
ฐานข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้น
ด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

จังหวัดชลบุรี
Environmental Health Profile



ประเด็นการน าเสนอ
1 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลพืน้ฐานด้านสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพ (Environmental Health Profile)
2 ข้อมูลทั่วไป
3 การน าข้อมูลจาก Environmental Health Profile ไปใช้ในการ

ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาในระดับพืน้ที่
- กรณีข้อมูลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม       

ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการให้บริการตู้ขนส่งสินค้าและการให้บริการ          
รถหัวลากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี



ข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ที่
1. ประวัติจังหวัดชลบุรี
2. ที่ตัง้อาณาเขต และพรมแดน ของจังหวัดชลบุรี
3. ข้อมูลทั่วไปด้านการปกครอง และประชากร
4. ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
5. ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม : การประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
การเกษตรและการปศุสัตว์ การประมง การศึกษา ศาสนา

ข้อมูลสถานประกอบการ แรงงาน และสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม
1. สถานประกอบการและแรงงาน
2. ข้อมูลประชากรและก าลังงาน แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว 
3. ข้อมูลด้านการประกันสังคม
4. วิสาหกิจชุมชน
5. ทรัพยากรธรรมชาติ : น า้ผิวดิน น า้ใต้ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน า้
และความต้องการ 
6. โครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
6. การจัดการน า้เสีย มูลฝอย กากพิษและสารอันตราย ขยะติดเชือ้ 
7. ผลการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม : มลพิษทางอากาศ คุณภาพน า้
ทะเลชายฝ่ัง มลพิษทางเสียง สถิติเร่ืองร้องเรียน
8. ฐานข้อมูลสารเคมี
9. สถิติข้อมูลอุบัติภัยสารเคมี
10. ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืน ๆ ในพืน้ที่ : โรงโม่หนิ

ข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพ
1. ข้อมูลด้านสถานบริการสุขภาพ และการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมส่ิงแวดล้อม
2. ข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพอัตราการป่วย/อัตราการตายที่ส าคัญ
3. ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและผื่นแพ้
4. ข้อมูลการประสบอันตรายของลูกจ้างจากกองเงนิทุนทดแทน
5. ข้อมูลด้านสุขภาพจากโครงการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพืน้ที่เส่ียง
มลพิษส่ิงแวดล้อม  เช่น ข้อมูลเฝ้าระวังโรคซิลิโคซีสในสถานประกอบการโรงโม่
หนิ และ การเฝ้าระวังผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการลานวาง
ตู้คอนเทนเนอร์และลานจอดรถหวัลาก

ข้อมูลพืน้ฐานทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

(Environmental Health Profile)

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในอนาคต

กรอบแนวคดิการจัดท าฐานข้อมูลพืน้ฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(Environmental Health Profile)



ข้อมูลทั่วไป (ที่ตัง้และอาณาเขต)
ชลบุรีตัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลด้านตะวันออก

ของอ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บาง
นา –ตราด) ประมาณ 81กิโลเมตร  มีพืน้ท่ี
2,726,875 ไร่ (4,363 ตารางกิโลเมตร) มี
เขตตดิต่อ ดังนี ้
ทศิเหนือ ตดิจังหวัดฉะเชงิเทราและ 
สมุทรปราการ
ทศิใต้  ตดิกับจังหวัดระยอง
ทศิตะวันออก ตดิกับ จังหวัดฉะเชงิเทรา 
จันทบุรี และระยอง
ทศิตะวันตก ตดิกับชายฝ่ังทะเลตะวันออก
ของอ่าวไทย

ที่มา : ส านักงานจังหวัดชลบุรี  ปี 2560



ข้อมูลทั่วไปด้านการปกครอง

ที่มา : ระบบสถติทิางทะเบียน กรมการปกครอง  ข้อมูลประชากรจาก  ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560



1. พืน้ที่ภูเขา อยู่ เกือบกึ่งกลางของจังหวัดเป็นแนวยาวจาก         
ทศิตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังตะวันออกเฉียงใต้  โดยเขตที่มีความสูง
จากระดับน า้ทะเลตัง้แต่ 200 เมตรขึน้ไป อยู่ ด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัดในเขตอ าเภอบ่อทอง  และ อ าเภอหนองใหญ่

ลักษณะภมูปิระเทศ



2. ที่ราบลุ่ม อยู่ตอนบนของจังหวัด ในเขตอ าเภอพานทอง 
อ าเภอพนัสนิคม และ แนวก่ึงกลางทางด้านตะวันตก



3. พืน้ที่ติดกับทะเล ได้แก่ อ าเภอเมือง-อ าเภอสัตหีบ มีความยาว 
171.78 กิโลเมตร ประกอบด้วยที่ราบตามชายฝ่ังทะเลที่มีภูเขาเล็กๆ สลับ
อยู่บางตอน และเป็นที่ลุ่มต ่าน า้ทะเลท่วมถงึ มีป่าชายเลนหรือโกงกาง

4. ส่วนที่เป็นเกาะ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 46 เกาะ เกาะที่ส าคัญ
ที่สุด คือเกาะสีชัง



ภูมิอากาศโดยทั่ วไปฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งมาก  
มีฝนตกชุกสลับกับแห้งแล้ง บริเวณใกล้ภเูขามีฝนตกมากกว่าบริเวณใกล้
ชายทะเล

ลักษณะภูมอิากาศ มรสุมเมืองร้อน  
อุณหภูมิ ต ่าสุดรายปี 26.08 องศาเซลเซียส สูงสุดรายปี 34.17องศา

เซลเซียส เฉล่ียรายปี 29.60 องศาเซลเซียส
ความชืน้สัมพัทธ์ เฉล่ีย  ๗๒.๓๑  เปอร์เซน็ต์

ท่ีมา : สถานีอตุนิุยมวิทยาจงัหวดัชลบรีุ, 2560

ลักษณะภมูอิากาศ



ภาคเกษตรกรรม
51%

ภาคอุตสาหกรรม
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ภาคพาณิชยกรรม
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ภาคขนส่ง
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ภาคบริการ
7%

อื่น ๆ
7%

ข้อมูลทางเศรษฐกจิและสังคม (ด้านการประกอบอาชีพ)

