสระแก้วโดยการรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ น าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์ สรุปผล และน ามาใช้เป็นข้อมูล พ้ืนฐานเพ่ือใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดเป็นแนวทางการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป 



 
 

ว ัตถุประสงค์ 
1.  เพ ื ่อรวบรวมข ้อม ูลพ ื้นฐานต ่างๆ ประกอบด ้วย ข ้อม ูลพ ื้นฐานทั่วไป ข้อม ูลสถานการณ ์สิ่งแวดล้อม    
     ข ้อม ูลทางด ้านส ุขภาพ จากหน ่วยงานต ่างๆทีเ่กีย่วข ้องในพ ื้นที่จ ังหว ัดสระแก้ว นำมาจ ัดทำเป ็นข ้อม ูล 

พ ื้นฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล ้อม (Occupational &Environmental Health 
Profile ) 

2.  เพ่ือพัฒนาและก าหนดแนวทางการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
      (Occupational &Environmental Health Profile ) ของจังหวัดสระแก้วและใช้เป็นต้นแบบในการ 
     จัดท าข้อมูลในระดับอ าเภอ 
3.  เพ่ือพัฒนาข้อมูลและน ามาใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสามารถน าข้อมูล    
     กลับมาใช้ในการวางแผนและก าหนดแนวทางในการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน    
     จังหวัดสระแก้วต่อไป 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
     จากการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational &  

Environmental Health Profile ) ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในจังหวัดสระแก้วและสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและใช้ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ 

กลุ่มเป้าหมายในการน าไปใช้ประโยชน์ 
           หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่  

 จังหวัดสระแก้ว มีที่มาจากชื่อสระน้ าโบราณในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ โดย
ในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2324 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็น
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ า     
ทั้งสองแห่งนีก้องทัพได้อาศัยน้ าจากสระใช้สอย ได้ขนานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว สระขวัญ" และได้น าน้ าจาก
สระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ าบริสุทธิ์ 

“สระแก้ว” เดิมมีฐานะเป็นต าบล ได้ตั้งเป็นด่านส าหรับตรวจคนและสินค้า เข้า-ออก จนถึงปี 
พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอ ชื่อว่า "กิ่งอ าเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของ
อ าเภอกบินทร์บุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอ ชื่อว่า 
"อ าเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครอง ของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มี
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 
ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 เป็นผลให้ “จังหวัดสระแก้ว” ได้เปิดท าการใน วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็น
จังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย  

 “จังหวัดสระแก้ว” มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ  
โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์  ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบ
โบราณวัตถุอีก เช่น ที่อ าเภออรัญประเทศและเขตอ าเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนส าคัญ
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละทวารวดี  มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีกษัตริย์หรือผู้ครอง
เมืองนับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะ
ต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขตอ าเภออรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าที่สุด     
ในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180 นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานความเจริญ
ของอารยธรรมขอม ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทสด๊กก๊อกธม 
เตาเผาเครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน 

ลักษณะทางกายภาพ 
      ท าเลที่ตั้ง และอาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอสนามชัยเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 256 กิโลเมตร   

มีเนื้อที่ประมาณ 7,219.72 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,496,962 ไร่ ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักร
กัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ  คลองหาด  ตาพระยา    
และโคกสูง ดังนั้น ท าเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้ว จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นประตู สู่ภูมิภาคอ่ืน
ของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่อีสาน และประตูสู่อินโดจีน โดยมีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ 4 จุด 
คือ จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง รวมทั้ง มีตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดน        
บ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศปีละหลายพันล้านบาท 
 



 
 

 

สภาพภูมิประเทศ 
สภาพทั่วไป พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วโดยรวม เป็นพ้ืนที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูง สลับซับซ้อน มีระดับ

ความสูงจากน้ าทะเล 74 เมตร กล่าวคือ ด้านเหนือมีทิวเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าบางปะกง มีลักษณะเป็น
ป่าเขาทึบได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ด้านใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็น
ป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุก แผ้วถางป่าเพ่ือท าการเกษตร ท าให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ 
ได้แก่ อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวังสมบูรณ์ เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงที่ราบสูง
และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ท าไร่ ท านา ด้านตะวันตก นับตั้งแต่อ าเภอวัฒนานครมีลักษณะเป็นสันปันน้ าและพ้ืนที่ลาดไป
ทางอ าเภอเมืองสระแก้วและอ าเภออรัญประเทศ เข้าเขตประเทศกัมพูชา 

 

 
 

 

สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.5 - 28.78 องศา 
ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 
ฤดูฝน   ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,296 - 1,539 มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า 

 



 
 

 
เขตการปกครองและประชากร     

1) เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ 58 ต าบล 731 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล 49 องค์การบริหารส่วนต าบล 

ตารางท่ี 1  การแบ่งเขตการปกครอง  

อ าเภอ เน้ือที่ (ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน อบจ เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 
1. เมืองสระแก้ว 1,832.22 8 123 1 1 2 8 
2. วัฒนานคร 1,560.00 11 115 - - 1 11 
3. อรัญประเทศ 821.27 12 114 - 1 4 8 
4. ตาพระยา 862.90 5 64 - - 1 5 
5. วังน้ าเย็น 343.24 4 84 - 1 - 3 
6. คลองหาด 417.08 7 71 - - 1 6 
7. เขาฉกรรจ ์ 774.31 4 71 - - 1 4 
8. โคกสูง 219.40 4 41 - - 1 3 
9. วังสมบูรณ ์ 389.30 3 48 - - 2 1 

รวม 7,219.72 58 731 1 3 13 49 
 

 2) ประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2560 รวมทั้งสิ้น 560,531 คน เป็นชาย 280,731 คน 
หญิง 279,800 คน ส าหรับอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว จ านวน 110,843 คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ จ านวน 89,150 คน และอ าเภอวัฒนานคร จ านวน 81,746 คน  

 

ตารางท่ี 2  จ านวนประชากรแยกเพศ รายอ าเภอ ล าดับตามจ านวนประชากร   

อ าเภอ 
จ านวนประชากร 

(ชาย) 
จ านวนประชากร 

(หญิง) 
จ านวนประชากร 

(ท้ังหมด) 
จ านวนบ้าน 

อ าเภอเมืองสระแก้ว 55,371 55,472 110,843 40,559 
อ าเภออรัญประเทศ 44,764 44,386 89,150 42,992 
อ าเภอวัฒนานคร 40,979 40,767 81,746 28,429 
อ าเภอวังน้ าเย็น 31,778 31,901 63,679 23,536 
อ าเภอเขาฉกรรจ ์ 28,367 28,192 56,559 17,511 
อ าเภอตาพระยา 28,628 28,388 57,016 16,075 
อ าเภอคลองหาด 19,274 19,047 38,321 12,742 
อ าเภอวังสมบรูณ ์ 18,074 18,078 36,152 14,411 
อ าเภอโคกสูง 13,496 13,569 27,065 7,702 

รวม 280,731 279,800 560,531 203,957 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

      
  



 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
        1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วในปี 2558 

พบว่า จังหวัดสระแก้วมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ากับ 36,615 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 35,012 ล้านบาท ในปี
ที่ผ่านมา คิดเป็นล าดับที่ 8 ของภาคตะวันออก และเป็นล าดับที่ 61 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
(Gross Provincial Product per Capita) ปี 2558 เท่ากับ 60,573 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้นจาก 58,846 บาท ในปี
ที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร คิดจากมูลค่าเท่ากับ 10,663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.12 
รองลงมาเป็นสาขาการค้าปลีกค้าส่ง มีมูลค่าเท่ากับ 5,365 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.65 สาขาการอุตสาหกรรมมี
มูลค่าเท่ากับ 5,068 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 และสาขาอ่ืนๆ (สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ  สาขาการศึกษา สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) มีมูลค่าเท่ากับ 15,519 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 42.39 (ท่ีมา: ส านักงานคลังจังหวัดสระแก้ว) 

 
 

 
 

 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ว 
  

จังหวัดสระแก้ว 2554 2555 2556 2557 2558 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั ณ ราคาประจ าป ี
(หน่วย : ล้านบาท) 30,773 32,817 33,417 35,997 36,615 

รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 54,420 59,344 59,135 60,502 60,573 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

     2) ด้านการเกษตร จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด จ านวน 2,340,093 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 52 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  

    2.1) พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส พืชผัก และ
ผลไม้ ส าหรับผลไม้ท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ แคนตาลูป ชมพู่ กระท้อน เป็นต้น 

 

 

ภาคเกษตร 
29.12% 

สาขาปลีกค้าส่ง 
14.65% 

สาขาอุตสาหกรรม 
13.84% 

สาขาอ่ืนๆ 
42.39% 

โครงสร้างการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว ปี 2558 

ภาคเกษตร สาขาปลีกค้าส่ง สาขาอุตสาหกรรม สาขาอ่ืนๆ 



 
 

ตารางท่ี  4  พ้ืนที่ปลูกข้าว พ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย  (พ้ืนที่เกษตร 2,032,958 ไร่) 
ปี พื้นที่ปลูกข้าว(ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กก.) 

2555 809,398 718,257 222,481 310 
2556 806,379 727,974 240,461 330 
2557 794,898 770,105 252139 327 
2558 736,165 528,592 171,129 324 
2559 733,300 703,689 228,447 325 

 

ตารางท่ี  5  พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย  (พ้ืนที่เกษตร 2,032,958 ไร่) 
ปี พ.ศ. พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก.)ต่อไร ่
2555 124,714 122,854 88,957 724 
2556 94,243 90,327 65,362 724 
2557 102,710 99,887 68,825 670 
2558 114,260 111,535 72,486 650 
2559 115,846 112,821 74,373 659 

 

ตารางที่  6  พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย (พ้ืนที่เกษตร 2,032,958ไร่) 
ปี พ.ศ. พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก.)ต่อไร ่
2555 280,142 236,780 2,513,893 10,617 
2556 310,950 310,950 3,301,356 10,875 
2557 310,950 310,950 4,097,981 11,620 
2558 ไม่ปรากฏข้อมูล 301,652 3,372,473 11,180 
2559 ไม่ปรากฏข้อมูล 359,074 3,371,704 9,390 
2560 ไม่ปรากฏข้อมูล 339,879 3,191,466 9,393 

 

ตารางที่ 7  พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง  พ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย  (พ้ืนที่เกษตร 2,032,958 ไร่) 
ปี พ.ศ. พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก.)ต่อไร ่
2555 400,954 386,448 1,301,529 3,368 
2556 430,019 397,215 1,474,590 3,429 
2557 452,652 366,477 1,233,331 3,365 
2558 446,238 437,586 1,555,773 3,555 
2559 448,730 431,891 1,378,555 3,192 
2560 452,492 377,358 1,396,602 3,701 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    2.2) สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด   
ตารางที่ 8 จ านวนสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดจ าแนกเป็นรายอ าเภอ ปี 2560ฃ 

พ้ืนที่ 
เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์
รวม (ราย) 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด (ตัว) 

สระแก้ว 26,230 38,398 21,257 10,585 20,463 2,015,480 356,675 

เมืองสระแก้ว 3,327 608 72 668 107 949,215 123,575 

คลองหาด 2,452 2,417 3,125 45 2,055 92,476 6,659 

ตาพระยา 3,456 9,754 - 2,983 1,089 80,234 9,224 

วังน้ าเย็น 2,484 1,039 10,468 120 493 167,968 11,769 

วัฒนานคร 4,290 9,478 211 3,208 4,044 109,588 17,084 

อรัญประเทศ 5,267 7,142 44 900 2,547 142,843 21,468 

เขาฉกรรจ ์ 2,119 2,584 3,293 822 9,245 219,297 24,206 

โคกสูง 1,201 3,874 - 1,538 306 81,185 22,549 

วังสมบูรณ ์ 1,634 1,502 4,044 301 577 172,674 120,141 

  ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560) 

