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รายงานขอ้มลูดา้นอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
ระดบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา  

 (Occupational & Environmental Health Profile) 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
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รายงานขอ้มลูดา้นอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ระดบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา  
 (Occupational & Environmental Health Profile) 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ประชมุคณะท ำงำนระดับจังหวดั เพือ่รวบรวม
ขอ้มลู ประสำนหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

23 ก.พ. 61 

คณะท ำงำนรวบรวม สรปุผลงำน น ำเสนอขอ้มลูตดิตำมควำมกำ้วหนำ้ 
วนัที ่21 พ.ค. 61 ณ สคร. 6 ชลบรุ ี

และวนัที ่20 – 22 ม.ิย. 61 ณ รร. มริำเคลิ 
โดยมผีูท้รงคณุวฒุแิละอำจำรยจ์ำกมหำวทิยำลัย  

น ำเสนอ แนวคดิ หลักกำรและเหตผุลตอ่ ทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
สำธำรณสขุจังหวดั (คสจ.) วนัที ่6 สงิหำคม 2561 

มมีต ิต ัง้คณะอนกุรรมการจากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง พจิำรณำ 
และจัดท ำขอ้มลู Environmental Health Profileใหม้ชีวีติและตอ่เนือ่ง
ตอบสนองตอ่กำรเป็นพืน้ที ่EEC โดยใหเ้ลขำฯ ยกรำ่งเพือ่ลงนำมแตง่ตัง้ 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

วสิยัทัศน ์   “ศนูยก์ลำงแหง่บรูพำวถิสีูป่ระชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน ฐำนอตุสำหกรรมและ
พำณชิยกรรมโดดเดน่เป็นเลศิสนิคำ้เกษตรปลอดภัย ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและวัฒนธรรม          

ไดม้ำตรฐำน สงัคมเป็นสขุ” 

ชือ่ “ฉะเชงิเทรำ” ในปัจจบุันเป็นไปไดว้ำ่ชำวเมอืงสมัยโบรำณอำจเรยีกชือ่แมน่ ้ำบำงประกงวำ่ คลองลกึ หรอื คลอง
ใหญ ่ตำมลักษณะทีม่องเห็น แตด่ว้ยอทิธพิลเขมรจงึเรยีกชือ่แมน่ ้ำเป็นภำษำเขมรวำ่ “สตงึเตรง” “ฉทงึเทรำ”  

ซึง่แปลวำ่คลองลกึ ครัน้เรยีกกนันำนๆ ตอ่มำเสยีงเลยเพีย้นกลำยเป็น”ฉะเชงิเทรำ” หรอื “แซงเซำ” 

 กำรตัง้เมอืงฉะเชงิเทรำ ปรำกฏครัง้แรกในสมัย
กรงุศรอียธุยำ มฐีำนะเป็นหวัเมอืงชัน้ใน หรอื เมอืงจัตวำ  
 ในแผน่ดนิสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ (พ.ศ. 
1991 – 2013) แตส่ ำหรับหลักฐำนทำงประวัตศิำสตรป์รำกฏ
หลักฐำนชดัเจนในสมัยพระนเรศวร ทีใ่ชเ้มอืงฉะเชงิเทรำ เป็น
ทีร่วบรวมไพรพ่ล ดว้ยชยัภมูขิองเมอืงทีเ่หมำะแกก่ำรท ำ
สงครำมกองโจร ท ำใหฉ้ะเชงิเทรำเป็นเมอืงหนำ้ป้องกนัศัตรู
เพือ่ป้องกนัเมอืงหลวง 

ชือ่ "แปดริว้" ก็มเีลำ่ขำนกนัมำ
หลำยกระแส บำ้งก็วำ่ทีไ่ดช้ือ่วำ่
เมอืงแปดริว้ ก็เพรำะขนำดอนั
ใหญโ่ตของปลำชอ่นทีช่กุชมุ    
เมือ่น ำมำแล ่จะตอ้งแลถ่งึแปดริว้ 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 

จังหวดัฉะเชงิเทรำ มขีนำดพืน้ทีทั่ง้สิน้ 
5,370.28 ตำรำงกโิลเมตร หรอื
ประมำณ 3,344,375 ไร ่ตัง้อยูท่ำงทศิ
ตะวนัออกของประเทศไทย อยูร่ะหวำ่ง
เสน้รุง้ที ่13 องศำ 10 ลปิดำ ถงึ 13 
องศำ 15 ลปิดำเหนอื และเสน้แวงที ่
100 องศำ 50 ลปิดำ 102 องศำ 1 
ลปิดำตะวนัออก จังหวดัฉะเชงิเทรำจัด
ไวใ้นเขต ภำคตะวนัออก หรอือยูใ่น
พืน้ที ่3 จังหวดัชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก 
(ฉะเชงิเทรำ ชลบรุ ีและ ระยอง) หำ่ง
จำกกรงุเทพมหำนคร โดยทำงรถไฟ
สำยตะวนัออก ประมำณ 61 กโิลเมตร 
ตำมทำงหมำยเลข 304 ประมำณ 75 
กโิลเมตร ตำมทำงหมำยเลข 3 
ประมำณ 100 กโิลเมตร ตำมทำง
หมำยเลข 34 แยกเขำ้ทำงสำย
หมำยเลข 314 ประมำณ 90 กโิลเมตร 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

อำณำเขต 
 

ทศิเหนอื ตดิตอ่กบัจังหวัดปรำจนีบรุี
และนครนำยก  
 
ทศิใต ้ตดิตอ่กบัจังหวัดชลบรุ ีระยอง 
และจันทบรุ ี 
 
ทศิตะวันออก ตดิตอ่กบัจังหวัดสระแกว้  
 
ทศิตะวันตก ตดิตอ่กบัจังหวัด
สมทุรปรำกำรและกรงุเทพฯ 

“แมน่ ้ำบำงปะปงแหลง่ชวีติ พระศกัดิส์ทิธิห์ลวงพอ่โสธร 
พระยำศรสีนุทรปรำชญภ์ำษำไทย อำ่งฤๅไนป่ำสมบรูณ์” 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กำรแบง่เขตกำรปกครอง จ ำแนกรำยอ ำเภอ จังหวดัฉะเชงิเทรำ 

พืน้ที ่

กำรปกครอง 

กองทนุ

สขุภำพ* 

พืน้ที ่

(ตร.กม.) 