ท่ีมา : ส านกังานสถิติจงัหวดัชลบรีุ, 2559



ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ(สศช.) ณ  มีนาคม  2560

ข้อมูลทางเศรษฐกจิและสังคม



ข้อมูลด้านสถานประกอบการ

ที่มา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, 2559



ข้อมูลสถานประกอบการ คนท างานและลูกจ้าง

ที่มา: ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพืน้ฐาน) จังหวัดชลบุรี ส านักงานสถติแิห่งชาติ



ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน

ที่มา: ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี, 2560

- ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 1,466,989 คน 
เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 1.0

- ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 1,032,469 คน 
ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 1.1

ประกอบด้วย ผู้มีงานท า 1,025,079 คน (ร้อยละ 99.3)        
ผู้ว่างงาน 7,070 คน (ร้อยละ 0.6) 
รอฤดกูาล 320 คน (ร้อยละ 0.03) 



ข้อมูลด้านแรงงานนอกระบบ

ที่มา: ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี, 2560

ผู้ท างานเป็นแรงงานนอกระบบ จ านวน 341,169 คน 
(ร้อยละ 33.5 ของจ านวนผู้มีงานท าทัง้หมดในปี 2559)          

การประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่
ท างานนอกภาคเกษตร จ านวน 301,862 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 

ประเภทกิจการที่แรงงานนอกระบบท างานมากที่สุด คือ 
การขายส่ง ขายปลีก จ านวน 116,141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0

อาชีพที่แรงงานนอกระบบท ามากที่สุด คือ 
พนักงานบริการ จ านวน 183,052 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6



ข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว

ที่มา: ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี, 2560

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต ตามมติ ครม. เมียนมา ลาว กัมพชูา รวม

1. แรงงานที่ได้รับอนุญาตตามมติ ครม. 12,594 4,054 52,759 69,407
2. แรงงานที่ได้รับการพสูิจน์สัญชาติ 24,925 2,153 8,553 35,631
3. แรงงานน าเข้า MOU 6,842 4,975 40,030 51,847

รวม 44,361 11,182 101,342 156,885



ขอ้มูลดา้นสถานบรกิารสขุภาพ

ที่มา :ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2560

ประเภท ขนาดเตียง จ านวน/แห่ง/เตียงจริง
รพศ. (A) 825 1 แห่ง (รพศ.ชลบุรี/850)

รพท. (S) 250 1 แห่ง (รพ.บางละมุง/250)

รพช. (M2) 200 1 แห่ง (รพ.พนัสนิคม137)
รพช. (M2) 90 2 แห่ง (รพ.แหลมฉบัง113,รพ.บ้านบงึ/90)
รพช. (F1) 90,60 2 แห่ง (รพ.สัตหีบ/40,รพ.พานทอง/89)
รพช. (F2) 60,30 4 แห่ง (รพ.บ่อทอง/60,รพ.หนองใหญ่ 30 /

รพ.เกาะสีชัง 30/รพ.วัดญาณฯ/23)
รพช. (F3) 30 1 แห่ง (เกาะจันทร์/30)

รวม 1,675 12 แห่ง
รพ.สต. - 118 แห่ง (ไม่รวมที่ถ่ายโอนให้ อปท. 2 แห่ง)

โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสังกัดกรมวชิาการ กระทรวงสาธารณสุข  มีจ านวน 3 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6
โรงพยาบาลสมเดจ็พระสังฆราชเพื่อผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี



ที่มา :ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2560

โรงพยาบาล ขนาดเตียง
โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
(สภากาชาดไทย)

411

โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์
(กรมแพทย์ทหารเรือ)

420

โรงพยาบาลอาภากรเกียรตวิงศ์(ฐานทัพเรือสัตหีบ) 151

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี(กองทัพบก) 30

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 100

โรงพยาบาลเมืองพัทยา 110

รวม 1,675

รพ.สต. (ถ่ายโอนให้เมืองพัทยา) 2 แห่ง

โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดหน่วยงานอ่ืน สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน
ขอ้มูลดา้นสถานบรกิารสขุภาพ



ความเข้มข้นด้านมลพษิทางอากาศ

ที่มา : กรมควบคุมมลพษิ, 2560

จุดตรวจวัด ปี อ.เมือง
(ต.บ้านสวน)

อ.ศรีราชา
(ต.ทุ่งสุขลา)

อ.ศรีราชา
(ต.บ่อวิน) ค่ามาตรฐาน

PM2.5 เฉล่ีย 24 ชม.
(ไมโครกรัม/ลบ.ม.)

2558 4 - 76
502559 4 - 85

2560 6 - 78

PM10 เฉล่ีย 24 ชม.
(ไมโครกรัม/ลบ.ม.)

2558 8 - 113 12 – 118 15 - 128

1202559 13 - 150 10 - 144 14 - 128

2560 13 - 103 10 - 103 16 - 157

CO ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

2558 0.4 – 0.9

302559 0.1 – 2.9

2560 0.1 – 2.1 

ก๊าซโอโซน (O3)
ค่าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง

(ppb)

2558 0 - 181 2 - 117 1 - 127

1002559 0 - 179 0 - 124 0 - 137

2560 0 - 155 0 - 123 0 - 98



ความเขม้ขน้ดา้นมลพษิทางเสยีง

ที่มา : กรมควบคุมมลพษิ, 2560

บริเวณพืน้ที่ทั่วไป

จังหวดั สถานี
ระดับเสียงเฉล่ีย (dBA) 

24 ชั่วโมง %>70
จ านวนวัน

ต ่าสุด สูงสุด วันตรวจ วัน>70

ชลบุรี ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) 43.6 70.7 0 108 3
บริเวณพืน้ที่ริมหรือใกล้ถนน

ชลบุรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาหนิ ต.บ่อวนิ
อ.ศรีราชา 51.9 68.7 0 259 0

ชลบุรี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์วทิยาเขต
ศรีราชา 54.8 67.1 0 155 0

หมายเหตุ
1. มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปก าหนดค่าระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
2. ตรวจวัดต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี



แหล่งก าเนิดมลพษิอ่ืน ๆ ในพืน้ที่ : โรงโม่หนิ
ผู้ได้รับประทานบัตร 33 ราย
โรงโม่หนิที่ได้รับอนุญาต 30 แห่ง 