     3) ด้านการค้าชายแดน  ส าหรับการค้าชายแดนของไทยด้านกัมพูชา การน าเข้าและส่งออกสินค้า
จะต้องผ่านพิธีการศุลกากร โดยมีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ    
จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาดและจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวอีก 2 จุด คือ 
 3.1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ - มาลัย ระหว่างอ าเภออรัญประเทศ กับอ าเภอมาลัย 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย  
 3.2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา - บึงตากวน ระหว่างอ าเภอตาพระยา กับอ าเภอทมอพวก 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อันดับสินค้าส่งออก-น าเข้า ผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 

ตารางที่ 9 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ รถยนต์ เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยายนต์ รถแทร็กเตอร์ เป็นต้น 

ปีงบประมาณ 2559 มูลค่า (บาท) 
ปีงบประมาณ 2560       
(ต.ค.59-มิ.ย.60) 

มูลค่า (บาท) 

เครื่องยนต์รถจักรยานยนต ์  3,570,652,304.82  รถยนต ์  2,506,994,567.89  

รถยนต ์  3,378,248,906.11  เครื่องยนต์รถจักรยานยนต ์  2,451,695,070.32  

อะไหลร่ถจักรยานยนต ์  3,371,335,577.76  อะไหลร่ถจักรยานยนต ์  2,285,523,553.17  

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว  3,244,958,584.80  เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม  1,865,170,039.85  

รถแทรกเตอร ์  2,181,077,717.72  เครื่องนวดเกี่ยวข้าว  1,602,674,071.75  

ปูนซีเมนต ์  1,970,867,703.36  รถแทร็กเตอร ์  1,414,792,552.91  

ของท าด้วยพลาสติก  1,411,684,347.13  ปูนซีเมนต ์  1,395,736,125.42  

สุกรมีชีวิต  1,319,546,070.00  ของท าด้วยพลาสติก  1,047,222,704.32  

ไอโซแท้งค ์  1,289,952,738.99  เครื่องยนต์ดเีซล    871,316,721.83  

เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม  1,170,546,301.68  รถไถนาเดินตาม    858,083,276.81  
 

ตารางที่ 10 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลัง ไอโซแทงค์ ส่วนประกอบมอเตอร์ท าด้วยอลูมิเนียม 
อาหารส าหรับสุนัข เป็นต้น 
 

ปีงบประมาณ 2559 มูลค่า (บาท) 
ปีงบประมาณ 2560        
(ต.ค.59-มิ.ย.60) 

มูลค่า (บาท) 

มันส าปะหลัง 6,974,755,520.64  มันส าปะหลัง  5,733,729,234.39  
ส่วนประกอบส าหรบักล้องดิจติอล 1,538,843,494.85  ส่วนประกอบมอเตอร์ท าด้วย

อลูมิเนียม    963,225,229.34  
ไอโซแท้งค์ส าหรับบรรจุก๊าซ 1,150,854,574.38  ไอโซแทงค ์    748,336,659.06  
ส่วนประกอบมอเตอร์ท าด้วยอลมูิเนียม 813,005,790.56  เศษอลูมิเนยีม    542,937,420.48  

อาหารส าหรับสุนัข   753,038,275.28  เศษทองแดง    504,739,279.00  
เศษอลูมิเนยีมเก่าใช้แล้ว   538,819,590.28  อาหารส าหรับสุนัข    474,583,516.02  
สายไฟพร้อมขั้วต่อ   466,860,406.23  มอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก    305,364,025.81  
เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว   301,173,362.00  เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว    212,274,715.82  
เศษทองแดง เก่าใช้แล้ว   262,806,770.40  เสื้อยืดส าหรับสตรีหรือเด็กหญิง    205,152,441.23  
 เมล็ดถั่วเหลือง    243,034,491.75  สายไฟพร้อมขั้วต่อ    196,316,328.75  

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี  11 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  

ปี/เดือน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

การค้ารวม การส่งออก การน าเข้า ดุลการค้า 
2555 52,511.62 45,859.46 6,625.16 39,207.30 
2556 61,704.55 52,469.28 9,234.87 43,233.81 
2557 67,750.13 53,823.77 13,926.36 39,897.41 
2558 68,374.07 55,436.75 12,937.32 42,499.43 
2559 70,143.28 54,093.29 16,049.98 38,043.31 
2560 

 (ข้อมูล เดือน ต.ค. 59 - ส.ค. 60) 
67,095.15 51,846.59 15,248.56 36,598.03 

 

 
ที่มา : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2560) 
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 52,469.28   53,823.77   55,436.75   54,093.29   51,846.59  

 9,234.87  
 13,926.36   12,937.32   16,049.98   15,248.56  

 61,704.55  
 67,750.13   68,374.07   70,143.28   67,095.15  

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างปี 2556 - 2560(ต.ค.59 - ส.ค.60) 
(หน่วย:ล้านบาท) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า มูลค่าการค้ารวม 



 
 

สภาพทางสังคม 
  1)  ด้านคุณภาพชีวิต   

1.1) ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560    
ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ชนบทในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 118,273 ครัวเรือน 712 หมู่บ้าน 57 ต าบล  
9 อ าเภอ มีจ านวนประชากร รวม 318,241 คน แยกเป็นชาย 158,049 คน หญิง 160,192 คน ในภาพรวม   
ทั้งจังหวัดสระแก้ว ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) รายตัวชี้วัด จ านวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายความจ าเป็นพ้ืนฐาน จ านวน 19 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ จปฐ.    
ที่ควรให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเป็นล าดับต้นของจังหวัดสระแก้ว จ านวน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 
ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์วัด จ านวนต้องแก้ไข 

8 ครัวเรือนมคีวามมั่นคงในท่ีอยู่อาศยั และบ้านมสีภาพคงทนถาวร 162 ครัวเรือน 
12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 532 ครัวเรือน 
13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอยา่งถูกวิธี 1,497 ครัวเรือน 
14 ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 110 ครัวเรือน 
16 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ี 2,368 คน 
17 เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 84 คน 
19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคดิเลขอย่างง่ายได ้ 703 คน 
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 17,118 ครัวเรือน 
24 คนในครัวเรือนไม่ดืม่สรุา 25,231 คน 
26  คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1,994 คน 
27 ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 17 คน 
28 ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครวั ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 2 คน 

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นว่าตัวชี้วัดความจ าเป็นพ้ืนฐานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็น
ปัญหาในระดับครัวเรือนของคนในชนบทนั้น จ าเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐบาล  น าไป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน และพ้นจากปัญหา
ต่างๆ ในโอกาสต่อไป 

1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กชช.2 ค.) จากผลการส ารวจข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2559 ของ
จังหวัดสระแก้ว จ านวนหมู่บ้านที่ส ารวจทั้งสิ้น 712 หมู่บ้าน 82,352 ครัวเรือน ราษฎร 302,622 คน (ชาย 
152,324 คน,หญิง 150,298 คน) จ านวน 31 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้ วัดที่จะท าให้ทราบถึงสภาพทั่วไป ซึ่ง
เกี่ยวข้องต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมของจังหวัดสรุปได้ว่าตัวชี้วัดที่เป็น
ปัญหามากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดสระแก้ว คือ อันดับ 1 การเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน 278 หมู่บ้าน (ร้อย
ละ 39.04) อันดับ 2 คุณภาพน้ า 243 หมู่บ้าน (ร้อยละ 34.13) และอันดับ 3 คุณภาพดิน 215 หมู่บ้าน (ร้อยละ 
30.20) จากการส ารวจ 712 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง  จ านวน - หมู่บ้าน เร่งรัดพัฒนาอันดับ
สอง จ านวน 25 หมู่บ้าน และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับสาม จ านวน 687 หมู่บ้าน 

                  2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว พบว่า 
ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยใน
รอบปี (วาตภัย) รองลงมาเป็นปัญหาประชาชนถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกท าลายทรัพย์สินในรอบปีที่ผ่านมา     
และประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปีที่ผ่านมา 



 
 

ตารางท่ี 13 ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 (จ านวนครั้ง) 
 

ปีงบประมาณ วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า 
โรค 

ระบาดสัตว ์
ดินยุบตัว ช่างป่า 

ทุ่น
ระเบดิ 

2556 45 4 23 19 - - - 1 - 
2557 68 3 8 26 - - - - - 
2558 49 4 5 19 - - - - 1 
2559 30 6 - 21 - - - - - 
2560 77 1 1 11 1 1 1 - - 

ที่มา : ข้อมูลฝ่ายสงเคราะหผ์ู้ประสบภัย ส านักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว วันท่ี 27 กันยายน 2560 
 
ตารางท่ี 14 อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2555 – 2559 

 

ปี พ.ศ. จ านวนอุบัติเหตุ 
(แห่ง) 

จ านวนคน
ตาย (ราย) 

จ านวนคน
บาดเจ็บ (ราย) 

ทรัพย์สินเสียหาย 
(บาท) 

2556 382 103 153 6,460,300 
2557 246 68 104 5,474,100 
2558 309 83 95 6,550,580 
2559 333 144 110 3,209,494 

ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว                                      

3) ด้านการศึกษา จังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาเป็น 2 เขต ดังนี้ เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว คลองหาด เขาฉกรรจ์ วังน้ าเย็น และวังสมบูรณ์ เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 
ได้แก่ อ าเภอตาพระยา อรัญประเทศ วัฒนานคร และโคกสูง ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลด้านการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 15 จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษารายอ าเภอ ปีการศึกษา 2559 
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เมืองสระแก้ว 2 52 9 1 - 4 68 
คลองหาด - 16 5 - - 2 23 
วังน้ าเย็น  - 18 8 - 1 2 29 
เขาฉกรรจ ์ - 18 8 - - 2 28 
วังสมบูรณ ์ - 16 5 - - 2 23 
ตาพระยา - 22 7 - - 3 32 
วัฒนานคร - 35 14 - - 3 52 
อรัญประเทศ - 30 17 - - 2 49 
โคกสูง - 12 2 - - 1 15 

รวม 2 219 75 1 1 21 319 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว
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ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

470,005 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 

314,643 คน 

ผู้มีงานท า 

296,647คน 

ผู้ว่างงาน  

5,043 คน 

ผู้ที่รอฤดูกาล 

12,952คน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 

155,362คน 

ท างานบ้าน 

53,309 คน 

เรียนหนังสือ 

27,104 คน 

อื่นๆ  

74,948คน 

4) ด้านการมีงานท าและรายได้  

4.1 โครงสร้างของก าลังแรงงาน 
ปี 2559 จังหวัดสระแก้วมีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 470,005 คน เป็นผู้ที่อยู่ใน

ก าลังแรงงาน 314,643 คน ประกอบด้วยผู้มีงานท า 296,647 คน ผู้ว่างงาน 5,043 คน ผู้ที่รอฤดูกาล 
12,952 คน ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน มี 155,362 คน  

 
 

แผนผัง การจ าแนกประชากรตามสถานภาพแรงงานเฉลี่ย  ปี 2559 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 