ระยะทำง 

อ ำเภอ 

ถงึจังหวัด 

(กม.) 

ประชำกร** 

(คน) 

ควำม

หนำแน่น** 

(ปชก./ตร.

กม.) 

ต ำบล หมูบ่ำ้น 

เทศบำล 

อบต. 
เมอืง ต ำบล 

อ.เมอืง 19 192 1 1 18 20 378.66 - 157,181 415 

อ.บำงคลำ้ 9 56 - 2 7 9 227.89 25 45,667 200 

อ.บำงน ้ำเปรีย้ว 10 148 - 6 8 14 498.66 19 87,693 176 

อ.บำงปะกง 12 108 - 10 6 16 257.89 24 89,763 348 

อ.บำ้นโพธิ ์ 17 73 - 4 12 16 217.59 14 52,138 240 

อ.พนมสำรคำม 8 87 - 5 6 11 550.00 34 81,766 149 

อ.รำชสำสน์ 3 31 - . 3 3 134.90 45 12,786 95 

อ.สนำมชยัเขต 4 70 - 1 4 5 1,666.00 50 74,141 45 

อ.แปลงยำว 4 48 - 4 3 7 237.23 35 43,814 185 

อ.ทำ่ตะเกยีบ 2 47 - - 2 2 1,054.77 82 46,286 44 

อ.คลองเขือ่น 5 32 - - 5 5 127.40 18 13,164 103 

รวมจังหวัด 93 892 1 33 74 108 5,351 - 704,399 132 

แบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 11 อ ำเภอ  คอื 1.อ ำเภอเมอืง 
2.อ ำเภอบำงคลำ้  3.อ ำเภอบำงน ้ำเปรีย้ว 4.อ ำเภอบำงปะกง 
5.อ ำเภอบำ้นโพธิ ์6.อ ำเภอพนมสำรคำม 7.อ ำเภอรำชสำสน์ 
8.อ ำเภอสนำมชยัเขต 9.อ ำเภอแปลงยำว 10.อ ำเภอทำ่
ตะเกยีบ 11.อ ำเภอคลองเขือ่ง ม ี93 ต ำบล  892 หมูบ่ำ้น 

ทีม่ำ : ทีท่ ำกำรปกครองจังหวดัฉะเชงิเทรำ ณ วันที ่30 กนัยำยน 2560 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ลกัษณะภมูปิระเทศ & ภมูอิำกำศ 

ลักษณะภมูปิระเทศ โดยทั่วไปของจังหวดั 
ประกอบดว้ย ทีร่ำบเชงิเขำมลีักษณะเป็น 
ทีร่ำบลกูฟกู และทีร่ำบลุม่แมน่ ้ำ จำกทำง
ทศิตะวนัออกสดุจรดดำ้นตะวนัตก ดังนัน้ 
พืน้ทีเ่กษตรกรรมจงึแบง่ออกเป็นสองสว่น 
คอื สว่นทีเ่ป็นทีร่ำบลกูฟกูเหมำะแกก่ำร 
ท ำไร ่และปลกูหญำ้เลีย้งสตัว ์ตัง้อยูเ่ฉพำะ
ในเขตอ ำเภอพนมสำรคำม และอ ำเภอ
แปลงยำว สว่นพืน้ทีร่ำบลุม่แมน่ ้ำบำงปะกง 
สว่นใหญต่ัง้อยูท่ำงดำ้นตะวนัออกของ
จังหวดั บรเิวณอ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ 
อ ำเภอบำงคลำ้ อ ำเภอบำงน ้ำเปรีย้ว อ ำเภอ
บำ้นโพธิ ์และอ ำเภอบำงปะกง พืน้ทีส่ว่นนี้
อยูใ่นเขตชลประทำนเหมำะแกก่ำรท ำนำ
ขำ้ว ปลกูพชื และเลีย้งสตัว ์
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

จ ำนวนประชำกร จ ำแนกตำมเพศ ควำมหนำแน่น และจ ำนวนหลงัคำเรอืน รำยอ ำเภอ 

อ ำเภอ 

จ ำนวนประชำกร (คน) คดิเป็น 

รอ้ยละ 

พืน้ที ่

(ตร.กม.) 

ควำม

หนำแน่น 

(คน/ตร.กม.) 

จ ำนวน

บำ้น ชำย หญงิ รวม 

เมอืง 75,836 81,345 157,181 22.32 378.66 415 67,069 

บำงคลำ้ 21,908 23,759 45,667 6.48 227.89 200 18,518 

บำงน ้ำเปรีย้ว 43,560 44,133 87,693 12.44 498.66 176 25,170 

บำงปะกง 43,695 46,068 89,763 12.74 257.89 348 47,532 

บำ้นโพธิ ์ 25,254 26,884 52,138 7.41 217.59 240 19,924 

พนมสำรคำม 39,741 42,025 81,766 11.61 550.00 149 34,890 

รำชสำสน์ 6,289 6,497 12,786 1.81 134.90 95 4,362 

สนำมชยัเขต 37,167 36,974 74,141 10.53 1666.02 45 24,005 

แปลงยำว 21,871 21,943 43,814 6.22 237.23 185 20,329 

ทำ่ตะเกยีบ 23,450 22,836 46,286 6.57 1054.77 44 15,879 

คลองเขือ่น 6,408 6,756 13,164 1.87 127.40 103 4,100 

รวม 345,179 359,220 704,399 100.00 5,351.00 132 281,778 

อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ 
เป็นอ ำเภอทีม่ปีระชำกร
มำกทีส่ดุแลว้ยังมี
ประชำกรหนำแน่นมำก
ทีส่ดุดว้ย ประมำณ 415 
คนตอ่ตำรำงกโิลเมตร 
รองลงมำ คอื อ ำเภอบำง
ปะกงและอ ำเภอบำ้นโพธิ์
ตำมล ำดับ สว่นอ ำเภอทำ่
ตะเกยีบ มปีระชำกร  เบำ
บำงทีส่ดุ คอื ประมำณ 
44 คนตอ่ตำรำงกโิลเมตร  
โดยภำพรวมทัง้จังหวดั
ควำมหนำแน่นของ
ประชำกร 132 คนตอ่
ตำรำงกโิลเมตร  