อ าเภอเมือง 22 แห่ง
อ าเภอบ้านบงึ 4 แห่ง
อ าเภอสัตหีบ 2 แห่ง
อ าเภอศรีราชา 1 แห่ง
อ าเภอบ่อทอง 1 แห่ง



การศกึษาสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการประกอบกิจการ

ให้บริการตู้ขนส่งสินค้าและการให้บริการรถหวัลาก
ในพืน้ที่จังหวัดชลบุรี



เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการให้บริการตู้ขนส่งสินค้าและการให้บริการรถหัวลาก                   
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

1. วัตถุประสงค์



2. ขอบเขตการศึกษา

2.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา: 
ด าเนินการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

2.2 ของเขตของประชากรที่ท าการศึกษา: 

ด าเนินการศึกษาในสถานประกอบกิจการให้บริการตู้ขนส่งสินค้า
และให้บริการรถหัวลาก จ านวนทั้งสิ้น 30 แห่ง ที่มีขนาดใหญ่และ/หรือมี
ประวัติได้รับการร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ดังนี้
 ด าเนินการส ารวจสถานประกอบกิจการ จ านวน  30 แห่ง
 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน   3  แห่ง 
 และเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

จ านวน   7 แห่ง



2.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา
1) การส ารวจสถานประกอบกิจการในประเด็น ได้แก่ 
 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนการประกอบกิจการ 
 ข้อมูลด้านสุขลักษณะ การสุขาภิบาล ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
 ข้อมูลด้านการจัดการเหตุร าคาญ

2. ขอบเขตการศึกษา (ต่อ)



สภาพแวดล้อมในการท างาน การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 Inhalable particles

 Respirable particles

 ฝุ่นรวม (TSP)  
 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

 ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (T
WA) 

 ระดับเสียงสูงสดุ (LCpeak) 

 ระดับเสียงรบกวน
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

 ความเข้มข้นสารอินทรีย์
ระเหยง่าย; VOCs (เบื้องต้น)

 คุณภาพน้ าทิ้ง 

2) การตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ขอบเขตการศึกษา (ต่อ)



19 ตุลาคม 2560 ประชุมปรึกษาหารือการศึกษาสถานการณ์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการการประกอบกิจการลาน
เก็บสะสมตูข้นส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) และหัวรถลาก
ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี



2 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงนาม ค าสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5891 / 2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกรณี
การประกอบกิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ และลานจอดรถหัวลากในชุมชน

ศึกษาดูงานบริษัท เค. อาร์. ซี. ทรานสปอรต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (การท่าเรือแหลมฉบัง)

10 พฤศจิกายน 2560  ประชุมคณะกรรมการ ฯ ที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี



27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ส ารวจสถานประกอบกิจการ

ลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้าและลานจอดรถหัวลาก จ.ชลบุรี    



27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในชุมชน



27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ส ารวจการรับรู้การรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพ

ของประชาชน จังหวัดชลบุรี



สถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการให้บริการ   
ตูข้นส่งสินค้าและให้บริการรถหัวลาก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

• สุขลักษณะอาคาร
สถานที่

• การจัดการน้ าเสีย
• ปัจจัยเสี่ยงด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ

• การจัดการเหตุ
ร าคาญ  

• ความปลอดภัยของ  
เครื่องจักร ฯ

• การป้องกันและระงับ     
อัคคีภัย

• อุปกรณ์คุ้มครองความ         
ปลอดภัยส่วนบุคคล

• การตรวจสุขภาพพนักงาน
• อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจาก

การปฏิบัติงาน

• กระบวนการหรือขั้นตอน
การประกอบกิจการ

• เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้
• วัตถุดิบหรือสารเคมีที่ใช้

• รูปแบบการประกอบกิจการ
• ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
• สถานที่ต้ัง
• ปริมาณการขนส่งฯ
• ผู้ปฏิบัติงาน
• ระยะเวลาประกอบกิจการ 1. ข้อมูลทั่วไป       

เก่ียวกับการ ประกอบ
กิจการฯ

2. กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการประกอบ

กิจการฯ

3. สุขลักษณะ     
การสุขาภิบาล      

และปัจจัยเสี่ยง
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

4. ความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน



ข้อมูลทั่วไป

3. การให้บริการดูแล
รักษาตู้ขนส่งสินค้าที่มี
ก า ร ซ่ อ ม  ป ร ะ ก อ บ 
เคาะ ปะผุ และทาสี ตู้
ขนส่งสินค้า

4. การให้บริการรถหัว
ลาก โดยไม่มีการซ่อม 
บ ารุงรักษารถหัวลาก

2. การให้บริการรถหัว
ลาก โดยมี การซ่ อม 
บ ารุงรักษารถหัวลาก

1. การให้บริการดูแล
รักษาตู้ขนส่งสินค้า ซ่ึง
ในการให้บริการนั้นมี
ก า ร ซ่ อ ม  ป ร ะ ก อ บ 
เคาะ ปะผุ และทาสี ตู้
ขนส่งสินค้าและการ
ให้บริ การรถหั วลาก 
โ ด ย มี ก า ร ซ่ อ ม 
บ ารุงรักษารถหัวลาก…

40 %

27 %

23 %

10 %

รูปแบบหรือลักษณะการประกอบกิจการ (n = 30)



ใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการฯ
ล าดับ ใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง จ านวน 

(แห่ง)
1 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบ
ธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย 

7

 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 14
 การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อน าไปใช้

ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
3

2 กิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 รง. 04 (รับจ้างซ่อมตู้ขนส่งสินค้า) 4

3 ใบอนุญาตอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษา
น้ ามันเชื้อเพลิง ใบอนุญาตขนส่ง Shipping (ศุลกากร) เป็นต้น



ล าดับ รูปแบบหรือลักษณะการประกอบกิจการ กฎหมายที่ควบคุม
1. การให้บริการดูแลรักษาตู้ขนส่งสินค้าที่มีการ

ซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และทาสีตู้ขนส่ง
สินค้า 

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (รง.04) 
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลัก
ในการประกอบกิจการ)

2. การให้บริการรถหัวลาก โดยไม่มีการซ่อม
บ ารุงรักษารถหัวลาก

ไม่มี

3. การ ให้บริ การรถหั วลาก โดยมีการซ่ อม 
บ ารุงรักษารถหัวลาก

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภท การประกอบธุ รกิ จ
เกี่ยวกับยานยนต์ฯ)