4.2 ภาวะการมีงานท าของประชากร 
  1) อุตสาหกรรม 

  เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมหรือลักษณะของการประกอบกิจกรรมของผู้มีงานท า     
ในเชิงเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ท างานส่วนใหญ่ท างานนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 64 .9 (ชายร้อยละ 62 หญิงร้อยละ 
68.6) และท างานในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 35.1 (ชายร้อยละ 38.1 หญิงร้อยละ 31.4) โดยผู้ที่ท างานนอก
ภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ท างานในสาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์     
ร้อยละ 19.6 รองลงมาคือ สาขาการผลิต ร้อยละ 13.1 สาขาการก่อสร้าง ร้อยละ 8.5 สาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร ร้อยละ 6.4 สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ร้อยละ 6.8    
ที่เหลือกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนภูมิ ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรมที่ส าคัญเฉลี่ย ปี 2559 

 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 

   2) สถานภาพการท างาน 
  จากการส ารวจสถานภาพการท างาน พบว่า ผู้มีงานท าส่วนใหญ่ท างานในฐานะลูกจ้างมากที่สุด 
ร้อยละ 42.9 (ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 32.2 และลูกจ้างรัฐบาลร้อยละ 10.6) รองลงมาท างานส่วนตัวโดยไม่มี
ลูกจ้าง ร้อยละ 35.2  ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 18.3 มีสถานภาพเป็นนายจ้าง ร้อยละ 3.7 
และท างานเป็นการรวมกลุ่ม ร้อยละ 0.1  

แผนภูมิ ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพ 
             การท างานเฉลี่ย ปี 2559 

 

  ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 

  

35.1 

19.6 

13.1 

8.5 
6.4 6.8 

11.7 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

เกษตรกรรม การขายส่ง/ 
การขายปลีก ฯ 

การผลิต การก่อสร้าง ที่พักแรมและ 
บริการด้านอาหาร 

การบริหาร 
ราชการฯ 

อื่นๆ 

ร้อยละ 

3.7 

35.2 

18.3 

10.6 

32.2 

42.9 

นายจ้าง ท างานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน 



 
 

 4.3 ภาวะการว่างงานของประชากร   
  ปี 2559 จังหวัดสระแก้ว มีผู้ว่างงานเฉลี่ย จ านวน 5,043 คน โดยเป็นชายจ านวน 3,353 คน 

หญิงจ านวน 1,690 คน เมื่อพิจารณาถึงอัตราการว่างงาน จังหวัดสระแก้วมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.6 โดยชายมี
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.89 และหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.23 
 

ตารางที่ 16 จ านวนและอัตราการว่างงาน จ าแนกตามเพศ  
หน่วย : คน 

เพศ ผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน 

ผู้ว่างงาน อัตราการ
ว่างงาน 

รวม 314,643 5,043 1.6 
ชาย 177,640 3,353 1.89 
หญิง 137,003 1,690 1.23 

หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน =  ผู้ว่างงาน x 100 
             ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
 ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 

  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

  1.1)  ป่าไม้  จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง เนื้อที่ 3,206454.75 ไร่ เป็น
อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีเนื้อที่ 524,375 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว และตอนเหนือ              
อ าเภอวัฒนานคร อุทยานแห่งชาติตาพระยา เนื้อที่ 143,750 ไร่ อ าเภอตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขา
อ่างฤาไน มีเนื้อที่ 29,275 ไร่ อ าเภอวังน้ าเย็น และกิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์ ปัจจุบันเหลือป่าไม้คงสภาพสมบูรณ์
ประมาณ ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติและบริเวณตะวันออกในเขตอ าเภอวังน้ าเย็น ติดต่อ
แนวเขต 5 จังหวัด ส าหรับสภาพปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือครอบครอง
หรือขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก รวมทั้งการตัดไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนหรือมีชุมชน      
รายล้อมพ้ืนทีป่่า 

1.2) แหล่งน้ า จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 12 แห่ง คือ คลองพระสะทึง คลอง
ตาหลัง คลองไก่เถ่ือน คลองวังจิก คลองพระปรง คลองล าสะโตน ห้วยยาง ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม ห้วยพรมโหด 
ห้วยไผ่ คลองน้ าใส มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง  จ านวน 244 สาย ซึ่งในจ านวนนี้มีที่ใช้งานได้ ในฤดูแล้ง จ านวน 
96 สาย มีหนองบึง 106 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 53 แห่ง และอ่ืนๆ 297 แห่ง ที่มีสภาพการใช้งานได้
ในฤดูแล้ง 202 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ท าการเกษตรในฤดูฝน 2,078,205 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 88.80 ของพ้ืนที่
การเกษตร และจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 2,532.660 ล้านลูกบาศก์เมตร และพ้ืนที่มีศักยภาพในการ
กักเก็บน้ าประมาณ 1,154.305 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้ าได้เพียง 376.705 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย และมีพ้ืนที่ชลประทานเพียง 244,838 ไร่  ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 10.4 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร ท าให้เป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนในการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ าให้เพียงเพ่ือ
ใช้ในการเกษตร จะส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้ง ยังมีแหล่งน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค
และบริโภคอีกด้วย 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 17 พ้ืนที่ลุ่มน้ า และปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติ ของจังหวัดสระแก้ว 
 

ลุ่มน้ า 
 

พ้ืนที่ลุ่มน้ า 
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ าท่า 
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ 
(ล้านลบ.ม.) ปริมาณ         

ความต้องการ 
ชลประทาน 

แหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

2559 2559 2559 2559 2559 
ลุ่มน้ าปราจีนบุร ี 2,344,443.75 1,491.35 204.31 78.74 644.46 
- ลุ่มน้ าคลองพระสะทึง 1,240,293.75 850.84 79.17 38.81 377.81 
- ลุ่มน้ าแม่น้ าพระปรง 1,104,150.00 640.51 125.14 39.93 266.65 
ลุ่มน้ าโตนเลสาป 1,778,500.00 1041.31 103.36 92.84 426.27 
ลุ่มน้ าห้วยล าสะโตน 531,125.00 230.32 73.36 26.28 128.64 
ลุ่มน้ าห้วยตะเคียน 366,687.50 180.52 17.98 19.31 99.09 
ลุ่มน้ าห้วยนางาม 140,750.00 71.99 2.28 7.25 28.48 
ลุ่มน้ าห้วยพรมโหด 582,125.00 54.00 7.00 31.86 137.01 
ลุ่มน้ าคลองน้ าใส 157,812.50 143.00 2.75 8.13 33.05 

รวม 4,122,943.75 2,532.66 307.67 171.57 1,070.73 
   479.24  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินในปี พ.ศ. 2560  จ านวน 2 แห่งพบว่า 

1.คลองพระสะทึง 
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีบางพารามิเตอร์ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3  (BOD) 

2.ห้วยพรหมโหด 
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีบางพารามิเตอร์ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(BOD + แอมโมเนีย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ 

ด้านการลงทุนและอุตสาหกรรม ในปี 2560 (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2560) มีโรงงานอุตสาหกรรมรวม
ทั้งสิ้น จ านวน 508 แห่ง เงินลงทุนทั้งสิ้น 38,278.09 ล้านบาท สร้างงานให้ประชาชนมีงานท ารวม 10,989 คน 
ชี้ให้เห็นว่าในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวลดลงจาก ปี 2559 โดยพิจารณาจากจ านวนโรงงานที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่แล้ว ร้อยละ 26.37  
ตารางท่ี 18  ข้อมูลและสถิติจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้ว 
 

ปี  พ.ศ. จ านวนโรงงาน (แห่ง) จ านวนเงินลงทุน (บาท) จ านวนคนงาน (คน) 
2555 571 12,509,183,136 13,399 
2556 534 13,666,078,148 13,525 
2557 587 14,034,507,837 13,908 
2558 612 14,291,737,837 14,171 
2559 690 34,417,767,837 15,031 
2560 508 38,278.09 10,989 

 
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนเงินลงทุน และจ านวนคนงาน ปี 2555-2559 จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ กันยายน 2560) 
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ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว(SEZ) 

 รัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้ก าหนดให้ ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยได้มีการประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ขึ้น 
จนมาถึงรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นว่าควรจะขับเคลื่อน และด าเนินการเร่งด่วน 
จึงเร่งจัดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีประกาศที่ 1/2558 ก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ใน 6 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดหนองคาย          
และจังหวัดสระแก้ว โดยในส่วนของจังหวัดสระแก้วได้ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 ต าบล ของ 2 อ าเภอ ได้แก่ ต าบล
ผักขะ อ าเภอวัฒนานคร ต าบลบ้านด่าน, ต าบลป่าไร่ และต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ รวมพื้นที่ 
207,500 ไร่ หรือคิดเป็น 332 ตร.กม. 

ด้านศักยภาพและโอกาสของนักลงทุน  

2.1 ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบ เพราะตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและกรุงเทพฯ มีจุดผ่าน
แดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ ซึ่งถือเป็นประตูการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชา ซึ่งปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ มีมูลค่าการค้า
ชายแดนถึง 77,173.31 ล้านบาท สูงที่สุดของการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 64 ของมูลค่าการค้า
ชายแดนไทย - กัมพูชาทั้งหมดนอกจากนี้ จังหวัดสระแก้วยังตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ที่เชื่อมโยง 
กรุงเทพฯ-สระแก้ว-พนมเปญ-โฮจีมินห์ซิตี้-วังเตา สามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือหรือขนส่งสินค้าเข้าไปยังกรุง
พนมเปญและเวียดนามตอนใต้ได้อย่างสะดวก   

2.2   จังหวัดสระแก้วมีชายแดนติดกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ของประเทศกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้
มีการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา 2 แห่ง คือ 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง อยู่ห่างจากชายแดน 40 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 2,424 ไร่ โดยมี
อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ การแปรรูปสินค้าเกษตร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของ นักลงทุน
ไทย เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และกล่องใส่เครื่องประดับ 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ Sanco-Poipet อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกัมพูชา
กับญี่ปุ่น ในระยะแรกจะมีพ้ืนที่ 519 ไร่ 

 
2.3 พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง เป็นแหล่งปลูกพืชพลังงาน ได้แก่ อ้อย, มันส าปะหลัง  และ

พืชผลทางการเกษตรจ านวนมาก เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูป หรือส่งออก รวมถึงอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม 

2.4 จังหวัดสระแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมาย
อยู่ทั่วจังหวัด เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทเขาน้อย เขารัง และช่องสระแจง บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์
ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีตให้แก่คนรุ่นหลัง และยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา  
  



 
 

ความก้าวหน้าด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ที่มา : BOI ณ ก.ย. 60 
แนวทางการพัฒนาและความคืบหน้าการด าเนินงานในพืน้ที่ 

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 
 1.1 ด้านด่านศุลกากร มีโครงการรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนี้ 
 1) โครงการแก้ปัญหาหาจราจรของด่านพรมแดนบ้านคลองลึก วงเงินงบประมาณ 115 ล้านบาท 
ในการก่อสร้างลานตรวจสินค้าด้วยระบบเครื่องเอ็กซเรย์ และลานจอดรถบรรทุกสินค้า เพ่ือเป็นการบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาจราจรแออัด บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมานานตามการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกมีความคับแคบ ไม่สามารถขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม อีกทั้ง เพ่ือให้สามารถ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 2) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนบ้านคลองลึก วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท และ
ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนภารกิจกรมศุลกากร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุง
อาคารด่านพรมแดนคลองลึก (CIQ) จ านวน 900,000 บาท เนื่องจากสภาพอาคารด่านพรมแดนมีความทรุด
โทรม ซึ่งยังไม่เป็นมาตรฐานที่จะรองรับการขยายตัวทางการค้า และการท่องเที่ยว รวมทั้ง มิติด้านการอ านวยความ
สะดวก จึงจ าเป็นต้องท าการปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับรองรับการให้บริการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากขึ้นต่อการ
ให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้าออกและการขนส่งสินค้าผ่านพรมแดน ตลอดจนต่อประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน CIQ ณ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 