ทีม่ำ   ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน  กรมกำรปกครอง  กระทรวงมหำดไทย  ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2559 



9 

สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

จ ำนวนและอตัรำของประชำกร จ ำแนกตำมเพศ รำยอ ำเภอ  

อ าเภอ 

ประชากร 

ชำย หญงิ รวม 

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ 

เมอืง 75,836 10.77 81,345 11.55 157,181 22.32 

บางคลา้ 21,908 3.11 23,759 3.37 45,667 6.48 

บางน า้เปรีย้ว 43,560 6.18 44,133 6.26 87,693 12.44 

บางปะกง 43,695 6.20 46,068 6.54 89,763 12.74 

บา้นโพธิ ์ 25,254 3.59 26,884 3.82 52,138 7.41 

พนมสารคาม 39,741 5.64 42,025 5.97 81,766 11.61 

ราชสาสน์ 6,289 0.89 6,497 0.92 12,786 1.81 

สนามชยัเขต 37,167 5.28 36,974 5.25 74,141 10.53 

แปลงยาว 21,871 3.10 21,943 3.12 43,814 6.22 

ทา่ตะเกยีบ 23,450 3.33 22,836 3.24 46,286 6.57 

คลองเขือ่น 6,408 0.91 6,756 0.96 13,164 1.87 

รวม 345,179 49.00 359,220 51.00 704,399 100.00 

ทีม่ำ ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน  กรมกำรปกครอง  กระทรวงมหำดไทย  ณ 31 ธนัวำคม 2559 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ขอ้มลูทำงดำ้นประชำกร (ตำ่งดำ้ว) 

กำรท ำงำนของคนตำ่งดำ้วจ ำนวนคนตำ่งดำ้วทีไ่ดร้ับอนุญำตท ำงำนรวม จ ำนวน 42,951 คน จ ำแนกเป็นกลุม่ตำ่ง ๆ ดงันี ้ 

1. คนต่ำงดำ้วตลอดชพี ไดแ้ก ่คนตำ่งดำ้วทีไ่ดรั้บอนุญำตใหอ้ยู่ในรำชอำณำจักรและท ำงำนตำม ประกำศของคณะปฏวิัต ิฉบับที ่

322 ลงวันที ่13 ธนัวำคม 2515 จ ำนวน 0 คน  

2. คนตำ่งดำ้วมำตรำ 9 ประเภททั่วไป ไดแ้ก ่คนตำ่งดำ้วทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจักร หรอืไดร้ับอนุญำต ใหเ้ขำ้มำในรำชอำณำจักร

เป็นกำรชัว่ครำวตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืงโดยมไิดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้มำในฐำนะนักท่องเทีย่ว หรอืผูเ้ดนิทำงผ่ำน และไมม่ลีักษณะ

ตอ้งหำ้มตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จ ำนวน 1,080 คน  

3. คนตำ่งดำ้วมำตรำ 9 พสิจูน์สัญชำตไิดแ้ก ่คนตำ่งดำ้วสัญชำตเิมยีนมำ่ ลำว และกัมพูชำทีห่ลบหนี เขำ้เมอืงไดรั้บผ่อนผันให ้

ท ำงำนและอยูใ่นรำชอำณำจักรเป็นกำรชัว่ครำว ตำมมตคิณะรัฐมนตร ีไดผ้่ำนกำร พสิจูน์สญัชำตแิละปรับสถำนะกำรเขำ้เมอืงถกูกฎหมำย

เรยีบรอ้ยแลว้ จ ำนวน 6,877 คน  

4. คนตำ่งดำ้วมำตรำ 9 น ำเขำ้ตำม MOU ไดแ้กค่นตำ่งดำ้วสัญชำตเิมยีนมำ่ ลำว และกัมพูชำทีเ่ขำ้ มำท ำงำนตำมควำมตกลง

ระหวำ่งรัฐบำลไทย กบั รัฐบำลประเทศตน้ทำง จ ำนวน 11,792 คน  

5. คนตำ่งดำ้วมำตรำ 12 ประเภทสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) ไดแ้ก ่คนตำ่งดำ้วทีเ่ขำ้มำท ำงำนใน รำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำดว้ย

กำรสง่เสรมิกำรลงทุน (พระร ำชบัญญัตสิง่เสรมิก ำรลงทุน พ.ศ. 2520) หรอื กฎหมำยอืน่ ไดแ้ก่ พระรำชบัญญัตนิคิมอุตสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระรำชบญัญัต ิปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 เชน่ นักลงทนุ ชำ่งฝีมอื ผูช้ ำนำญกำร จ ำนวน 1,047 คน  

6. คนต่ำงดำ้วมำตรำ 13 ประเภทชนกลุ่มนอ้ย ไดแ้ก่ คนต่ำงดำ้วทีไ่ม่ไดรั้บสัญชำตไิทยตำมกฎหมำย ว่ำดว้ยสัญชำต ิและ

กระทรวงมหำดไทยไดอ้อกเอกสำรเพือ่รอพสิจูนส์ถำนะยืน่ขอใบอนุญำตท ำงำน จ ำนวน 288คน  

        7. คนตำ่งดำ้วหลบหนเีขำ้เมอืงทีไ่ดร้ับอนุญำตท ำงำนตำมมตคิรม. 3 สญัชำต ิ(เมยีนมำ ลำว กมัพชูำ) จ ำนวนทัง้ส ิน้ 21,867 คน 
จ ำแนกเป็นเมยีนมำ จ ำนวน 5,291 คน ลำว 1,727 คน กมัพชูำ จ ำนวน 14,849 คน 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