4. การให้บริการดูแลรักษาตู้ขนส่งสินค้า ซึ่งในการ
ให้บริการนั้นมีการซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ 
และทาสีตู้ขนส่งสินค้าและการให้บริการรถหัว
ลาก โดยมีการซ่อม บ ารุงรักษารถหัวลากด้วย
หรือไม่ก็ตาม (ประกอบกิจการทั้ง 2 รูปแบบ)

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (รง.04) 
และ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
แล้วแต่กรณี

รูปแบบประกอบกิจการและกฎหมายที่ควบคุม



22

11
9

6

1
0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

ต้ังอยู่ใกล้
สถานที่

ส าคัญ (23
แห่ง) 
77%

ไม่ต้ังอยู่ใกล้
สถานที่
ส าคัญ
23%

ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

จ านวนสถานประกอบกิจการอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ
ในระยะ 1 กิโลเมตร 

สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ



< 20 เที่ยว/
วัน

31%

21-50 เที่ยว/
วัน

26%

51-100 
เที่ยว/วัน

29%

101-500 
เที่ยว/วัน

11%

> 500 เที่ยว/วัน
3%

ผู้ประกอบ
กิจการเป็น
เจ้าของท่ีดิน

60%

ผู้ประกอบ
กิจการเช่า
ท่ีดิน
40%

ลักษณะกรรมสิทธิ์พื้นที่สถานประกอบกิจการปริมาณการขนส่งตู้ขนส่งสินค้าต่อวัน 

(n = 30)

ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)



ประกอบกิจการใน
ช่วงเวลา 04.00-

22.00 น. 
86.7%

ประกอบกิจการ
ตลอดระยะเวลา 

24 ชั่วโมง 
13.3%

<10 คน
13.3%

11-30 คน
36.7%

31-50 คน
20.0%

51-100 คน
16.7%

> 100 คน
13.3%

จ านวนผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาที่เปิดให้บริการ 

(n = 30)

ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)



ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

ประกอบกิจการใน
ช่วงเวลา 04.00-

22.00 น. 
86.7%

ประกอบกิจการ
ตลอดระยะเวลา 

24 ชั่วโมง 
13.3%

<10 คน
13.3%

11-30 คน
36.7%

31-50 คน
20.0%

51-100 คน
16.7%

> 100 คน
13.3%

จ านวนผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาที่เปิดให้บริการ 



ข้อมูลด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ

1. สถานประกอบกิจการให้บริการตู้ขนส่งสินค้า 
(ตู้คอนเทนเนอร์) 

2. สถานประกอบกิจการให้บริการรถหัวลาก 

3. สถานประกอบกิจการให้บริการตู้ขนส่งสินค้า
และรถหัวลาก (มีทั้ง 2 รูปแบบ) 

12 แห่ง

11 แห่ง

7 แห่ง



ขัน้ตอนการประกอบกจิการ



ข้อมูลด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
 เครื่องจักรที่ใช้ส าหรับการเคลื่อนย้ายตู้ขนส่งสินคา้       

ได้แก่ รถโฟล์คลิฟ (Forklift) รถยกตู้ (Side stacker)      

รถท๊อปลิฟ รถเครน 
 เครื่องจักรกลส าหรับขั้นตอนการล้างท าความสะอาด     

ได้แก่ ปั๊มน้้า/ปั๊มแรงดัน เครื่องอัดฉีดส้าหรับล้างรถหัวลาก 
เครื่องขัดพ้ืน

 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุตู้ขนส่ง
สินค้า ได้แก่ เครื่องซ่อม ถังแก๊สตัดเหล็ก ตู้เช่ือม         
เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเจียร อุปกรณ์ไฮโดรลิค

 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการซ่อมหรือปรับปรุงรถหัวลาก   
ได้แก่ อุปกรณ์ไฮโดรลิค ป๊ัมลม



ข้อมูลด้านกระบวนการหรอืขั้นตอนการประกอบกิจการ

วัตถุดิบหรือสารเคมีที่ใชใ้นการระกอบกิจการ
 สารเคมีที่ใช้ส าหรับการล้างท าความสะอาดตู้ขนส่งสินค้า         

ได้แก่ น้้ายาก้าจัดคราบตะกรัน สารท้าความสะอาด ผงซักฟอก      
กรดส้าหรับกัดสนิม กรดซัลฟิวริก โซดาไฟ

 สารเคมีที่ใช้ที่ใช้ส าหรับการซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และทาสี
ตู้ขนส่งสินค้า ได้แก่ สีน้้ามัน สีทาตู้ สีกันสนิม ทินเนอร์ น้้ามันสน     
สารเคลือบ สเปรย์ วานิส (ช๊อคเทอร์มาว) น้้ายาล้างแอร์

 ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีที่ใช้ที่ใช้ส าหรับการซ่อมบ ารุงรถหัวลาก  
ได้แก่ น้้ามันดีเซล น้้ามันเกียร์ น้้ามันเฟืองท้าย น้้ามันเบรค
น้้ามันหล่อลื่นหรือน้้ามันเครื่อง



1) สุขลักษณะอาคารสถานที่ 

อาคาร
เอกเทศ 
53.3%

ตู้คอน
เทรนเนอร์
ดัดแปลง 
23.7%

ตึกแถวห้อง
แถว 

21.1%

คอนกรีต
70.0%ดิน/ดินบดอดั

3.3%

หินคลกุ/
ลกูรัง
16.7%

ยางแอสฟัลท์
6.7%

อ่ืนๆ
3.3%

 อาคารส านักงาน
 อาคารโรงซ่อมบ ารุง 
 อาคารเติมน้ ามัน 
 อาคารตรวจสอบสภาพตู้ขนส่งสินค้า 
ข้อบกพร่องด้านสุขลักษณะอาคาร เช่น 
 สภาพอาคารเติมน้ ามันไม่ปลอดภัยและไมเ่หมาะสม 
 บริเวณท่ีจัดวางตู้น้ ามันมีลักษณะไม่ปลอดภัย 
 พื้นลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้าช ารุด มีหลุมขรุขระ 

ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและเสยีงดัง 
 อาคารซ่อมบ ารุงไม่ปลอดภัย มีการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้

และอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ 
 มีคราบน้ ามันสะสมบนพื้น มีของเสียอันตรายปนเปื้อน   
 มีน้ าสกปรกขังตามพื้นสถานประกอบกิจการ

ลักษณะอาคารส านักงาน 

ลักษณะพืน้ของสถานประกอบกจิการ 

ข้อมูลด้านสุขลักษณะ การสุขาภิบาล
ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการเหตุร าคาญ



2) การจัดการน้ าเสีย

สถานประกอบ
กิจการก่อให้เกิด

น า้เสีย
73.3%

สถานประกอบ
กิจการไม่มี
น า้เสียเกิดขึน้

26.7%

มีการบ าบัด
หรือปรับปรุง
คุณภาพน า้เสีย

40.9%
ไม่มีการบ าบัด
หรือปรับปรุง
คุณภาพน า้เสีย

59.1%

 สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.3 มีขั้นตอน
หรือกระบวนการประกอบกิจการก่อให้เกิดน้ าเสีย

 ส่วนใหญ่เกิดจากขั้นตอน การล้างท าความสะอาดตู้ขนส่ง
สินค้า การล้างรถหัวลาก การล้างท าความสะอาดพื้นลาน

 สถานประกอบกิจการเพียงร้อยละ 40.9 ของสถาน
ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดน้ าเสียเท่านั้น ที่มีการบ าบัด
หรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ 

 สถานประกอบกิจการ ร้อยละ 73.3 ของสถานประกอบ
กิจการที่ ก่อให้ เ กิดน้ าเสีย มีการระบายน้ าทิ้ งออกสู่
ภายนอกสถานประกอบกิจการ (การระบายน้ าลงท่อหรือ
ทางระบายสาธารณะหรือลงแหล่งน้ าสาธารณะ

ข้อมูลด้านสุขลักษณะ การสุขาภิบาล
ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการเหตุร าคาญ



3) ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการ

ปัจจัยเส่ียงด้าน
อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

เหตุร าคาญ 

เสียงดัง

น้ าเสีย

กลิ่นรบกวน/    
ไอระเหย
สารเคมี

ฝุ่นละออง

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

ความ
ส่ันสะเทือน

ของเสีย
อันตราย/  
มูลฝอย

28

23

22

16

16

13

10

7

6

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

ฝุ่นละออง

เสียงดัง/เสียงรบกวน

น้ าเสีย

ไอระเหยสารเคมี

ของเสียอันตราย

มูลฝอย

ความสั่นสะเทือน

กลิ่นรบกวน

สัตว์และแมลงน าโรค 

จ านวนสถานประกอบกิจการท่ีมีปัจจัยเสี่ยงฯ (แห่ง) n=30

ข้อมูลด้านสุขลักษณะ การสุขาภิบาล
ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการเหตุร าคาญ



ขัน้ตอนการประกอบกิจการและปัจจัย
เส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

- น า้
- สารเคมีท าความสะอาด

- น า้เสีย
- เสียงดงั

- กลิ่นรบกวน/ไอระเหยสารเคมี
- ของเสียอนัตราย

- เสียงดงั
- อบุตัิเหตุ

- ฝุ่ นละออง
- เสียงดงั/สัน่สะเทอืน
- อบุตัิเหตุ

- ฝุ่ นละออง
- เสียงดงั/สัน่สะเทอืน
- อบุตัิเหตุ

- ฝุ่ นละออง
- เสียงดงั/สัน่สะเทอืน
- อบุตัิเหตุ

- ฝุ่ นละออง
- เสียงดงั/สัน่สะเทอืน
- อบุตัิเหตุ

- เสียงดงั
- อบุตัิเหตุ
- ของเสียอนัตราย

- ฝุ่ นละออง
- อบุตัิเหตุ

- ส ีตวัท าละลาย สารกนัสนิม
- สารเคมีอ่ืนๆ



ปัญหาฝุ่นละอองทีเ่กิดจากการประกอบกิจการ



ปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวนและความส่ันสะเทือน



น้ าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ



ปัญหาอุบัติเหตุขณะประกอบกิจการ



ปัญหากล่ินรบกวน/ไอระเหยสารเคมี



ของเสียอันตราย



ปัญหาสุขลักษณะทั่วไป



ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากรถตู้คอนเทรนเนอร์ และรถหัวลาก 
จังหวัดชลบุรี

ปี
กรณีอุบัตเิหตุจราจร กรณีอุบัตเิหตุอ่ืน ๆ 

จ านวน
ครัง้

จ านวน จ านวน จ านวน
ครัง้

จ านวน จ านวน
ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวติ ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวติ

2556 27 12 12 0 0 0
2557 33 12 13 0 0 0
2558 40 20 12 1 0 0
2559 54 28 25 5 0 0
2660 54 27 18 23 0 0
2561 26 14 8 3 1 0
รวม 234 113 88 32 1 0

ข้อมูลจาก : ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ณ 31 มีนาคม 2561



4) การจัดการเหตุร าคาญ

ได้รับการ
ร้องเรียน
57.9%

ไม่เคย
ได้รับการ
ร้องเรียน
42.1%

ฝุ่นละออง
39%

เสียงดัง/
เสียงรบกวน

34%

น า้เสีย
6%

ความสัน่สะเทือน
2%

กล่ินรบกวน
7%

ถนนช ารุด
5% การจราจร

9%

ประวัตกิารได้รับการร้องเรียนปัญหา
เหตุเดือดร้อนร าคาญ

ประเภทการร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนเดือดร้อนร าคาญ

(n = 30)

ข้อมูลด้านสุขลักษณะ การสุขาภิบาล
ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการเหตุร าคาญ



1) ความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ อุปกรณ์ และการเดินสายไฟ
 มีสถานประกอบกิจการ ร้อยละ 37.9

ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
 ส่ วน ใหญ่ เป็นลั กษณะการจั ด เก็ บ

เครื่องมือฯ ไม่ เป็นระเบียบ ไม่เป็น
สัดส่วน และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน 

 การเดินสายไฟ พบว่า สถานประกอบ
กิจการร้อยละ 23.7 มีการเดินสายไฟ
ไม่เป็นระเบียบ 

ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน



2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 มีสถานประกอบกิจการเพียง 2 แห่ง

เท่านั้น ที่ไม่มีระบบหรือการด้าเนินการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยใดๆ

 สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 
93.3 จัดให้มีถังดับเพลิง

3) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.