 3) โครงการด่านศุลกากรพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) วงเงินงบประมาณ 800 ล้าน
บาท (ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ 2560-2562) เพ่ือเป็นการรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้โครงการ 
Greater Mekong Sub-region (GMS) ในเส้นทาง R.1 หรือ Southern Economic Corridor (SEC) โดยจะต้อง
มีการก าหนดพ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ (Common Control Area : CCA) และ
เพ่ือรองรับขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พื้นที่มากพอสมควร ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกมีความคับแคบ และไม่
สามารถขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับได้ 

 

ท่ี ช่ือบริษัท อ าเภอ ต าบล สัญชาติ ยื่นค าขอ อนุมัต ิ ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต/
หน่วย 

การจ้าง เงินลงทุน 

ไทย ต่างชาติ (ล้านบาท) 
1 บจก.ช็อคโก

แลทเค้ก 
วัฒนานคร ผักขะ ไทย 12 พ.ค. 59 25 ก.ค. 59 ผลิตอาหารสัตว์ 20,000 ตัน 12 - 35 

2 บจก.พลาสติค
และหีบห่อไทย 
(มหาชน) 

อรัญประเทศ บ้านด่าน ไทย 29 มิ.ย. 59 3 ส.ค.59 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 13,392 ตัน 200 1 728.752 

3 บจก.ชูบุซึ 
(ประเทศไทย) 

อรัญประเทศ บ้านด่าน ญี่ปุ่น 
100% 

5 ส.ค. 59 23 ส.ค. 59 ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
ยานยนต์ประเภทฉนวนกัน
ความร้อน เก็บเสียง 

276,400,000 
ชิ้น 

 

215 8 515 

4 บริษัท เอ็กซ
ตรีมวิชชั่น เอ็น 
จิเนียริ่ง จ ากัด 

วัฒนานคร ผักขะ มาเลเซีย 14 ธ.ค. 59 15 พ.ค. 60  Metal parts 80 ตัน   36.8 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 1,315.552 



 
 

 4) โครงการด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยน (อยู่ระหว่างด าเนินการขอรับงบประมาณ) เพื่อเป็น
การรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้โครงการ Greater Mekong Sub-region (GMS) ในเส้นทาง R.1 
หรือ Southern Economic Corridor (SEC) โดยจะต้องมีการก าหนดพ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ทั้งสองประเทศ (Common Control Area : CCA) และเพื่อรองรับขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พื้นที่มากพอสมควร 
ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกมีความคับแคบ และไม่สามารถขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับได้  

  1.2 ด้านถนน เพ่ือรองรับระบบคมนาคม และ Logistics ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วจึง
มีแผนด าเนินการก่อสร้างถนนสายต่างๆ ดังนี้  

- โครงการก่อสร้างถนนอ้อมเมืองอรัญประเทศ ด้านทิศใต้ สายแยก ทล.33 – ด่านผ่านแดนบ้าน
คลองลึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร งบประมาณ 935 ล้านบาท (ผลการ
ด าเนินงาน 65.84%) 

- โครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 33 – อรัญประเทศ อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 329.85 ล้านบาท (ผลการด าเนินงาน 30.81%) 

- โครงการก่อสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33- บ้านภูน้ าเกลี้ยง ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 93.28 ล้านบาท (ผลการด าเนินงาน 58.10%) 

- โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ระยะทาง 12.500 กิโลเมตร  

- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สก.3085 – บ้านป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร  

- แผนงานโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท โดยกรมทางหลวงได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงกับกรมการทหารช่าง กองทัพบก ในการก่อสร้างทางหลวงสายอรัญประเทศ -ชายแดนไทย/
กัมพูชา(หนองเอ่ียน-สตึงบท) ระยะทาง 4.714 กม.และสะพานยาว 620 ม. งบประมาณ 670 ล้านบาท         
(ในส่วนของงานถนนรวมพ้ืนที่ด่านฯ และสะพาน) 

- แผนโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือสนับสนุนโลจิสติกส์จุดผ่อนปรนบ้านป่าไร่  ซึ่งจะ
ด าเนินการในปี 2562-2564 ประกอบด้วย 

   -  ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 348 ตอนอรัญประเทศ-แก้วเพชรพลอย  
ระยะทาง 6.21 กม. งบประมาณ 280 ล้านบาท 
             -  ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 372 ตอนทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ  
ระยะทาง 4.581 กม. งบประมาณ 140 ล้านบาท 
             -  ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3446 ตอนตลาดโรงเกลือ-ป่าไร่ 
ระยะทาง 10.875กม. งบประมาณ 300 ล้านบาท 

 1.3 การคมนาคมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างทางรถไฟ  
แก่งคอย-คลองสิบเก้า-สุดสะพานคลองลึก 

 1.4 ด้านระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยจะสร้างสถานีไฟฟ้าเพ่ิม
อีก 1 สถานี เงินลงทุน 617 ล้านบาท จะด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (จ านวน 3 แปลง) ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งด่านศุลกากร,  พ้ืน
ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนที่รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมในอนาคต และมีแผนงานพัฒนาระบบจ าหน่าย 
22 kV. เพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



 
 

 1.5 ด้านระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบประปา ปัจจุบันก าลังการผลิตอยู่ที่ 
19,200 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะสามารถใช้ได้ถึง ปี พ.ศ. 2561 โดยได้วางแผนให้มีก าลังการผลิตอยู่ที่ 43,200 ลูกบาศก์
เมตร/วัน รวมทั้งมีโครงการปรับปรุงขยายในปี พ.ศ. 2559 เพ่ือที่จะสามารถใช้น้ าได้ถึงปี พ.ศ. 2569 โดยได้มี
โครงการรองรับการประกาศพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 2 โครงการ ได้แก ่

 1) สร้าง mobile plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 66.2 ล้านบาท สัญญาเริ่ม 25 มิถุนายน 
2559-19 มิถุนายน 2560 ขณะนี้มีผลการด าเนินงานร้อยละ 61.23 

 2) สร้างสถานีผลิตน้ าที่อ่างเก็บน้ าพระปรง เพ่ือส่งไปที่อ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอวัฒนานคร 
งบประมาณ 871 ล้านบาท สัญญาเริ่ม 26 มิถุนายน 2559-29 มิถุนายน 2560 ขณะนี้มีผลการด าเนินงาน
ร้อยละ 63.43 

 1.6 ด้านการโทรศัพท์  TOT ได้มีการขยายโครงข่ายตามแนวชายแดนแล้ว ซึ่งท าให้มีความพร้อม   
ในการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ และสามารถรองรับทุกความเร็ว (Speed) ที่ผู้รับบริการร้องขอ 

2. ด้านแรงงาน และสาธารณสุข  

  2.1 ส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และ
ความมั่นคง ที่อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (บริเวณตลาดอินโดจีน) เลขท่ี ๕๕๕/๒๘๓ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
การสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีภารกิจเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตท างานให้แก่คน
ต่างด้าวที่เข้ามาท างานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับหรือตาม
ฤดูกาล  และคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานตามกฎหมายพิเศษ 

  2.2 ด้านการสาธารณสุข มีหน่วยบริการประเภทโรงพยาบาล จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  รพ.อรัญ
ประเทศ, รพ.วัฒนานคร และ รพร.สระแก้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต าบลจ านวน 6 แห่ง  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2560 รพ.สต.ป่าไร่, รพ.สต.บ้านโรงเรียน  และ รพ.สต.อรัญประเทศ ได้รับอนุมัติอาคาร 3 ชั้น /รถ
รับส่ง PT ส่วน รพ.สต.ที่เหลือ อยู่ในขั้นตอนการเสนอขอและเตรียมจัดบริการด้านอาชีวอนามัย ส าหรับการเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพ ได้มีการฝึกอบรมให้กับ อสม. ผู้น าในเขต SEZ  จ านวน 25 คน และในเครือข่าย 20 คน พร้อมทั้ง
ได้เตรียมพัฒนาระบบการจัดบริการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านสารเคมี ภัยจากโรงงาน การพัฒนาด้านควบคุม
โรคติดต่อ ภายในประเทศให้ผ่านกฎอนามัยระหว่างประเทศต่อไป 

 3 ด้านสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 

 3.1  การให้สิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี 

  ปัจจุบันเอกชนขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้ว โดย BOI มีประกาศนโยบายส่งเสริม      
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ระดับสูงสุด ผ่อนปรนเงื่อนไขส าหรับ SMEs ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และก าหนดกิจการเป้าหมายส าหรับการลงทุนในโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก  BOI    
มีการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมทั้งมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน และการจัดสินเชื่อเพ่ือการลงทุน 

                    3.2 ความคืบหน้าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2560 ครม. ได้มีมติเห็นชอบการลงทุนเพ่ือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมสระแก้ว ภายใต้
วงเงินงบประมาณ 700 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณปี 2560 จ านวน 140 ล้านบาท และปี 2561 จ านวน 
560 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ระยะที่โดย



 
 

งบประมาณของ กนอ. จ านวน 100.64 ล้านบาทอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บนพ้ืนที่ประมาณ 660 
ไร่ ในเขตพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.3 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) 

  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในลักษณะเชิงรุก  จังหวัดสระแก้วจึงจัดตั้ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service) ซึ่งเน้นการให้บริการด้านการค้าการลงทุน รวมถึงด้าน
แรงงานสาธารณสุขและความมั่นคง ที่รวดเร็วและครบวงจร นักลงทุนสามารถติดต่อหลายหน่วยงานได้ในที่เดียว    
เป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จในการให้ข้อมูลและประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอ
ใบอนุญาตต่างๆ  โดยศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 
ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

  

ตารางท่ี 19 สถานประกอบการและโรงงานที่ต้องด าเนินการภายใต้การควบคุมและติดตามรายงานผลกระทบ 
(EIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 20 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระแก้ว 

 
แหล่งข้อมูล พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ปี2560 
                กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ในการผลิตพืช ปลูกผัก ท านาสวนผสม 
ปลูกข้าว อันดับรองลงมาอยู่ในภาคการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโค เช่น โคเนื้อ โคนม  เลี้ยงไก่ และสุกร และอันดับ 
สามอยู่ในภาคการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่นขนมไทยต่างๆ ทองม้วน นางเล็ด ขนมถ้วยฟู การท าน้ าพริก
ชนิดต่างๆ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น หมูยอ  ลูกชื้นหมู ลูกชิ้นวัว  

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ปัญหาด้านน้ าเสียชุมชนและมลพิษทางน้ า เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีการค้า

ชายแดน ท าให้มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ า ประกอบกับ น้ าเสียส่วนใหญ่
ไม่ได้ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าต่างๆ ท าให้คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าเสื่อมโทรมลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และจากสถิติข้อมูลการร้องเรียนของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี 2549-2559 พบว่ามีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 118 ครั้ง 
เป็นเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางน้ า  51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.22 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ซึ่งสรุป
แหล่งก าเนิดของปัญหาด้านมลพิษทางน้ าได้ ดังนี้ 
          1.1) น้ าเสียชุมชน เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคของจังหวัดยังไม่เพียงพอกับ  ความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ ถนน ระบบระบายน้ าในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลาดสด 
สถานพยาบาล เป็นต้น น้ าเสียชุมชนที่ปล่อยทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนมักจะปล่อยลงสู่ พ้ืนดินหรือ แหล่งน้ า
ธรรมชาติโดยไม่ได้รับการบ าบัดให้ถูกวิธี  