สถำนกำรณ์ดำ้นแรงงำน 
จังหวดัฉะเชงิเทรำ มผีูอ้ยูใ่นวยัท ำงำน 657,524 คน 
เป็นผูอ้ยูใ่นก ำลังแรงงำน 426,351 คน ผูม้งีำนท ำ 423,256 คน  
ผูว้ำ่งงำน 3,095 คน 

แรงงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

แรงงานนอกระบบ 
(ภาคเกษตร) 

100,361 23.71 

แรงงานในระบบ 322,895 76.29 

รวม 423,256 100 
จังหวดัฉะเชงิเทรำ มผีูว้ำ่งงำน จ ำนวน 3,095 คน หรอืมอีตัรำ
กำรวำ่งงำนรอ้ยละ 0.73 เป็นชำย จ ำนวน 2,871 คน หรอืรอ้ยละ 
92.76 หญงิ จ ำนวน 224 คน หรอืรอ้ยละ 7.24 

แรงงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 2,871 92.76 

หญิง 224 7.24 

รวม 3,095 100 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ดำ้นเสถยีรภำพเศรษฐกจิ 

ปัจจัยสนับสนุนทำงเศรษฐกจิของจังหวัดฉะเชงิเทรำปี 2561 
1. กำรลงทนุของภำคเอกชนจำกควำมสนใจทีจ่ะลงทนุในโครงกำร
EEC และจำกกำรเขำ้บกุตลำดของธรุกจิอคีอมเมริช์ ในสว่นของ
ภำครัฐมกีำรลงทนุกอ่สรำ้งโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 
เชน่ รถไฟรำงคู ่และกำรปรับปรงุระบบรำง 
2. ควำมชดัเจนในเรือ่งของกำรพัฒนำระเบยีงเศรษฐกจิภำค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development) เพือ่
ยกระดับพืน้ทีภ่ำคตะวนัออกใหก้ำ้วขึน้ไปสูก่ำรเป็น “เขตเศรษฐกจิที่
ด ีและทันสมัยทีส่ดุในภมูภิำคอำเซยีน” ซึง่ด ำเนนิกำรใน 3 จังหวดั
ภำคตะวนัออก ไดแ้ก ่ชลบรุ ีระยอง และฉะเชงิเทรำ  
- รถไฟควำมเร็วสงูเชือ่ม 3 สนำมบนิ (ดอนเมอืง สวุรรณภมู ิและอู่
ตะเภำ) อยำ่งไรร้อยตอ่ 
- สง่เสรมิกำรลงทนุไฟฟ้ำและหุน่ยนต ์รวมถงึกำรพัฒนำเมอืงแหง่
อนำคต 
- กำรสรำ้งทำงหลวงและมอเตอรเ์วย ์
- กำรสง่เสรมิกำรลงทนุในพืน้ที ่โดยกำรใหส้ทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิ
จำกกำรยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
3. มำตรกำรเพิม่รำยไดใ้หแ้กผู่ม้รีำยไดน้อ้ยในโครงกำรลงทะเบยีน
เพือ่สวสัดกิำรแหง่รัฐ 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่หวัประชำกรอยูท่ี ่423,965.21 บำท/คน/ปี 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ขอ้มลูดำ้นศำสนำ  

พืน้ที ่ จ ำนวนโบสถค์รสิต ์(แหง่) จ ำนวนมสัยดิ (แหง่) จ ำนวนวัดจนี (แหง่) 

อ ำเภอเมอืง 4 10 2 

อ ำเภอบำงคลำ้ 2 - - 

อ ำเภอบำงน ้ำเปรีย้ว - 50 - 

อ ำเภอบำงปะกง 1 1 - 

อ ำเภอบำ้นโพธิ ์ - 4 - 

อ ำเภอพนมสำรคำม 1 - - 

อ ำเภอรำชสำสน์ - - - 

อ ำเภอสนำมชยัเขต 2 - - 

อ ำเภอแปลงยำว - 1 - 

อ ำเภอทำ่ตะเกยีบ - - - 

อ ำเภอคลองเขือ่น - - - 

รวมจังหวัด 10 66 2 

จ ำนวนโบสถค์รสิต ์ มัสยดิ  และจ ำนวนวดัจนี  จังหวดัฉะเชงิเทรำ  
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ศลิปะและวฒันธรรม 

อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ  

ประเพณีแหห่ลวงพอ่พุทธโสธร จะจัดในวนัขึน้ 12 ค ำ่ เดอืน 12 ถงึ แรม 1 ค ำ่ เดอืน 12 
ของทกุปี ในวนัขึน้ 12 ค ำ่ เดอืน 12 มกีำรอญัเชญิหลวงพอ่พุทธโสธรแหท่ำงบกและในวนั
ขึน้ 14 - 15 ค ำ่ เดอืน 12 จะมกีำรแหท่ำงน ้ำลอ่งไปตำมล ำน ้ำบำงปะกง เพือ่ใหป้ระชำชน
ไดน้มัสกำรองคห์ลวงพอ่พุทธโสธร ส ำหรับในงำนจะมกีำรละเลน่มหรสพ อำท ิกำรแขง่เรอื
ฝีพำย กำรแขง่เรอืเร็ว เป็นตน้ 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โบรำณสถำนจังหวดัฉะเชงิเทรำ 

ก ำแพงเมอืงแปดริว้ ถ.มรพุงษ์ ต. หนำ้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรำ พกิดั : 13°40′48″N 101°04′48″E 