3 มีการจัดหาอุปกรณ์คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสวม
ใส่ ขณะที่ ปฏิบั ติ ง าน เพื่ อป้ องกันและ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน



มีประวัติ
การเกดิ
อุบัตเิหตุ
50%

ไม่เคย
เกดิ

อุบัตเิหตุ
50%

29

15

3
2 2

0

5

10

15
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30

ประวัตกิารเกดิอุบัตเิหตุ 

การเจบ็ป่วยจากการปฏบิัตงิาน 

ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน



มีการตรวจ
สุขภาพของ
ผู้ปฏบัิตงิาน   

66.7%

ไม่มีการมี
การตรวจ
สุขภาพของ
ผู้ปฏบัิตงิาน   

33.3%

16
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การตรวจสุขภาพของผู้ปฏบัิตงิาน 

ประเภทการตรวจสุขภาพ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน



สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านส่ิงแวดล้อม
ฝุ่นละออง 

 

สถานที่
ตรวจวัด 

วัน/เดือน/ป  
ที่ตรวจวัด 

จุดตรวจวัด ประเภทฝุ่น 
ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง 

(mg/m3) 

มาตรฐาน* 

(mg/m3) 

สถานประกอบ
กิจการ 1 

29 พ.ย. 60 - พนักงงาน (จุดตรวจสอบ
สภาพตู้ขนส่งสินค้า) 

Inhalable particles 3.576 15 

Respirable particles 0.476 3 

- พนักงาน (จุดซ่อม ประกอบ 
เคาะ ปะผุตู้ขนส่งสินค้า) 

Inhalable particles 1.017 15 

Respirable particles 0.292 3 

สถานประกอบ
กิจการ 2 

30 พ.ย. 60 

 

- พนักงาน (จุดตรวจสอบ
สภาพ ตู้ขนส่งสินค้า) 

Inhalable particles 1.448 15 

Respirable particles 1.044 3 

- พนักงานขับรถยกตู้
(รถโฟคลิฟ) 

Inhalable particles 4.793 15 

Respirable particles 1.448 3 

สถานประกอบ
กิจการ 3 

6 ธ.ค. 60 - จุดป้อม รปภ. ทางเข้าลาน Respirableparticles  0.340 3 

สถานประกอบ
กิจการ 4 

6 ธ.ค. 60 - พนักงานดูแลตู้ขนส่งสินค้า Respirable particles 0.260 3 

หมายเหตุ : * American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH (2017)



สภาพแวดล้อมในการท างาน (ต่อ) 

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงการท างาน (TWA) และระดับเสียงสูงสุด (LCpeak) 

สถานที่ตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป  
ที่ตรวจวัด จุดตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
LAeq 8 hr dB(A) 

ระดับเสียงสูงสุด 

LCpeak  dB(C) ** 

สถานประกอบกิจการ 1 29 พ.ย. 60 บริเวณจุดตรวจสอบสภาพตู้ขนส่งสินค้า 72.0 113.9 

สถานประกอบกิจการ 2 28 พ.ย. 60 บริเวณจุดตรวจสอบสภาพตู้ขนส่งสินค้า 65.6 90.0 

30 พ.ย. 60 บริเวณลานวางตู้ (จุดซ่อมตู้ขนส่งสินค้า) 72.1 124.7 

สถานประกอบกิจการ 3 6 ธ.ค. 60 บริเวณล้างท้าความสะอาดตู้ 82.7 106.2 

สถานประกอบกิจการ 4 7 ธ.ค. 60 บริเวณจุดล้างท้าความสะอาดแทงค์ 64.9 92.4 

มาตรฐาน* 85 140 

 หมายเหตุ * ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่งมาตรฐานระดบัเสยีงทีย่อมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 256
0 ออกตามความในกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกีย่วกบัความรอ้น แสงสว่าง ละเสยีง พ.ศ. 2559
** ระดบัเสยีงสูงสุด(Peak sound pressure level) ของเสยีงกระทบหรอืเสยีงกระแทก (impact or impulse noise) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ
บรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัความรอ้น แสงสว่าง ละเสยีง พ.ศ. 2559



สภาพแวดล้อมในการท างาน  (ต่อ)

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)

สารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศการท างาน  

สถานที่ตรวจวัด วัน/เดือน/ป  จุดตรวจวัด 
พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย 

(ppm) 

สถานประกอบกิจการ 1 30 พ.ย. 60 บริเวณซ่อมและทาสีตู้ขนส่งสินค้า TVOCs 0.1 

สถานประกอบกิจการ 2 6 ธ.ค. 60 

พื้นที่ตู้ขนส่งสินค้า  Benzene <0.01 

พื้นที่ตู้ขนส่งสินค้า (ก่อนท้างาน) Ethylene Oxide 2.0 

พื้นที่ตู้ขนส่งสินค้า (ขณะท้างาน) Ethylene Oxide 5.0 

 

หมายเหตุ * เป็นการประเมนิเบือ้งตน้โดยใชเ้ครื่องวดัปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยรวมในบรรยากาศ (TVOCs)

TVOCs ตรวจวดัโดยเครื่อง MiniRAE 3000 หมายเลขเครื่อง 592-901739
Benzene และ Ethylene Oxide ตรวจวดัโดยเครื่อง MIRAN 205B Series Sapphire หมายเลขเครื่อง 205B-79866-428



คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)
คุณภาพน้ าทิ้ง 

หมายเหตุ: ตรวจวเิคราะหโ์ดยศูนยห์อ้งปฏบิตักิารกรมอนามยั
* ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกร รม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวนัที ่29 มนีาคม 2559



คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)
คุณภาพน้ าทิ้งด้านโลหะหนัก 

หมายเหตุ: ตรวจวเิคราะหโ์ดยศูนยห์อ้งปฏบิตักิารกรมอนามยั
ND = Not Detected

* ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากแหลง่ก าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวนัที ่29 มนีาคม 2559



คุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)
ฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป

ล าดับที่ จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง (µg/m3) 

TSP PM10 PM2.5 

1 วัดแหลมฉบัง อ้าเภอแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี 

29 – 30 พ.ย. 60 196 83 - 

30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 307 76 - 

2 โรงเรียนเท บาลแหลมฉบัง 3 

อ้าเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
28 – 29 พ.ย. 60 188 59 24 

29 – 30 พ.ย. 60 142 58 18 

30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 151 83 7 

3 
บริษัท เอส.ซี.เอส. ยาร์ด จ้ากัด 

28 – 29 พ.ย. 60 - 90 - 

29 – 30 พ.ย. 60 - 70 - 

4 บริษัท แอนวานซ์ทรานสปอร์ต 
จ้ากัด 

28 – 29 พ.ย. 60 - 50 - 

29 – 30 พ.ย. 60 - 50 - 

มาตรฐาน 330* 120* 50** 
 หมายเหตุ * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 



คุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)
ระดับเสียงรบกวน

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ป  เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน dB(A) 

ระดับเสียงขณะ
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื้น าน 

ค่าระดับ
การรบกวน 

มาตร าน* 

 

1.  ูนย์พั นาเด็กเล็ก  
วัดแหลมฉบัง 

30 พ.ย. 