 1.2) น้ าเสียอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสระแก้วยังมีจ านวนน้อย 
และเป็นโรงงานขนาดเล็ก โดยทั่วไปเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ ในเขตอ าเภอ
เมืองสระแก้ว และอ าเภอวัฒนานคร ส าหรับโรงงานขนาดใหญ่ได้แก่ โรงงานก าจัดขยะ โรงงานน้ าตาลโรงงานผลิตเอ
ทานอล โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง และโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังนั้น ปัญหาน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่  แต่ในอนาคตอาจส่งผลกระทบมากขึ้นตามการขยายตัว   ของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เริ่มมีมากข้ึน  



 
 

 1.3) น้ าเสียจากการเกษตร เป็นภาคการผลิตที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและมี
การใช้สารเคมีเป็นจ านวนมากโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกรซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าโดยเฉพาะน้ า
ผิวดิน ซึ่งมีความส าคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน    
 2) ปัญหาด้านขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 524.75 ตัน/วัน แยก
ออกเป็นในเขตเทศบาล มีปริมาณการเก็บขน 189.15 ตัน /วัน นอกพ้ืนที่บริการเก็บขน 206.83 ตัน /วัน และมี
ปริมาณขยะสะสม 120,109 ตัน จะเห็นว่าข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม  2557 จังหวัด
สระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นล าดับที่ 51 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 
35,175 ตัน อัตราการสะสมขยะมูลฝอย 66.43 กก./คน ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วได้รับงบประมาณจัดตั้งศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอย 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น ปัญหาที่พบในการจัดการขยะ คือ การจัดการ  
ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ตารางที่ 21 อัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล 
 
ล าดับ

ที ่
เทศบาล 

พ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

ประชากร 
(คน) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

วิธีการก าจัดขยะ 

1 ทม.วังน้ าเย็น 5.5 9,971 15 ฝังกลบ 
2 ทม.เมืองสระแก้ว 28 17,032 18 ฝังกลบ 
3 ทม.อรัญญประเทศ 5 17,213 30 กองในหลุม 
4 ทต.ศาลาล าดวน 3.84 2,443 7 ฝังกลบ/เผา 
5 ทต.เขาฉกรรจ ์ 8.715 7,196 2.5 ฝังกลบ 
6 ทต.ท่าเกษม 11.2 3,442 6-8 ขอใช้ร่วมกับ ทม.สระแก้ว 
7 ทต.วัฒนานคร 3.544 5,650 6-7 ฝังกลบ/กองถม 
8 ทต.ตาพระยา 2.8 2,840 2.5 เผา/ฝังกลบ 
9 ทต.วังทอง 143.9 12,756 - เผา/ฝังกลบ 

                                                                                                                                       
 ส าหรับข้อมูลจ านวนมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2560  ที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณขยะติด
เชื้อโดยเฉลี่ยที่ 1,814 กิโลกรัม/เดือน มีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีจ้างบริษัทเอกชนรับไปก าจัด 

               

ข้อมูลจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 



 
 

 

                  3) ปัญหาด้านมลพิษทางเสียง ส าหรับมลพิษทางเสียงนั้นจังหวัดสระแก้ว ยังไม่มีข้อมูลการตรวจวัด
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ของมลพิษทางเสียงโดยทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม 
มลพิษทางเสียงหรือเหตุเดือดร้อนร าคาญจากเสียงดังรบกวนจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่างๆ เช่นเสียงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เสียงจากยานพาหนะ ฯลฯ  ในพ้ืนที่จังหวัด ยังถือว่าไม่มีปัญหาที่รุนแรงแต่อย่างใด 

                  4) ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในบางจุดที่เป็นชุมชน
หนาแน่น บริเวณริมถนนและบริเวณใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการหรือโรงงานที่มีการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ หม้อต้มไอน้ า หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดไอระเหยของสารเคมีกลิ่นเหม็น รวมถึง 
การเผาขยะของชาวบ้าน การเผาพืชไร่และการเผาป่า ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้ อนร าคาญต่อประชาชนและอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในระยะยาวได้ มลพิษทางอากาศมีแนวโน้มวิกฤตและรุนแรง
มากในช่วงฤดูแล้ง โดยเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาเศษผลผลิตทางการเกษตร และปัญหากลิ่น
เหม็นจากสถานประกอบการ เช่น บริษัท Pro Waste โรงงานน้ าตาล ลานตากมันส าปะหลัง 

ตารางท่ี 22  แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศประเภทฝุ่นละออง  

               

 
 

 
 
  



 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพ และจ านวนกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ 
ข้อมูลการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

3.1 สถานบริการสาธารณสขุภาครัฐ 

จังหวัดสระแก้วมีโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 9 แห่ง เป็น
โรงพยาบาลขนาดทั่วไปประจ าจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลขนาดทั่วไปขนาดเล็ก 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 
แห่ง มีโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 1 แห่ง โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท 1 แห่ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
น าโดยแมลงที่   3.2   1 แห่ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 5 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 107 แห่ง สถานีอนามัยท่ีถ่ายโอนไป อปท. 3 แห่งและโรงพยาบาลแพทย์
แผนไทย 2 แห่ง 

ตารางที่ 23 แสดงสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2560 

อ าเภอ โรงพยาบาล 
เตียง
จริง 

รพ.สต. 
สอ. รวม อื่น ๆ 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
เมืองสระแก้ว รพท. S  388 4 15 2 - 21 ศคม.ที6่.2,นคม.ที่ 2   

ศูนย์ สธ.เทศบาล 
อรัญประเทศ รพช. M1 151 6 9 1 - 16 สถานีกาชาด,นคม.ที1่1 
  รพ.สังกัดระทรวงกลาโหม60

เตียง 
       

วังน้ าเย็น รพช. F2 
รพ.แพทย์แผนไทย 

85 - 3 2 2 7 นคม.ที่ 5,ศูนย์ สธ.
เทศบาล 

วัฒนานคร รพช.  F2 77 11 10 - - 21 นคม.ที่ 7 
  รพ.จิตเวชสระแก้ว(90 เตียง)          
 รพ.แพทย์แผนไทย        
ตาพระยา รพช.  F2 49 8 7 - - 15 นคม.ที่ 6 
คลองหาด รพช.  F2 37 5 4 - - 9 - 
เขาฉกรรจ ์ รพช.  F2 51 1 3 2 1 7 - 
โคกสูง รพช.  F3 10 5 4 - - 9 - 
วังสมบูรณ ์ รพช.  F3 10 - 5 1 - 6 - 

รวม   40 59 8 3 110  
หมายเหตุ  1.สอ.หมายถึงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไป อปท.  

  2.ศคม.ที3่.2 หมายถึง   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที6่.2 
  3.นคม.  หมายถึง  หน่วยควบคมุโรคติดต่อน าโดยแมลง 
  4.ขนาด รพ.สต.อ้างอิงข้อมูลจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 



 
 

3.2 ข้อมูลสถานพยาบาลจังหวัดสระแก้ว 
ตารางท่ี 24 แสดงข้อมูลสถานพยาบาลจังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามลักษณะคลินิกรายอ าเภอ  

ล า ดับ อ าเภอ 

ประเภทสถานพยาบาล รวม
คลินิก 
ทุก

ประเภท
จ านวน 
(แห่ง) 

คลินิก
เวช

กรรม 

เฉพาะ
ทาง 

ทันต 
กรรม 

การ
พยาบาล
และผดุง
ครรภ์ 

ผดุง
ครรภ์
ชั้น
สอง 

กาย 
ภาพ
บ าบัด 

เทคนิค
การแพทย ์

แพทย์
แผน
ไทย 

การ
ประกอบ

โรค
ศิลปะ 

สห 
คลินิก 

1 เมืองสระแก้ว 6 15 4 4 3 1 2 2 1 0 38 

2 วัฒนานคร 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 7 

3 อรัญประเทศ 12 8 5 2 0 2 0 0 0 0 29 

4 โคกสูง 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

5 ตาพระยา 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

6 เขาฉกรรจ ์ 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 10 

7 วังน้ าเย็น 4 2 2 7 0 0 0 0 0 0 15 

8 วังสมบูรณ ์ 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

9 คลองหาด 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

  รวม 23 34 12 28 3 3 2 2 1 0 108 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 ข้อมูลก าลังคนด้านสาธารณสุข  

ตารางท่ี 25  จ านวนบุคลากรสาขาขาดแคลน จ าแนกรายหน่วยบริการสุขภาพ  ปี 2561 

อ าเภอ 

แพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

ควรมี 
มี

จริง 
ขาด/เกิน ควรมี 

มี
จริง 

ขาด/เกิน ควรมี มีจริง ขาด/เกิน ควรมี 
มี

จริง 
ขาด/เกิน 

รพร.สระแก้ว   74 34 39/- 13 10 3/- 26 21 6/- 413 347 66/- 

สสอ.เมือง - - - - - - - - - 27 23 4/- 

รวม 74 34 39/- 13 10 3/- 26 21 6/- 440 370 70/- 

รพ.อรัญฯ 39 16 23/- 7 6 1/- 16 11 5/- 148 144 4/- 

สสอ.อรัญฯ - - - - - - - - - 17 16 1/- 

รวม 39 16 23/- 7 6 1/- 16 11 5/- 165 160 5/- 

รพ.คลองหาด 8 1 7/- 4 3 1/- 4 3 1/- 35 35 -/- 

สสอ.คลองหาด - - - - - - - - - 18 7 11/- 

รวม 8 1 7/- 4 3 1/- 4 3 1/- 53 42 11/- 

รพ.ตาพระยา 10 3 7/- 5 4 1/- 4 3 1/- 44 36 8/- 

สสอ.ตาพระยา - - - - - - - - - 17 10 7/- 

รวม 10 3 7/- 5 4 1/- 4 3 1/- 61 46 15/- 

รพ.วังน้ าเย็น 15 4 11/- 8 7 1/- 9 7 2/- 77 65 12/- 

สสอ.วังน้ าเย็น - - - - - - - - - 12 7 5/- 

รวม 15 7 11/- 8 7 1/- 9 7 2/- 89 72 17/- 

รพ.วัฒนานคร 16 4 12/- 9 6 3/- 6 5 1/- 65 62 3/- 

สสอ.วัฒนาฯ - - - - - - - - - 40 16 24/- 

รวม 16 4 12/- 9 6 3/- 6 5 1/- 105 78 27/- 

รพ.เขาฉกรรจ ์ 10 3 7/- 3 4 -/1 5 4 1/- 51 40 11/- 

สสอ.เขาฉกรรจ ์ - - - - - - - - - 15 9 6/- 

รวม 10 3 7/- 3 4 -/1 5 4 1/- 66 49 17/- 

รพ.โคกสูง 3 4 /-1 3 2 1/- 2 2 -/- 27 21 6/- 

สสอ.โคกสูง - - - - - - - - - 10 8 2/- 



 
 