ก ำแพงเมอืงฉะเชงิเทรำ กอ่สรำ้งขึน้ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระน่ังเกลำ้เจำ้อยูห่ัว รัชกำลที ่๓ เมือ่ พ.ศ.๒๓๗๗ 
โดยมกีรมหลวงรักษรณเรศร ์เป็นแมก่องในกำรกอ่สรำ้ง วตัถปุระสงคใ์นกำรกอ่สรำ้งสบืเนือ่งจำกครัง้ทีเ่สด็จจำกกำร
ปรำบขบถเวยีงจันทน ์แลว้ไดเ้กดิปรำบขบถเขมร โดยเขมรไดช้กัจงูญวณเขำ้มำพัวพันดว้ยจนถงึกับรบขึน้กับญวณ
ในสงครำมอำนำมสยำมยทุธ (๒๓๗๖-๒๓๙๐) ดังนัน้ เพือ่ควำมไมป่ระมำทจงึโปรดเกลำ้ฯ ใหส้รำ้งและเสรมิป้อม
ขึน้หลำยแหง่ตำมปำกแมน่ ้ำส ำคัญ ๆ รวมทัง้แมน่ ้ำบำงปะกงแหง่นีด้ว้ย 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของพืน้ที ่ 
ทีต่ ัง้ อาณาเขต และพรมแดนฉะเชงิเทรา 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โบรำณสถำนจังหวดัฉะเชงิเทรำ 

วดัปิตลุำธริำชรังสฤษฎิ ์(วดัเมอืง) ถ.มรพุงษ์ ต.หนำ้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรำ พกิดั : 13°41′24″N 101°04′48″E 
วดัเกำ่แกท่ีม่ปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนทัง้ยังเคยเป็นสถำนทีป่ระหำรชวีติอัง้ยีใ่นสมัยรัชกำลที ่3 เดมิทชีำวบำ้น
เรยีกวดันีว้ำ่วดัเมอืง ตอ่มำในสมัยรัชกำลที ่5 เมือ่ครำวเสด็จประพำสเมอืงฉะเชงิเทรำ ไดพ้ระรำชทำนนำมวัดนีเ้สยี
ใหมว่ำ่ “วดัปิตลุำธริำชรังสฤษฎิ”์ ซึง่หมำยถงึวดัทีล่งุของพระเจำ้แผน่ดนิเป็นทรงสรำ้ง โดยสิง่ทีน่่ำสนใจภำยในวัด 
ไดแ้ก ่หอระฆงัเกำ่ทีส่รำ้งขึน้ในปีพ.ศ.2478 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ลกัษณะเขตอตุสำหกรรม  

เป็นจังหวัดทีม่โีรงงำอตุสำหกรรม
หนำแน่น และเป็นหนึง่ในจังหวัดที่
รัฐบำลมุง่พัฒนำระเบยีงเศรษฐกจิ
ภำคตะวันออก หรอื “Eastern 
Economic Corridor Development 
– EEC) ภำคอตุสำหกรรม จังหวัด
ฉะเชงิเทรำ มทีัง้อตุสำหกรรมดัง้เดมิ 
และอตุสำหกรรมใหม ่ทีต่ัง้ตำมเสน้
ถนนหลกั และอยูเ่ป็น กลุม่ในนคิม
อตุสำหกรรม/เขตประกอบกำร
อตุสำหกรรม โดยในปี พ.ศ. 2557 
จังหวัดมผีลติภัณฑม์วลรวม จังหวัด 
จ ำนวนทัง้ส ิน้ 323,528.48 ลำ้นบำท 
ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัดเฉพำะรำย
สำขำอตุสำหกรรม จ ำนวน 
221,039.51 ลำ้นบำท 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ลกัษณะเขตอตุสำหกรรม  
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ลกัษณะเขตอตุสำหกรรม  

นคิมอตุสำหกรรมทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีจั่งหวดั ฉะเชงิเทรำ มจี ำนวน 3 แหง่ 

นคิมฯ จ านวนโรงงาน เงนิลงทนุ (ลา้นบาท) แรงงาน 
(คน) 

เวลโกรว ์ 169 110,664 29,703 

เกตเุวยซ์ติี ้ 70 28,429 17,893 

ทเีอฟด ี 23 214 548 

นคิมทเีอฟด ี2 ผำ่น EIA ปี 2560   
สวนอตุสำหกรรม 304 พนมสำรคำม  
สวนอตุสำหกรรมวนิโคสท ์บำงปะกง 
สวนอตุสำหกรรมเอเพ็กซ ์แปลงยำว อยูร่ะหวำ่ง กำรพจิำรณำ EIA (ค1)    
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

สถำนทีจั่ดกำรมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 
เจา้ของ ทีอ่ยู ่ ปรมิาณขยะ

เขา้ตนั/วนั 

หนว่ยงาน

รว่มทิง้ 

(แหง่) 

ขยะรี

ไซเคลิ

ตนั/วนั 

ขยะสะสมตนั สถานการณ์การบรหิารจดัการ 

ทต.ดอนฉมิพล ี  ต.ดอนฉมิพล ีบำงน ้ำเปรีย้ว 4 0 0.05           96  ปรับปรงุบอ่ขยะใหส้ำมำรถรับขยะไดม้ำกขึน้ 

ทต.บางขนาก ม.2 ต.บำงขนำก อ.บำงน ้ำ

เปรีย้ว 

3 0 0       2,900  ชำวบำ้นมกีำรคัดแยะแลว้ทีค่รัวเรอืนกอ่นทิง้ลงถงัขยะ

เทศบำล 

นางสตรรีตัน ์ ต.นครเนือ่งเขต อ.เมอืง  0 0 1  400,000  ปิดรับขยะเขำ้ แยกขยะเกำ่เป็น RDF สง่โรงปนู 380 ตัน/

วัน 

นายเกรยีงศกัดิฯ์ ต.หนำมแดง อ.เมอืง  150 20 2  200,000  เทกอง แยก RDF น ำสง่โรงปนู  400 ตัน/วัน  

ทม.ฉะเชงิเทรา ต.บำงขวัญ อ.เมอืง  80 5 0.3  500,000  แยก RDF สง่โรงปนู  110 ตัน/วัน ท ำน ้ำมนั 80 ตัน/เดอืน 

อบต.หวัไทร 99 ม.4 อ.บำงคลำ้ 5 0 0.05     450  บอ่ขยะขดุเป็นหลมุมรัีว้รอบขอบชดิ แตไ่มม่กีำรกลบฝัง 