60 

08.01-09.01 น. 63.2 44.7 18.5 10 

09.01-10.01 น. 55.0 44.7 10.3 10 

10.01-11.01 น. 59.6 44.7 14.9 10 

11.01-12.01 น. 61.7 44.7 17 10 

2. บริเวณบ้านพักอา ัย
ของประชาชนใกล้เคียง 

29 พ.ย. 

60 
10.51 - 11.51 น. 61.8 43.5 18.3 10 

 
หมายเหตุ * ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรือ่ง คา่ระดบัเสยีงรบกวน



คุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)
ระดับเสียงโดยทั่วไป

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ป  
ผลการตรวจวัด dB(A) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax) 

1.  ูนย์พั นาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง 
อ้าเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

29 – 30 พ.ย. 60 
56.0 87.1 

มาตรฐาน* 70 115 

 หมายเหตุ * ประกาศคณะกรรมสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐาน
ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 



ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)



ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)



ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)



ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)



ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)



ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิง่แวดล้อม (ต่อ)
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เฉล่ีย 453.35 เมตร (S.D.= 471.07) 

น้อยกว่า 500 
ม.
56%

500 ม. ขึน้ไป
44%

หลังคาเรือนรัศมีรอบ สถานประกอบกจิการฯ



ความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึง
สถานประกอบกิจการฯ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ
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ความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอา ัยถึงสถานประกอบกิจการให้บริการ
ดูแลรักษาตู้ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) และการให้บริการรถหัวลาก กับการได้รับเหตุเดือดร้อน
ร้าคาญทั้ งหมด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ กัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (χ2 = 1.310,

P-Value = 0.252)

ระยะห่างบ้าน - สปก.
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (N=498)

χ2 = 1.310
p = 0.252

ไม่ได้รับ ได้รับ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

< 500 23 67.65 258 55.60

≥ 500 11 32.35 206 44.40

รวม 34 100.00 464 100.00



ความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึง
สถานประกอบกิจการฯ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (ต่อ)

77

1. เสียงดังรบกวน
ความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอา ัยถึงสถานประกอบกิจการให้บริการดูแล

รักษาตู้ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) และการให้บริการรถหัวลาก กับการได้รับเหตุเดือดร้อน
ร้าคาญจากเสียงรบกวน พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(χ2 = 5.021, P-Value = 0.025)

ระยะห่างบ้าน - สปก.
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (N=498)

χ2 = 5.021
p = 0.025

ไม่ได้รับ ได้รับ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

< 500 35 44.87 246 58.57

≥ 500 43 55.13 174 41.43

รวม 78 100.00 420 100.00
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2. ฝุ่นละออง
ความสมัพนัธ์ของระยะห่างจากบ้านพกัอาศยัถึงสถานประกอบกิจการให้บริการดแูล

รักษาตู้ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) และการให้บริการรถหวัลาก กบัการได้รับเหตเุดือดร้อน
ร าคาญจากฝุ่ นละออง พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
(χ2 = 7.993, P-Value = 0.005)

ระยะห่างบ้าน - สปก.
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (N=498) χ2 = 7.993

p = 0.005

ไม่ได้รับ ได้รับ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

< 500 51 71.83 230 53.86

≥ 500 20 28.17 197 46.14

รวม 71 100.00 427 100.00

ความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึง
สถานประกอบกิจการฯ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (ต่อ)
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2. น า้เสีย
ความสมัพนัธ์ของระยะห่างจากบ้านพกัอาศยัถึงสถานประกอบกิจการให้บริการดแูล

รักษาตู้ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) และการให้บริการรถหวัลาก กบัการได้รับเหตเุดือดร้อน
ร าคาญจากน า้เสีย พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ .05
(χ2 = 5.845, P-Value = 0.016)

ระยะห่างบ้าน - สปก.
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (N=498) χ2 = 5.845

p = 0.016

ไม่ได้รับ ได้รับ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

< 500 221 59.57 60 47.24

≥ 500 150 40.43 67 52.76

รวม 371 100.00 127 100.00

ความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึง
สถานประกอบกิจการฯ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (ต่อ)



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
ลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) และ

ลานจอดรถหัวลาก



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกจิการตู้คอนเทนเนอร์

การขนส่งสินค้าเข้า -
ออกท่าเรือ

- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

ลานวางตูค้อนเทนเนอร์
และลานจอดรถหัวลาก 

- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกจิการตู้คอนเทนเนอร์

กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การขนส่งสินค้าเข้า - ออก
ท่าเรือ

- พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
- พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ตรวจสอบสภาพรถ ควบคุมการขนส่ง ให้มี
ความปลอดภัย แข็งแรง มั่นคง โดยอุปกรณ์ที่
ใช้ในการขนส่งสามารถป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากตู้คอนเทนเนอร์หลุดร่วง/ไม่มีการ
ดัดแปลงสภาพการใช้งานรถหัวลาก/รถบรรทุก
และควบคุมการจราจรบนถนน
- พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๔๙๔
ควบคุมความปลอดภัยในการใช้ท่าเรือ บริการ 
และความสะดวกต่างๆ ของกิจการท่าเรือ/
การส่งแบบรายงานการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า

- ส านักงานขนส่งจังหวัด
- กองบังคับการต ารวจภูธร
จังหวัด

- ส านักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง
- การท่าเรือแหลมฉบัง 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกจิการตู้คอนเทนเนอร์

กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขนส่งสินค้าเข้า - ออก
ท่าเรือ

- พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ . 2511
การตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานของตู้คอน
เทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ควบคุมบรรจุภัณฑ์ การขนส่งวัตถุอันตรายที่มี
ลักษณะเฉพาะและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับมาตรฐานภาชนะที่ใช้ในการบรรจุวัตถุ
อันตราย

- ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด



กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลานวางตู้คอนเทนเนอร์และ
ลานจอดรถหัวลาก 
- ซ่อมบ ารุง รักษารถหัวลาก
- ลานจอดรถหัวลาก
- ล้าง/ท าความสะอาด
- ความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน
- อาคารส านักงาน/ที่พัก

อาศัย

- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประเภทที่ ๗ กิจการที่เกี่ยวกับ
ยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล (๔) การ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ 
เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร 
หรือเครื่องกล, ประเภทที่ ๑๓ (๗) การล้าง
ขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อ
น าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่
- การจัดการเหตุร าคาญ ตามมาตรา ๒๘ 
เกิดเหตุร าคาญในสถานที่เอกชน

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกจิการตู้คอนเทนเนอร์



กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลานวางตู้คอนเทนเนอร์และ
ลานจอดรถหัวลาก 
- ซ่อมบ ารุง รักษารถหัวลาก
- ลานจอดรถหัวลาก
- ล้าง/ท าความสะอาด
- ความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน
- อาคารส านักงาน/ที่พัก

อาศัย

- พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ใบ รง.๐๔ ประเภทการรับจ้างซ่อมตู้ขนส่ง
สินค้า

- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกจิการตู้คอนเทนเนอร์



กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลานวางตู้คอนเทนเนอร์และ
ลานจอดรถหัวลาก 
- ซ่อมบ ารุง รักษารถหัวลาก
- ลานจอดรถหัวลาก
- ล้าง/ท าความสะอาด
- ความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน
- อาคารส านักงาน/ที่พัก

อาศัย

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕
การควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีการ
ปล่อยอากาศเสีย ฝุ่น น้ าทิ้ง
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘
การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
ประเภทการใช้งาน 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑
การจ้างงาน การใช้แรงงานของลูกจ้าง 
การจ่ายค่าตอบแทน

- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค
- ส านักงานทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

- ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด

- ส านักงานแรงงานจังหวัด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกจิการตู้คอนเทนเนอร์



กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลานวางตู้คอนเทนเนอร์และ
ลานจอดรถหัวลาก 
- ซ่อมบ ารุง รักษารถหัวลาก
- ลานจอดรถหัวลาก
- ล้าง/ท าความสะอาด
- ความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน
- อาคารส านักงาน/ที่พัก

อาศัย

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒
ควบคุมความแข็งแรงของอาคาร ความ
ปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในอาคาร การ
อนุญาตให้เจ้าของอาคารก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย การใช้งาน
อาคาร การตรวจบ ารุงรักษาอาคาร

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกจิการตู้คอนเทนเนอร์



สรุปและข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบ
กิจการให้บริการตู้ขนส่งสินค้าและการให้บริการรถหัวลาก จ านวน 30 แห่ง ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี พบว่า สถานประกอบกิจการข้างต้นมีลักษณะขั้นตอนหรือกระบวนการ
ประกอบกิจการ ที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    เช่น ฝุ่นละออง น้ า
เสีย กลิ่นรบกวน ไอระเหยสารเคมี เสียงดัง/เสียงรบกวน   ของเสียอันตราย อุบัติเหตุ 
และความสั่นสะเทือน 
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการดังกล่าว อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพผู้ประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนร าคาญ
รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้



ส่ิงที่ต้องด าเนินการ
1. เสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดกฎหมายในการควบคุมกิจการ ให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ภายใต้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
เสนอต่อ คณะกรรมการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา
2. เสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาในการ
ขับเคลื่อนภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3. เสนอผลการศึกษาต่อส านักงานพัฒนา EEC เพื่อพิจารณาในการด าเนินงานภายใต้ 
พรบ.EEC และการเฝ้าระวังผลกระทบ
4. ติดตามผลกระทบต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการประกาศเป็นพื้นที่
ควบคุมเหตุร าคาญ ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560



ข้อค้นพบ
1 พื้นที่ EEC มีความจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุ /อุบัติภัย
2 ท้องถ่ินขนาดใหญ่ มีความสามารถในการปกครอง ด าเนินการตาม พรบ.ที่เก่ียวข้อง
3 ประชากร 1.5 ล้าน ย้ายถิ่นสูง การเฝ้าระวัง โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ระบาดซ้ า
4 ภาคอุตสาหกรรมนอกนิคม มีมากกว่าในนิคม ต้องเพิ่มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
5 วัยแรงงานมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพแรงงาน การดูแลสุขภาพแรงงานใน/นอกระบบ 
การพัฒนาแรงงานด้านการบริการ และการจัดการแรงงานต่างด้าวมาก 
6  โรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยว/อุตสาหกรรม พบว่ามีการปรับจากคอนโด หอพัก ซึ่งต้องเน้น
ย้ าคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7 ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีปัญหาเกินการบ าบัด ปิดระบบ
8 การจัดการขยะ - ขยะมูลฝอย ตกค้าง/เต็มประสิทธิภาพ 

- ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะอันตราย
- ขยะติดเชื้อ



ข้อค้นพบ
10 ปัญหามลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน 
11 เรื่องร้องเรียนมากขึ้น การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12 แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงโม่หิน 30 แห่ง การเฝ้าระวังในชุมชน 
13 การพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
15 ปัญหาการวางลานตู้คอนเทนเนอร์ : สรุปผล เพ่ือเสนอต่อ 

- คณะกรรมการสาธารณสุข 
- ส านักงานพัฒนา EEC

- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



เป้าหมาย
ด าเนินการ
ต่อเนือ่ง ปี 
2562

Update สถานการณ์ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัที่สุด

รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิ

การจัดท า สรุปสถานการณ์ และข้อเสนอแนะ

การน าเสนอข้อมูลใน คณะกรรมการสาธารณสุข (คสจ.) และ
การเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

การพฒันาฐานข้อมูลต่อเน่ือง และการน าไปใช้ประโยชน์