อ าเภอ 

แพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

ควรมี 
มี

จริง 
ขาด/เกิน ควรมี 

มี
จริง 

ขาด/เกิน ควรมี มีจริง ขาด/เกิน ควรมี 
มี

จริง 
ขาด/เกิน 

รวม 3  /-1 3 2 1/- 2 2 -/- 37 29 8/- 

รพ.วังสมบูรณ์ 3 2 1/- 3 3 -/- 2 2 -/- 27 24 3/- 

สสอ.วังสมบูรณ์ - - - - - - - - - 11 7 4/- 

รวม 3 1 3/- 3 3 -/- 2 2 -/- 38 31 7/- 

รวมจังหวัด 178 72 106/- 55 45 10/- 74 58 16/- 1,054 877 177 

ที่มา :กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบคุคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ณ วันท่ี  1  พฤศจิกายน  2560  

จากตารางที่ 25  

1. สายงานแพทย์  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  72 คน คิดเป็นร้อยละ 40.45 เมื่อเทียบกับ
บุคลากรที่ควรมี(กรอบอัตราก าลังขั้นต่ า)   มีส่วนขาด  106 คน คิดเป็นร้อยละ  59.55  

2. สายงานทันตแพทย์  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  45  คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 เมื่อเทียบกับ
บุคลากรที่ควรมี(กรอบอัตราก าลังขั้นต่ า)   มีส่วนขาด  10 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.19 

3. สายงานเภสัชกร  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  58 คน คิดเป็นร้อยละ  78.38 เมื่อเทียบกับ
บุคลากรที่ควรมี(กรอบอัตราก าลังขั้นต่ า)   มีส่วนขาด  16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62  

4. สายงานพยาบาลวิชาชีพ  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  850 คน คิดเป็นร้อยละ 91.68 เมื่อ
เทียบกับบุคลากรที่ควรมี(กรอบอัตราก าลังขั้นต่ า)   มีส่วนขาด 177 คน คิดเป็นร้อยละ 8.32 
               บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย   มีแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ จ านวน  1 คน  
(ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอรัญประเทศ)   พยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย 4  เดือนและหลักสูตร     อาชีวอ
นามัยเบื้องต้น 60 ชั่วโมง เทียบกับจ านวนโรงพยาบาลมีเพียงร้อยละ 22.22 นักวิชาการสาธารณสุขหลักสูตรอา
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีเพียงร้อยละ 3.73  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ 

ตารางท่ี 26 แสดงความครอบคลุมสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2561 

สิทธิ UC สิทธิ
ข้าราชการ 

สิทธิ
ประกันสังคม 

สิทธิว่าง สิทธิ
ประกัน
สุขภาพ
อื่นๆ

(จ านวน) 

ประชากร ความครอบคลุมร้อยละ 

(จ านวน) (จ านวน) (จ านวน) (จ านวน) รวม ถูกต้อง ครอบคลุม 

412,987 29,953 103,188 242 21,547 567,917 100 99.96 

ที่มา :ส านักบริหารงานทะเบียน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ พฤษภาคม 2561 

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ได้แก่ การ
พิจารณาอนุญาตท างานแก่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้าท างานในลักษณะ ไป -กลับ หรือตามฤดูกาล ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน  มีการก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการด าเนินการ ก าหนดจ านวนแรงงานต่างด้าวที่จะ
อนุญาตให้เข้ามาท างานให้สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่และความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่ ตามรายงานข้อมูลจากจัดหา
งานจังหวัดสระแก้ว สถานการณ์แรงงานกัมพูชาในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วที่เข้ามาท างานในลักษณะมาเช้า-เย็นกลับ 
หรือตามฤดูกาล ตั้งแต่ปี 2555  มีแรงงานเข้ามาท างานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 50,000-60,000 คน 
แบ่งเป็น 

1) กิจการค้าขายในตลาดชายแดน(โรงเกลือ) จ านวนประมาณ 30,000-35,000 คน 
2) กิจการเกษตรกรรม(อ้อย มันส าปะหลัง) จ านวนประมาณ 15,000-20,000 คน 
3) งานรับใช้ในบ้าน ก่อสร้าง กิจการอื่นๆ จ านวนประมาณ 5,000-10,000 คน 
สภาพปัจจุบันชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาท างานในจังหวัดสระแก้ว เดินทางเข้ามาผ่านช่องทาง  
มี 3 ประเภท 
1) จุดผ่านแดนถาวร (คลองลึก) แรงงานที่ผ่านด่านคลองลึกมีเอกสาร 3 ประเภท ได้แก่ 

1.1  หนังสือเดินทาง (Passport) วันละ 300-500 คน 
1.2  หนังสือผ่านแดน (Border Pass) วันละ 1,000-1,100 คน 
1.3  บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Immigration Card) วันละ 10,000 -12,000 คน 

2)  จุดผ่อนปรนการค้า มี 3 จุด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว รับผิดชอบ ควบคุมการเข้าออก
ราชอาณาจักร มีชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามา วันละประมาณ 2,000-3,000 คน บางส่วนมีหนังสือผ่านแดน 
(Border Pass) 

3)  ช่องทางโดยอนุโลม 15 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของกองก าลังบูรพา มีชาวกัมพูชาเดินทางเข้า
มาวันละประมาณ 1,500 คน  
 

 

 



 
 

ตารางท่ี 27 แสดงการซื้อบัตรประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวปี ระหว่างปี 2559-2561 

โรงพยาบาล จ านวนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  

2559(ราย) 2560 

MOU/Border 
pass 

2561(ราย) 

2559 

MOU/ 
Border 
pass 

2559  

(OSS) 

รวม(ราย) 2561 

MOU/ 
Border pass 

2561 
(OSS) 

รวม(ราย) 

รพร.สระแก้ว 1,407 1,037 2,444 3,629 3,470 589 4,059 

รพ.อรัญประเทศ 1,245 1,065 2,310 2,577 2,605 718 3,323 

รพ.ตาพระยา 217 63 280 345 555 148 703 

รพ.วัฒนานคร 2,658 3,233 5,891 3,678 3,730 1,021 4,751 

รพ.วังน้ าเย็น 2,890 850 3,740 3,106 3,665 566 4,231 

รพ.คลองหาด 1,414 297 1,711 1,581 1,300 198 1,498 

รพ.เขาฉกรรจ ์ 745 283 1,028 672 715 209 924 

รวม 10,576 6,828 17,404 15,588 16,040 3,449 19,489 

ที่มา  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  

ตารางท่ี 28 แสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2559-2561 

ปีงบประมาณ มีหลักประกันสขุภาพ ไม่มีหลักประกันสขุภาพ 

ตรวจสขุภาพและประกันสุขภาพ (สามารถเรียกเก็บได้) (ไม่สามารถเรียกเก็บได้) 

2559 4,725,039.00 39,260,072.00 2,595,503.00 

2560 2,530,180.00 19,324,011.00 2,407,626.00 

2561 3,976,185.00 28,351,024.00 1,032,167.00 

รวม 11,231,404.00 86,935,107.00 6,035,296.00 

ที่มา  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว้ 

 



 
 

 ข้อมูลสถานะสุขภาพ 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(Life Expectancy) 
อายุคาดเฉลี่ยปี 2559 เพศชายของจังหวัดสระแก้วน้อยกว่าระดับภาคตะวันออก 8.06 และน้อยกว่า

ประเทศ 0.8 และเพศหญิงของจังหวัดสระแก้วมากกว่าภาคตะวันออก 5.18 และน้อยกว่าประเทศ 0.83 
ตารางที่ 13 แสดงอายุคาดเฉลี่ยของประชากรจังหวัดสระแก้วเปรียบเทียบกับภาคตะวันออกและประเทศปี 
2558 - 2563  

ข้อมูล อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิดของประชากร  

จังหวัดสระแก้ว ภาคตะวันออก ประเทศ 

ชาย 71 70.09 73.28 

หญิง 77.78 77.23 80.01 

ที่มา   - อายุคาดเฉลี่ยภาคตะวันออก การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2558-2563 ,ส านกังานคณะกรรมการ
   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 - อายุคาดเฉลีย่ประเทศ  อ้างอิงจาก : สารประชากร สถาบันวิจยัประชากร และสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล ปีท่ี 25                         
              มกราคม 2559 
 

 ข้อมูลสถานะสุขภาพ(ย้อนหลัง 3 ปี) จังหวัดสระแก้ว 

ตารางที่ 29 แสดงข้อมูลสถานะสุขภาพ ปี พ.ศ. 2557 –2559 จังหวัดสระแก้ว 
ข้อมูล 

(อัตรา) 

 ปี 57  ปี 58 ปี 59 ประเทศปี59 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา อัตรา 

ทารกต่ ากว่า 1 ปีตาย : เกิดมีชีพ 1,000 คน 42 7.2 39 7.4 48 9.3 6.4 

ทารกต่ ากว่า 7 วันตาย : เกิดมีชีพ1,000 คน 29 5.25 11 1.91 25 4.9 2.3 

เด็กอายุ <5ปี ตาย : เด็กอายุ 5ป ี1,000 คน 66 12.0 51 9.7 60 11.6 8.8 

มารดาตาย:เกิดมีชีพ 100,000 คน  1 18.1 1 18.9 0 0 26.6 

เกิด  : ประชากร 1,000 คน 5,523 10.24 5,747 10.32 5,287 9.65 11.9 

ตาย : ประชากร 1,000 คน 3,671 6.66 3,432 6.16 3,701 6.76 8.0 

เพิ่มประชากรตามธรรมชาติร้อยละ 1,852 0.34 2,315 0.41 1,586 0.29 0.39 

ที่มา :  สถิติสาธารณสุข 2557 – 2559 (กยผ.) 

 

 



 
 

สาเหตุการตายท่ีส าคัญ 10 อันดับของจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2558- 2560 

ในปี 2561 สาเหตุการตายที่ส าคัญท่ีมากที่สุดคือปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด รองลงมาคือ การติด
เชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด และ เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด คิดเป็น 86.31 ,33.80 และ 
14.54 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 30 แสดงสาเหตุการตายท่ีส าคัญ 10 อันดับของจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2558- 2561 

ล า
ดับ 

สาเหตุการป่วย 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 
ปี2561 

(ต.ค.60-มิ.ย.61) 

จ านวน 
อัตรา:
แสน 

จ านวน 
อัตรา:
แสน 

จ านวน 
อัตรา:
แสน 

จ านวน 
อัตรา:
แสน 

1 สาเหตุการตายอื่นท่ีไม่ชัดเจน
และไม่ระบุรายละเอียด 

819 150.3
2 

445 81.24 710 129.0
1 

475 86.31 

2 ปอดบวม ไมร่ะบรุายละเอียด 201 36.89 133 24.28 268 48.70 186 33.80 

3 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่
ระบุชนิด 

157 28.82 108 19.72 133 24.17 80 14.54 

4 เลือดออกในสมอง ไม่ระบุ
รายละเอียด 

108 19.82 92 16.80 158 28.71 80 14.54 

5 เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุ
รายละเอียด 

97 17.80 77 14.06 141 25.62 69 12.54 

6 บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุ
ยานยนตไ์ม่ระบุชนิด
การจราจร 

18 3.30 49 8.95 72 13.08 65 11.81 

7 วัยชรา 34 6.24 280 51.12 134 24.35 61 11.08 

8 เนื้องอกร้ายของหลอดลม
หรือปอด ไม่ระบตุ าแหน่ง 

59 10.83 69 12.60 83 15.08 53 9.63 

9 เหตุการณ์ที่ไม่ระบุ
รายละเอียด ไม่ทราบเจตนา 
สถานท่ีไมร่ะบรุายละเอียด 

66 12.11 56 10.22 64 11.63 46 8.36 

10 เนื้องอกร้ายของท่อน้ าดีนอก
ตับ 

22 4.04 10 1.83 56 10.18 42 7.63 

ที่มา :  จากข้อมูลการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ระบบสถิตทิางทะเบียน กรมการปกครอง)(ต.ค.2558 – มิ.ย..2561) 
 