ทต.ปากน า้ ต.ปำกน ้ำ  

อ.บำงคลำ้ 

3 0 0.01      20  มกีำรเผำขยะบำงสว่น 

ทต.บางคลา้ ม.4 ต.กกสบั อ.บำงคลำ้ 8 1 0.05    70,000  เทกองและรือ้รอ่น RDF สง่ TPI ประมำณ 25-40 ตัน/วัน  

อบต.เสม็ดใต ้ ม.3 ต.เสม็ดใต ้อ.บำงคลำ้ 0 0 0 30 ไมม่กีำรเก็บขน ปิดบอ่แลว้ แตม่กีำรลักลอบน ำขยะมำทิง้ 

ทต.ทุง่สะเดา ต.วังเย็น อ.แปลงยำว 7 0 0.5    4,500  มกีำรรือ้ขยะเกำ่น ำไปขำยเป็น RDF 

ทต.หวัส าโรง ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว 30 1 0.5 26,000 รือ้รอ่นและฝังกลบ ปีละ 4 ครัง้ 

ทต.แปลงยาว ม.4 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว 0 0 0           -    ปิดบอ่ น ำขยะไปทิง้ ทต.บำงคลำ้ 50 ตัน/เดอืน 

อบจ.ฉะเชงิเทรา ต.เขำหนิซอ้น อ.พนมสำรคำม 40 10 0  100,000  จะเปิดระบบแบบเต็มรปูแบบประมำณปลำยปี 2559 

บ.ไพโรจนส์มพงษ ์ ต.ทำ่ถำ่น อ.พนมสำรคำม 2000 0 0           -    ด ำเนนิกำรโดยเอกชน ทต.ทำ่ถำ่น 6 ตัน/วัน  

ทต.สนามชยัเขต  ต.คูย้ำยหม ีอ.สนำมชยัเขต 5 0 0.3    5,700  เทกองและฝังกลบปีละครัง้ 

อบต.ทา่กระดาน ต.ทำ่กระดำน อ.สนำมชยัเขต 5 0 0.1 1,944 เทกองและฝังกลบเป็นครัง้ครำว 

อบต.คลองตะเกรา ต.คลองตะเกรำ อ.ทำ่ตะเกยีบ 10 0 0.1 390 เทกอง เผำ และฝังกลบเป็นครัง้ครำว 

รวมทัง้สิน้  2,350.00              37       4.96   1,312,030  
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ขอ้มลูจำกสถำนตีรวจวดัคณุภำพอำกำศอตัโนมัตขิองกรมควบคมุมลพษิ 

ผลกำรตรวจวดัมลพษิทำงอำกำศ 4 ชนดิหลัก ไดแ้ก ่กำ๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 

กำ๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) กำ๊ซโอโซน (O3) และฝุ่ นละอองขนำดไมเ่กนิ 10 ไมครอน 

(PM10) จังหวดัฉะเชงิเทรำม ีสถำนอียูท่ี ่ ต ำบลวงัเย็น อ ำเภอแปลงยำว สรปุขอ้มลูดังนี ้ 

มลพษิทางอากาศ ผล คา่มาตราฐาน 

SO2 ชว่งคำ่เฉลีย่ 1 ชม. ppb 0 – 76  เฉลีย่ 1 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 300 ppb 

NO2 ชว่งคำ่เฉลีย่ 1 ชม. ppb 0 – 66 เฉลีย่ 1 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 170 ppb 

O3 ชว่งคำ่เฉลีย่ 1 ชม. ppb 0 – 194 เฉลีย่ 1 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 100 ppb  

PM10 ชว่งคำ่เฉลีย่ 24 ชม. 12 – 108 
มคก./ลบ.ม.  

คำ่มำตรฐำน ไมเ่กนิ 120 

ไมโครกรัมตอ่ลกูบำศกเ์มตร 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ขอ้มลูจำกสถำนตีรวจวดัคณุภำพอำกำศ โรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

สถำนกำรณ์เหตกุำรณ์ดำ้นสำรเคม ี

มลพษิ 2559 2560 2561 

เหตกุำรณ์ ผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบ 

เหตกุำรณ์ ผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบ 

เหตกุำรณ์ ผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบ 

ไฟไหม ้ 1 (รถบรรทกุ
น ้ำมนั) 6 
พ.ค.59 

1 1 (รถบรรทกุ

กำวน ้ำ)  

4 พ.ค. 60 

1 3 

(ไฟไหมบ้อ่ขยะ / รง.

ก ำจัดขยะ / รง.ชืน้สว่น

ยำนยนต)์ 

300 

ระเบดิ - - - - 1 (เตำหลอมระเบดิ) 4 

สารคเมรี ัว่ไหล 1 (กำ๊ซ NGV 
รั่วไหล จำก
ขนสง่) 20 
ม.ค.59 

- - - - - 

ลกัลอบทิง้ - - - - - - 

อบุตัเิหตขุนสง่ - - - - - - 

รวม 2 1 1 1 4 304 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

สถำนกำรณ์เหตกุำรณ์ดำ้นสำรเคม ี

วนัเวลาทีเ่กดิเหต ุ                19/01/61 
 
สถานทีเ่กดิเหต ุ                   บจก.บำงกอกไทรร์ไีฟเนอร ี 
 
ลกัษณะการเกดิเหต ุ            พนักงำนทีท่ ำงำนหนำ้เตำหลอมยำง เปิดหนำ้เตำแลว้เกดิแรง
ระเบดิ ไฟลกุออกมำลวกพนักงำนทีย่นืท ำงำนอยูห่นำ้เตำหลอม 
 

ความเสยีหายและผลกระทบ พนักงำนทีท่ ำงำนอยูห่นำ้เตำเผำไดรั้บบำดเจ็บ ถกูไฟหนำ้เตำเผำ
ลวกบรเิวณใบหนำ้ ล ำคอ แขน ขำ 5 รำย 
 
รกัษาตวั                              รกัษาโรงพยำบำลแปลงยำว และสง่ตอ่ไป รพ.พทุธโสธร 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

สถำนกำรณ์เหตกุำรณ์ดำ้นสำรเคม ี

วนัเวลาทีเ่กดิเหต ุ                26/03/61 
 
สถานทีเ่กดิเหต ุ                   โรงงำนรไีซคลิง้ WMD Thai 
 
ลกัษณะการเกดิเหต ุ            เพลงิไหมเ้ป็นลักษณะคลำ้ยเตำเผำขยะอเิล็กทรอนกิส ์กลุม่ควนัมกีลิน่เหม็นรนุแรง 
 

ความเสยีหายและผลกระทบ ไมม่ผีูไ้ดรั้บบำดเจ็บ/เสยีชวีติ  
                                         มปีระชำชนรอบโรงงำนรำว 200 คน คนงำนรำว 200 คน 
 
รกัษาตวั                              -  
 
การระงบัเหต ุ                       ทมีงานดบัเพลงิจากอบต.และรถดบัเพลงิชนดิโฟมจากนคิมเกตเุวยฯ์ 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

สถำนกำรณ์เหตกุำรณ์ดำ้นสำรเคม ี

วนัเวลาทีเ่กดิเหต ุ                23/05/61 
 
สถานทีเ่กดิเหต ุ                   โรงงำนรไีซคลิง้ WMD Thai 
 
เหตกุารณ์                           พลต ำรวจเอกวริะชยั ทรงเมตตำ รองผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแหง่ชำต ิหวัหนำ้ผูต้รวจ
รำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (นำยสรุพล ชำมำตย)์ ผูว้ำ่รำชกำรจังหวดัฉะเชงิเทรำ รองผูว้ำ่รำชกำรจังหวดั
ฉะเชงิเทรำ รองผูอ้ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรจังหวัดฉะเชงิเทรำ นำยอ ำเภอ 
และผูแ้ทนกระทรวงตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มดว้ยสือ่มวลชน เขำ้ตรวจสอบในโรงงำน พบวำ่มกีำรกองวตัถดุบิจ ำพวก
ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิสใ์นอำคำรโรงงำนและนอกอำคำรโรงงำนจ ำนวนมำก หำกท ำกำรตรวจสอบแลว้พบวำ่เป็นวัตถุ
อนัตรำยจะไดแ้จง้ควำมรอ้งทกุขก์ลำ่วโทษตอ่พนักงำนสอบสวน ขอ้หำครอบครองวตัถอุนัตรำยชนดิที ่3 โดยไมไ่ด ้
รับอนุญำตตำมมำตรำ 23 แหง่พระรำชบัญญัตวิตัถอุันตรำย พ.ศ. 2535  
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

สถำนกำรณ์เหตกุำรณ์ดำ้นสำรเคม ี

ขอ้ส ัง่การจาก รองผูว้า่ฯราชการจงัหวดั 
 
- หน่วยงำนตำ่ง ๆ เตรยีมควำมพรอ้มจัดก ำลังคนเขำ้รว่มตรวจสอบโรงงำน ประเภท 101 105 106 ทีเ่หลอือกี 

160 กวำ่แหง่ โดยจะแบง่ออกเป็น 3 ทมี ออกตรวจสปัดำหล์ะ 3 วนั  
- กลุม่งำนอนำมัยสิง่แวดลอ้มและอำชวีอนำมัย รว่มทมีจังหวดัลงตรวจสอบโรงงำนเป้ำหมำยทกุแหง่ 
 
ขอ้ส ัง่การจาก ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา  
 
-    ส ำรวจพืน้ทีเ่สีย่งใชแ้บบ พส. 1 (ปรับปรงุ) รอบโรงงำนประเภท 106 โดยใชฐ้ำนขอ้มลูจำก อตุสำหกรรม มี
โรงงำนรว่ม 40 โรงงำน เพือ่ท ำกำรเฝ้ำระวัง ดแูลประชำชนกลุม่เปรำะบำง ตลอดจนผูป่้วยตดิบำ้นตดิเตยีง                    
สือ่สำรควำมเสีย่ง ใหก้บัประชำชนโดยรอบโรงงำนทรำบ 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศหรอืขอ้มลูมลพษิอืน่ๆ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

แหลง่มลพษิ ขยะ/สำรเคม ีในพืน้ที ่อ ำเภอแปลงยำว พนมสำรคำม 
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สว่นที ่3 ขอ้มลูหนว่ยบรกิารสขุภาพ ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กำรบรหิำรจัดกำรก ำหนดพืน้ทีเ่ป้ำหมำยของจังหวดัฉะเชงิเทรำ 

ปัจจบุัน จังหวดัฉะเชงิเทรำ ไมม่แีพทยเ์ฉพำะทำงสำขำอำชวีเวชศำสตร ์
มแีพทยอ์ำชวีเวชศำสตรพ์ืน้ฐำนระยะสัน้ 2 เดอืน เป็นผูอ้ ำนวยกำร
โรงพยำบำลบำงปะกงและเป็นประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิำร
สขุภำพ (Service Plan) สำขำอำชวีอนำมัยระดับจังหวดัฉะเชงิเทรำ 
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สว่นที ่3 ขอ้มลูหนว่ยบรกิารสขุภาพ ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

แผนพัฒนำบคุลำกรดำ้นอำชวีอนำมัย จังหวดัฉะเชงิเทรำ 
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ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ขอ้มลูสขุภำพเจ็บป่วยของประชำชนในพืน้ที ่
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กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ขอ้มลูสขุภำพเจ็บป่วยของประชำชนในพืน้ที ่
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ปี 59 128.13 439.5 537.69 196.54 1,736. 372.22 829.19 588.6 568.44 536.16 400.49 480.24

 ปี 60 162.87 386.79 352.75 162.01 1,229. 333.44 832.81 535.23 372.66 775.72 668.69 407.81

ปี 61 155.23 513.26 207.51 119.51 787.42 221.18 716.94 343.93 234.58 602.97 488.82 301.29
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ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กำรจัดบรกิำรอำชวีอนำมัยและเวชกรรมสิง่แวดลอ้ม จังหวดัฉะเชงิเทรำ  