 
 

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในที่ส าคัญ 10 อันดับของ จ.สระแก้วปี 2558 - 2560 
ในปี 2560 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในที่มากที่สุดคือ ปอดบวม รองลงมาคือภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของ

การตั้งครรภ์ และการคลอด และการบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ  ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกายคิดเป็น
อัตรา 328.70, 215.86 และ 214.86 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
ตารางท่ี 31 แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในที่ส าคัญ 10 อันดับ จ.สระแก้วปี 2558 -2561 

ล า
ดับ 

สาเหตุการป่วย 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 
ปี2561(ต.ค.60-

มิ.ย.61) 

จ านวน 
อัตรา:
แสน 

จ านวน 
อัตรา:
แสน 

จ านวน 
อัตรา:
แสน 

จ านวน อัตรา:แสน 

1 ปอดบวม 1366 250.71 1627 297.02 2055 373.40 1809 328.70 

2 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของ
การตั้งครรภ์ และการคลอด 

1625 298.25 1847 337.18 1744 316.89 1188 215.86 

3 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ  
ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

1741 319.54 1363 248.83 1317 239.30 1183 214.95 

4 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ 
และถุงน้ าคร่ า และปญัหาที่
อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 

1487 272.92 1283 234.22 1285 233.49 974 176.98 

5 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนัง
และนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง 

1097 201.34 928 169.41 1019 185.15 802 145.72 

6 การบาดเจ็บภายในกระโหลก
ศีรษะ 

1268 232.72 1185 216.33 1103 200.42 773 140.46 

7 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลม
โป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น
แบบเรื้อรังอื่น 

679 124.62 549 100.22 632 114.84 735 133.55 

8 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
และหลอดลมเล็กอักเสบ
เฉียบพลัน 

983 180.42 872 159.19 837 152.08 625 113.56 

9 เบาหวาน 688 126.27 641 117.02 669 121.56 622 113.02 

10 ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริก าเนิด 1016 186.47 979 178.72 783 142.27 616 111.93 

ที่มา : จากรายงาน  HDC Health Data Center (http://skw.hdc.moph.go.th/) ณ  มิถุนายน 2561 



 
 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่ส าคัญ10 อันดับของ จ.สระแก้วปี 2558–2560 
 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่มากที่สุดคือการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 
รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า และเนื้อเยื่อผิดปกติ คิดเป็นอัตรา 11449.9, 9551.31 และ 
8885.55 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
ตารางท่ี 32 แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่ส าคัญ 10 อันดับ จ.สระแก้วปี 2558 – 2561 

ล า
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
ปี2558 ปี2559 ปี2560 

ปี2561(ต.ค.60-
มิ.ย.61) 

จ านวน อัตรา:แสน จ านวน อัตรา:แสน จ านวน อัตรา:แสน จ านวน อัตรา:แสน 

1 การติดเชื้อของทางเดิน
หายใจส่วนบนแบบ
เฉียบพลันอื่น ๆ 

66159 12142.6
1 

67720 12362.7
6 

72164 13112.2
9 

63015 11449.9
0 

2 ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ี
สาเหตุน า 

34718 6372.03 37993 6935.89 41183 7483.00 52566 9551.31 

3 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 55437 10174.7
3 

56078 10237.4
3 

58265 10586.8
2 

48902 8885.55 

4 การบาดเจ็บระบุเฉพาะ
อื่น ๆ  ไม่ระบเุฉพาะ
และหลายบริเวณใน
ร่างกาย 

39705 7287.33 40748 7438.83 43127 7836.23 43562 7915.27 

5 เบาหวาน 22147 4064.79 23476 4285.71 26874 4883.04 35999 6541.06 

6 ความผิดปกติอื่น ๆ 
ของฟันและโครงสร้าง 

32423 5950.81 33955 6198.72 35706 6487.82 33474 6082.27 

7 คออักเสบเฉียบพลัน
และต่อมทอนซลิอักเสบ
เฉียบพลัน 

54648 10029.9
2 

57322 10464.5
3 

43479 7900.19 24548 4460.40 

8 โรคอื่น ๆ ของหลอด
อาหาร กระเพาะและดู
โอเดนัม 

25297 4642.93 24513 4475.02 24974 4537.81 22657 4116.80 

9 ฟันผุ 19581 3593.83 21751 3970.80 23865 4336.30 21849 3969.99 

10 โรคอื่น ๆ ของผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

17783 3263.83 17499 3194.57 17472 3174.68 13771 2502.21 

ที่มา : จากรายงาน  HDC Health Data Center (http://skw.hdc.moph.go.th/) ณ  มิถุนายน 2561 



 
 

 

ตารางที่ 33 ผลการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 

สถานบริการ ไม่ผ่าน เริ่มต้นพัฒนา ระดับดี ดีมาก ดีเด่น 

โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง  2    

โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง 5 2    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  107 แห่ง 

32 37 21 3 14 

               ผลการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาล
ทั่วไปจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลอรัญประเทศ ผ่านการจัดบริการ
ในระดับเริ่มต้นพัฒนา ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลคลองหาด โรงพยาบาลวัฒนานคร 
ผ่านมาตรฐานการจัดบริการในระดับเริ่มต้นพัฒนา โรงพยาบาลวังน้ าเย็น  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  โรงพยาบาล  
ตาพระยา โรงพยาบาลโคกสูง  และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 107 แห่ง มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์จ านวน   75 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.09 
 
สถานการณ์เครื่องมือด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวสุขศาสตร์ในโรงพยาบาลทั่วไป 

   
 

 พบว่าโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลอรัญประเทศ ยัง
ขาดแคลนเครื่องมือด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเครื่องมือด้านอาชีวสุขศาสตร์ที่จ าเป็น 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2 ข้อมูลสุขภาพเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ 

       3.2.1 โรคพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ตารางท่ี 34 จ านวนผู้ป่วยจากโรคพิษสารเคมีก าจัดศัตรพูืช จังหวัดสระแก้ว ปี 2561  

จากตารางพบผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่อ าเภอวัฒนานคร อ าเภอเมืองสระแก้ว ตามล าดับพบการเจ็บป่วยจากการใช้สาร
ก าจัดแมลงและก าจัดวัชพืชเป็นส่วนใหญ่ 

 

อ าเภอ 
ประชากร

เป้าหมาย 

รวมพิษสารก าจัดศัตรูพืช 
สารก าจัด
แมลง 

สารก าจัด
วัชพืช 

สารก าจัดศัตรูพืช
อื่นๆ 

ป่วย อัตรา ป่วย อัตรา ป่วย อัตรา ป่วย อัตรา 

เมือง

สระแก้ว 88,741 13 14.65 5 5.63 4 4.51 4 4.51 

คลองหาด 30,355 3 9.88 1 3.29 1 3.29 1 3.29 

ตาพระยา 38,352 1 2.61 1 2.61 0 0 0 0 

วังน้้าเย็น 55,687 4 7.18 0 0 2 3.59 2 3.59 

วัฒนานคร 63,659 18 28.28 2 3.14 13 20.42 3 4.71 
อรัญ

ประเทศ 70,254 5 7.12 0 0 3 4.27 2 2.85 

เขาฉกรรจ์ 43,432 5 11.51 2 4.6 1 2.3 2 4.6 

โคกสูง 21,509 1 4.65 1 4.65 1 4.65 -1 -4.65 

วังสมบูรณ์ 34,968 5 14.3 4 11.44 2 5.72 -1 -2.86 

ที่มา HDC.61 

ตารางท่ี 35 จ านวนผู้ป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืชจ าแนกรายอาชีพจังหวัดสระแก้ว ปี2560 
พบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ พืชผัก ปลูกข้าว ท าสวน ท าไร่ รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพ
รับจ้างทั่วไปซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกรรม 
 
ล าดับ อาชีพ 

จ านวนผู้ประกอบ
อาชีพ 

จ านวนป่วย(คน) 

1 

6111 : ผู้ปลูกพืชไร่และพืชผัก, ท้าไร่, ชาวนาปลูก

ข้าว 128,497 50 

2 9622 : คนงานรับจ้างท่ัวไป 126,991 34 

3 9999 : ไม่มีงานท้า 46,055 15 

4 9000 : นักเรียน/นักศึกษา 93,683 8 

5 9002 : ในปกครอง 12,518 7 

6 
5221 : เจ้าของร้านค้า, ตัวแทนจ้าหน่ายหนังสือพิมพ์
หรือนิตยสารต่างๆ 7,238 3 

7 

6112 : ผู้ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล, คนงานกรีดยาง, 

ผู้ปลูกยางพารา 5,474 2 

8 
9629 : ผู้ประกอบวิชาชีพงานพื้นฐานอื่นๆซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ท่ีอ่ืน, พนักงานประจ้าลานจอดรถ 2,772 1 

9 

1210 : ผู้จัดการด้านบริการและบริหารจัดการ

วิสาหกิจ 640 1 

10 5412 : เจ้าหน้าท่ีต้ารวจ 1,612 1 

ที่มา HDC.60 

                



 
 

3.2.2 โรคการบาดเจ็บจากการท างาน 

ตารางท่ี 36 อัตราการบาดเจ็บจากการท างานจังหวัดสระแก้ว ปี2560 
พบมากในอ าเภอวัฒนานคร เขาฉกรรจ์  วังน้ าเย็น และอ าเภอเมืองสระแก้ว ตามล าดับ 

อ าเภอ จ านวนประชากร จ านวนป่วย 
อัตราต่อแสน

ประชากร 

เมืองสระแก้ว 91,237 150 164.41 

คลองหาด 30,441 89 292.37 

ตาพระยา 41,404 108 260.84 

วังน้้าเย็น 57,010 167 292.93 

วัฒนานคร 63,067 301 477.27 

อรัญประเทศ 70,891 35 49.37 

เขาฉกรรจ์ 47,690 167 350.18 

โคกสูง 20,474 64 312.59 

วังสมบูรณ์ 35,027 53 151.31 

ที่มา HDC.60 
 

ตารางท่ี 37 จ านวนผู้บาดเจ็บจากการท างานจ าแนกรายอาชีพ ปี2560 

ล าดับ อาชีพ 
จ านวนผู้ประกอบ

อาชีพ 
จ านวนป่วย

(คน) 

1 
6111 : ผู้ปลูกพืชไร่และพืชผัก, ท้าไร่, ชาวนาปลูก
ข้าว 128,362 477 

2 9622 : คนงานรับจ้างท่ัวไป 126,949 368 

3 9000 : นักเรียน/นักศึกษา 93,682 131 

4 9999 : ไม่มีงานท้า 46,045 44 

5 

5221 : เจ้าของร้านค้า, ตัวแทนจ้าหน่าย

หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ 7,238 21 

6 1112 : ข้าราชการระดับอาวุโส 5,084 11 

7 
6112 : ผู้ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล, คนงานกรีดยาง, 
ผู้ปลูกยางพารา 5,474 11 

8 5211 : ผู้จ้าหน่ายสินค้าตามแผงลอยและตลาด 2,196 8 

9 9002 : ในปกครอง 12,518 6 

ที่มา HDC.60 

3.2.3 โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน 

ตารางท่ี 38 อัตราป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างานจังหวัดสระแก้ว ปี2560 จ าแนกราย
อ าเภอพบมากในอ าเภอคลองหาดและอ าเภอวัฒนานครตามล าดับ 