ปีงบประมำณ 2561 ก ำหนดเป็น PA ระดับจังหวดั มแีนวทำงกำรตดิตำมทัง้ 2 รอบประเมนิดังนี ้
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สว่นที ่3 ขอ้มลูหนว่ยบรกิารสขุภาพ ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
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โรงพยาบาล ขนาด ผลการประเมนิ  

(ระดบั) 

พทุธโสธร  S ด ี

พนมสารคาม  M2 ดเีดน่  

แปลงยาว F2 ดเีดน่  

บา้นโพธิ ์ F2 ดมีำก 

บางปะกง F1 ดมีำก 

บางคลา้ F2 ดมีำก 

บางน า้เปรีย้ว F2 เริม่ตน้พัฒนำ 

สนามชยัเขต F1 เริม่ตน้พัฒนำ 

ทา่ตะเกยีบ F2 เริม่ตน้พัฒนำ 

ราชสาสน์ F2 เริม่ตน้พัฒนำ 

คลองเขือ่น F3 เริม่ตน้พัฒนำ 

อ าเภอ รพ.สต. ผลการประเมนิ  

(ระดบั) 

เมอืง วงัตะเคยีน ด ี

พนมสารคาม  มว่งโพรง ดเีดน่ 

แปลงยาว หัวส ำโรง ด ี

บา้นโพธิ ์ เทพรำช ด ี

บางปะกง พมิพำ เริม่ตน้พัฒนำ 

บางคลา้ เสม็ดใต ้ ดเีดน่ 

บางน า้เปรีย้ว หมอนทอง ดเีดน่ 

สนามชยัเขต กม.7 ด ี

ทา่ตะเกยีบ คลองตะเกรำ เริม่ตน้พัฒนำ 

ราชสาสน์ บำงคำ ด ี

คลองเขือ่น คลองเขือ่น ม.3 ด ี
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ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กำรด ำเนนิงำนอำชวีอนำมัย อนำมัยสิง่แวดลอ้ม 
เวชกรรมสิง่แวดลอ้ม และงำนบรูณำกำร
สิง่แวดลอ้มอืน่ๆ  

  

28 มนีำคม 2561 กลุม่งำนอนำมัยสิง่แวดลอ้มและอำชวีอนำมัย สสจ.ฉช. รว่มกบั 
โรงพยำบำลพุทธโสธร และ สคร.6 ชลบรุ ีเขำ้ชีแ้จงเกณฑป์ระเมนิสถำนประกอบกำร
ปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสขุ  ณ บรษัิททโีอเอ ทำคำตะ นคิมเวลโกรว ์บำงปะกง 
เป้ำหมำยเพือ่ดแูลสขุภำพพนักงำนในสถำนประกอบกำรครอบคลมุทกุมติ ิทัง้ดำ้น
ปลอดภัย ปลอดโรคและสขุภำพจติ 
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กำรด ำเนนิงำนอำชวีอนำมัย อนำมัยสิง่แวดลอ้ม 
เวชกรรมสิง่แวดลอ้ม และงำนบรูณำกำร
สิง่แวดลอ้มอืน่ๆ  

  

21 กมุภำพันธ ์2561 รว่มกบั ส ำนักงำนอตุสำหกรรมจังหวัด ตรวจเยีย่ม สถำน
ประกอบกำร บรษัิทเมสนั อนิดัสตร ีอ ำเภอบำงปะกง มทีำ่นรองผูว้ำ่ฯ น ำทมี รว่มกบั
หน่วยงำนหลำยภำคสว่น 
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กำรด ำเนนิงำนอำชวีอนำมัย อนำมัยสิง่แวดลอ้ม 
เวชกรรมสิง่แวดลอ้ม และงำนบรูณำกำร
สิง่แวดลอ้มอืน่ๆ  

  

19 ธันวำคม 2560 รว่มประชมุคณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัยและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กบัสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำนจังหวดัฉะเชงิเทรำ โดยมสีถำน
ประกอบกำรเขำ้รว่ม เพือ่รว่มก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนิในปี 2561 
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สรปุ  

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

จังหวดัฉะเชงิเทรำ โดยสภำพภมูปิระเทศ เหมำะแกก่ำรท ำเกษตรกรรม ท ำนำ มลีุม่
แมน่ ้ำเหมำะกำรท ำประมง ทีร่ำบลกูฟกู เหมำะแกก่ำรท ำไร ่ปลกูมัน ฯลฯ  
 
ประชำกร มหีลำกหลำยเชือ้ชำต ิเผำ่พันธุ ์ทัง้ทีอ่พยพมำตัง้ถิน่ฐำนและคนพืน้เมอืง  
มหีลำกหลำยศำสนำ ทัง้พทุธ ครสิต ์อสิลำม และควำมเชือ่แบบชำวจนีโบรำณ 
 
ปัญหำดำ้นมลพษิและสิง่แวดลอ้ม เกดิจำกโรงงำนอตุสำหกรรมเป็นสว่นใหญ ่ทัง้เกดิ
จำกควำมประมำท กำรขำดควำมรับผดิชอบและควำมส ำนกึตอ่สิง่แวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบกำร    
แผนด ำเนนิงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
- พัฒนำเครอืขำ่ยชมุชน อสม.ดำ้นสิง่แวดลอ้มในชมุชน อำสำสมัครพทิักษ์

สิง่แวดลอ้ม (เครอืขำ่ย) 
- พัฒนำทมีเฝ้ำระวงัสิง่แวดลอ้ม (กอ่นเกดิเหต)ุ รว่มกบัชมุชน 
- พัฒนำทมีตอบโตภ้ำวะฉุกเฉนิดำ้นสำรเคม ี(ขณะเหตเุกดิ) บรูณำกำรกบัเครอืขำ่ย

ภำครัฐ เชน่ ปภ. ทอ้งถิน่ ทรัพยำกร ฯ  
- ยกระดบักำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรแพทยด์ำ้นอบุตัภิยัและสำรเคม ีโดยบรูณำกำร

รว่มกบัคลนิคิโรคจำกกำรท ำงำน (หลงัเกดิเหต)ุ 