อ าเภอ จ านวนประชากร จ านวนป่วย อัตราต่อแสนประชากร 

เมืองสระแก้ว 91,237 6 6.58 

คลองหาด 30,441 26 85.41 

ตาพระยา 41,404 0 0 

วังน้้าเย็น 57,010 6 10.52 

วัฒนานคร 63,067 16 25.37 

อรัญประเทศ 70,891 9 12.7 

เขาฉกรรจ์ 47,690 0 0 

โคกสูง 20,474 0 0 

วังสมบูรณ์ 35,027 1 2.85 

ที่มา HDC.60 



 
 

3.2.4 อัตราป่วยด้วยโรคจากการได้ยินเสื่อมจากเสียง จังหวัดสระแก้ว ปี2560 

ตารางท่ี 39 อัตราป่วยด้วยโรคจากการได้ยินเสื่อมจากเสียง จังหวัดสระแก้ว ปี2560 

อ าเภอ จ านวนประชากร จ านวนผู้ป่วย 
อัตราต่อแสน
ประชากร 

เมืองสระแก้ว 91,237 84 92.07 

คลองหาด 30,441 10 32.85 

ตาพระยา 41,404 15 36.23 

วังน้้าเย็น 57,010 20 35.08 

วัฒนานคร 63,067 36 57.08 

อรัญประเทศ 70,891 38 53.6 

เขาฉกรรจ์ 47,690 9 18.87 

โคกสูง 20,474 10 48.84 

วังสมบูรณ์ 35,027 16 45.68 

ที่มา HDC.60 

ตารางท่ี 40 จ านวนผู้ป่วยโรคจากการได้ยินเสื่อมจากเสียงจ าแนกรายอาชีพ จังหวัดสระแก้ว ปี2560 
พบผู้ป่วยอาชีพในภาคเกษตรกรรรมท าสวน ท าไร่ ปลูกข้าว  คนงานรับจ้างท่ัวไป ตามล าดับ 
 
ล าดับ อาชีพ 

จ านวนผู้ประกอบ

อาชีพ 

จ านวนป่วย

(คน) 

1 
6111 : ผู้ปลูกพืชไร่และพืชผัก, ท้าไร่, ชาวนาปลูก
ข้าว 128,470 102 

2 9622 : คนงานรับจ้างท่ัวไป 126,969 66 

3 9999 : ไม่มีงานท้า 46,051 24 

4 

5221 : เจ้าของร้านค้า, ตัวแทนจ้าหน่าย

หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ 7,239 8 

5 9000 : นักเรียน/นักศึกษา 93,683 6 

6 9001 : แม่บ้าน/พ่อบ้าน 4,823 6 

7 
6112 : ผู้ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล, คนงานกรีดยาง, 
ผู้ปลูกยางพารา 5,474 6 

8 2636 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านศาสนา 1,062 4 

9 9002 : ในปกครอง 12,518 3 

ที่มา HDC.60 

ตารางท่ี 41 จ านวนผู้ป่วยโรคจากความร้อนจากการท างานจ าแนกรายอาชีพ จังหวัดสระแก้ว ปี2560 

ล าดับ อาชีพ 
จ านวนผู้ประกอบ

อาชีพ 
จ านวนป่วย

(คน) 

1 

6111 : ผู้ปลูกพืชไร่และพืชผัก, ท้าไร่, ชาวนาปลูก

ข้าว 128,514 3 

2 9622 : คนงานรับจ้างท่ัวไป 127,002 2 

3 5152 : พนักงานดูแลงานบ้าน/แม่บ้าน 2,563 1 

4 9999 : ไม่มีงานท้า 46,056 0 

5 9001 : แม่บ้าน/พ่อบ้าน 4,823 0 

6 
9629 : ผู้ประกอบวิชาชีพงานพื้นฐานอื่นๆซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ท่ีอ่ืน, พนักงานประจ้าลานจอดรถ 2,772 0 

7 9000 : นักเรียน/นักศึกษา 93,683 0 

8 

5221 : เจ้าของร้านค้า, ตัวแทนจ้าหน่าย

หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ 7,239 0 

ที่มา HDC.60 



 
 

  

รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็นในประชากรไทยอายุ 15 -65 ปี จังหวัดสระแก้วปี2560 

 

 
ที่มา HDC.60 

       ผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็นในประชากรไทยอายุ 15 -65 ปี จังหวัดสระแก้วปี2560 
ในกลุ่มอาชีพภาคเกษตรกรรมท าสวน ท าไร่ ปลูกผัก ปลูกข้าว คนงานรับจ้างทั่วไป เจ้าของร้านค้า,ตัวแทนจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ กลุ่มข้าราชการระดับอาวุโส จ านวน 285 คน ผลเหมาะสม 285 คน  

รายงานการคัดกรองสมรรถภาพทางปอดในประชากรไทยอายุ 15 -65 ปี จังหวัดสระแก้วปี2560 

ผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอดปี 2560 (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน 2560) 

รายการคัดกรอง ทั้งหมด 

(ราย) 
ปกติ 

(ราย/ร้อยละ) 
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

หลอดลมอุดกั้น 

(ราย/ร้อยละ) 
จ ากัดการ
ขยายตัว 

(ราย/ร้อยละ) 

แบบผสม 

(ราย/ร้อยละ) 

ผลการคัดกรองสมรรถภาพปอด 590 402 

(68.13) 
63 

(10.68) 
125 

(21.19) 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน กองทุนเงินทดแทน 

ตารางท่ี 42 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจ าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุ 
ที่ประสบอันตราย 

 
ที่มา ประกันสังคมจังหวัดสระแก้วข้อมูล 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 

       จากตารางพบว่ามีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานจากสาเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย
หล่นทับ มากท่ีสุด รองลงมาจากวัตถุหรือสิ่งของตัด บาดทิ่ม แทง และจากวัตถุหรือสิ่งของกระแทกชน ตามล าดับ 

 

 

 
ตารางท่ี 43 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจ าแนกตามความรุนแรงและกลุ่มอายุ 

 
ที่มา ประกันสังคมจังหวัดสระแก้วข้อมูล 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 
           จากตารางพบว่ามีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานในช่วงกลุ่มอายุ 20 -24 ปี และ
รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 25 -29 ปี ถึง อายุ 40 -40 ปี มากท่ีสุด 



 
 

 

บทที่ 3 สรุปและเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของจังหวัด 

สรุปสถานการณ์ 

             ปัจจุบันข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(Occupational& Environmental 
Health Profile) กระจัดกระจายและไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในระหว่างหน่วยงานได้ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ส านักป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 
ชลบุรี ได้เห็นความส าคัญและผลักดันให้เกิดการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบขึ้น เพ่ือน าประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาใช้ในการด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
จึงได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่เกี่ยวข้องและประสาน
รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่จากกลุ่มงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ส านักงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวั ด 
อุตสาหกรรมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พบว่า
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและหลากหลายประเภท เนื่องจากถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษจึงได้รับการสนใจจากนักลงทุนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุมัติโครงการและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
จ านวน 4  แห่ง อยู่ในเขตอ าเภอวัฒนานคร 2  แห่ง และอ าเภออรัญประเทศ 2  แห่ง ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
บางส่วนจ าเป็นต้องจัดเก็บเพ่ิมเติม เช่นข้อมูลเส้นทางการขนส่งสารเคมีอันตราย ข้อมูลและปริมาณการใช้สารเคมี
ข้อมูลโรงงานอุสาหกรรมที่ใช้สารเคมีอันตรายที่ต้องด าเนินการเฝ้าระวัง  ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก
การส่งเสริมปลูกพืชพลังงาน ท าสวนผลไม้ และพืชไร่ ซึ่งประกอบกับจังหวัดสระแก้วประชาชนประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรยังใช้สารก าจัดศัตรูพืชและสารก าจัดวัชพืชอย่างไม่ถูกวิธี เกษตรกรยังขาด
ความตระหนักในการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังให้ความส าคัญ
ค่อนข้างน้อยในการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานอาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรม ข้อมูลสุขภาพที่ได้ขาด
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของข้อมูลเนื่องจากขาดการลงบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
ข้อมูลด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชนพบว่าเกษตรกรยังพบสารเคมีตกค้างในเลือด พบสาเหตุจากการ
ใช้สารเคมีก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืช ข้อมูลด้านสถานบริการและบุคลากรด้านสุขภาพ พบว่ามีจัดบริการ     
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ครอบคลุมทุกแห่ง แต่ผล
การประเมินการพบว่าโรงพยาบาลทั้งสิ้น 9  แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 4  แห่ง (โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลคลองหาด ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้น
พัฒนา) คิดเป็นร้อยละ 44.44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 107  แห่ง ผ่านเริ่มต้นพัฒนา 37 
แห่ง ร้อยละ 34.59 ผ่านระดับดีจ านวน 21  แห่ง ร้อยละ 19.62 ระดับดีมาก จ านวน 3  แห่ง ร้อยละ 2.80 
ระดับดีเด่นจ านวน 14  แห่ง ร้อยละ 13.08 ยังขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย มีแพทย์
เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ จ านวน 1 คน พยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย 4  เดือนและหลักสูตรอาชี
วอนามัยเบื้องต้น 60 ชั่วโมงและ เทียบกับจ านวนโรงพยาบาลมีเพียงร้อยละ 22.22 นักวิชาการสาธารณสุข
หลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีเพียงร้อยละ 3.73 ส าหรับสถานการณ์เครื่องมือด้านอาชีวเวชศาสตร์และ
อาชีวสุขศาสตร์ในโรงพยาบาล พบยังขาดเครื่องมือที่จ าเป็นในการรองรับการจัดบริการอาชีวอนามัยทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ   

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา          

            ผลการด าเนินงานที่ได้จากการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Occupational& Environmental Health Profile) พบว่า 
            1. ควรมีการทบทวนระบบการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องในสถานบริการทุกระดับให้มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

  2. วางแผนการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีความพร้อมใน
การรองรับการจัดบริการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ  

  3. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานบริการทุกระดับโดยเฉพาะในเขต
เศรษฐกิจพิเศษให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านอาชีวอนามัย  

 



 
 

  4. ควรมีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(Occupational & 
Environmental Health Profile) ในระดับอ าเภอทุกแห่ง โดยเน้นพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ      

  5. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน        
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีจัดท าข้อมูลส่วนกลางที่เป็นปัจจุบันเพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน    

6.ควรปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & 
Environmental Health Profile) ในระดับจังหวัดให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการวางแผนเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน่วยงาน 

7. วางแผนการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบ โดยการทบทวนแนวทางการซักประวัติโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัยโรคจากการท างาน การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมในระดับอ าเภอ 

8. ควรมีการส ารวจสถานการณ์จ านวนบุคลากร และเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ และอาชีวสุขศาสตร์ 
ในสถานบริการสาธารณสุขระดับอ าเภอเพ่ือใช้วางแผนในการพัฒนางานต่อไป 

9. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลภาคเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น เช่น จ านวนการคัดกรองความเสี่ยงเกษตรกรจากการ
ใช้สารก าจัดศัตรูพืช พฤติกรรมใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี และตั้งเป้าหมายคัดกรองความเสี่ยงให้
ครอบคลุมระดับอ าเภอทุกพ้ืนที่ 

๑๐. ควรมีการจัดล าดับความเสี่ยงในสถานประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงและการวางแผน วิเคราะห์ 
การเฝ้าระวัง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพประชาชน 

11. น าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม  (Occupational & 
Environmental Health Profile) คืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และร่วมวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน 


