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สถานการณ์ภาคตะวันออก 

2 2

โครงสร้างเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 



สถานการณ์ภาคตะวันออก 
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โครงสร้างทางสังคม
ด้านประชากร

ภาคตะวันออกมีประชากร 5.1 ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของประเทศ

จังหวัดชลบุรีมีประชากรแฝงประมาณ 0.54

ล้านคน มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ประชากรของภาคตะวันออกจะเปลี่ยนสู่สังคม

สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2574
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สถานการณ์ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม

ฝุ่นละออง

กิจการตู้คอนเทนเนอร์

สารเคมีรั่วไหล

การลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรม



วิธีการด าเนินงาน
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รูปแบบ: การวิจัยเอกสาร (Documentary research)

วัตถุประสงค์: รวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ด้านต่างๆ 
ในภาคตะวันออกที่จะส่งผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
เพ่ือมองหาประเด็นหรือช่องว่างงานวิจัย

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล: การสืบค้นออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ต่างๆ และฐานข้อมูลทางวิชาการ และการประชุม
ร่วมกับที่ปรึกษา

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสรุปเนื้อหา

ผลที่ได้: ทราบช่องว่างหรือประเด็นงานวิจัยเกี่ยวกับ HIA 
จากสถานการณ์ของภาคตะวันออก

ส่วนที่ 1 



วิธีการด าเนินงาน
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ส่วนที่ 2

รูปแบบ: การวิจัยเชิงส ารวจ

วัตถุประสงค์: มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟงัความเห็นประเด็น ปัญหา ช่องว่างงานวิจัย 
หรือหัวข้องานวิจัยที่ต้องการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากกลุ่มเป้าหมาย

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล: การ Discussion จาก Focus group และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสรุปเนื้อหา

ผลที่ได้: ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย ในประเด็นเก่ียวกับ HIA ในภาค
ตะวันออก



วิธีการด าเนินงาน
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ส่วนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท า Research package

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท า Research package ซ่ึงประกอบด้วยการเสนอช่องว่าง
งานวิจัย หัวข้อหรือทิศทางการวิจัยที่ควรท าไปข้างหน้า แหล่งข้อมูล/ความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับนักวิจัย ข้อเสนอแนะ/ข้อจ ากัด

วิธีด าเนินการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเนื้อหา 

ผลที่ได้ Research package ในประเด็นเกี่ยวกับ HIA เกี่ยวกับสถานกาณ์ของภาค
ตะวันออก



สรุปหัวข้อทีว่จัิยรวมทัง้สิน้ 53 หัวข้อ ซึง่จัดอยู่ในประเดน็หลัก 8 ประเดน็ ในรูปแบบ research package ดังนี้

1. ความสัมพันธข์องมลพษิหรือสารเคมกัีบ HIA

2. HIA กับกจิการตู้ขนส่งสนิค้า (ตู้คอนเทนเนอร)์ และการขนส่งสนิค้า

3. HIA กับการแพร่กระจายของมลพษิ

4. HIA จากการด าเนินนโยบายเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก (EEC)

5. HIA กับการเตรียมความพร้อมเร่ืองระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน

6. HIA กับการเตรียมความพร้อม/การรับรู้การตอบโต้กรณีเหตุฉุกเฉินของชุมชน

7. HIA กรณีน า้มันร่ัวไหลทางทะเล

8. การประยุกตใ์ช้ HIA กับความรอบรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาแนวทางการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการ
ขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพ

ผลการศึกษา
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Research Package 1
ความสัมพันธ์ของมลพิษหรือสารเคมีกับ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

9



ข้อสังเกตหรือเหตุผล

การศึกษาทผ่ีานมาเคยมีการศึกษาเกี่ยวกบัการประเมินความเสี่ยงด้าน

สุขภาพของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของสาร ในกลุ่มเสี่ยงสูง

รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เคยมีการรายงานผล

การศึกษา พบการเปล่ียนแปลงการท างานของโลหิตวิทยา ไต และตับ

ในหมู่พนักงานท าความสะอาดน า้มันร่ัวในจังหวัดระยอง (Benjamin 

Atta Owusu et al., 2022) แต่ยังขาดประเดน็การศึกษาการรับ

สมัผัสสาร VOC และผลกระทบต่อสขุภาพ รวมถึงอาการต่างๆ 

ตัวบ่งช้ีทางชีวเคมี การท าหน้าที่ของตับ ไต เมด็เลือด สารสื่อประสาท 

และตัวบ่งช้ีความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ในประชากรกลุ่มเสี่ยง

10
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Research Package 2
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เก่ียวกับ 
กิจการตู้ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) 
และการขนส่งสินค้า
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ข้อสังเกตหรือเหตุผล

ท่าเรือแหลมฉบังซ่ึงเป็นท่าเรือหลักของ EEC มีจ านวนเที่ยวเรือผ่านเข้าออก

ท่าเรือแหลมบังจ านวน 9,828 เที่ยวเรือต่อปี

จังหวัดชลบุรีมีกจิการตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งหมด 316 กจิการ (ข้อมูลปี 2563) กจิการส่วนใหญ่

ร้อยละ 76.67 มีที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญในระยะ 1 กโิลเมตร ได้แก่ ใกล้ชุมชน ศาสนสถาน 

สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ

“ กิจการเหล่านี้ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาอนามยัสิ่งแวดลอ้มที่

ส าคญั ไดแ้ก่ ปัญหาเสียงดงัรบกวน การสัน่สะเทือน 

การปนเป้ือนสารเคมี ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการเกิด

อุบติัเหตุ ”
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Research Package 3
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเกี่ยวกับ
การแพร่กระจายของมลพิษ
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ข้อสังเกตหรือเหตุผล

ปัจจุบันมีการท างานวิจัยเกี่ยวกับการท านายการ

แพร่กระจายของมลพิษโดยใช้แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ (Modeling) เป็นจ านวนมาก แต่ยังมี

ช่องว่างในการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพโดย

ประยุกต์ใช้ผลการท านายการแพร่กระจายของ

มลพิษจากแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ในการลดผลกระทบทางสุขภาพจากการ

ร่ัวไหลของสารเคมี



15

Research Package 4
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการ
ด าเนินนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
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ข้อสังเกตหรือเหตุผล

จากการผลักดันนโยบาย EEC ท าให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ตามมา เช่น การขยายนิคม

อุตสาหกรรม การพัฒนาท่าเรือ การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายของภาคอุตสาหกรรม 

ฯลฯ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมตามมา จึงควรมีการใช้

กระบวนการ HIA เป็นเพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวงั ป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหาที่เป็น

ผลจากนโยบาย EEC

“ภาพรวมของการวางแผนงานของพ้ืนที่ EEC ควรยังคงไว้ซึ่งหลักการของ All for Health 

หรือ Health in all policies เพ่ือท าให้การด าเนินการทุกกจิกรรมของ EEC ที่จะเกดิขึ้น มุ่งสู่

การพิทกัษ์สขุภาพประชาชนในพ้ืนที่”

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
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Research Package 5
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับการ
เตรียมความพร้อมเรื่องระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
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ข้อสังเกตหรือเหตุผล

สามารถประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ (Health impact assessment: HIA) 

มาเป็นเคร่ืองมือสร้างการมีส่วนร่วมและเตรียมพร้อมรองรับการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุม

ทุกระยะตามวงจรการจัดการสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ (2P2R) คือ ระยะการป้องกนัและลด

ผลกระทบ (Prevention and mitigation) ระยะการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ระยะ

การ รับมื อตอบสนอง ต่อภาว ะ ฉุก เ ฉิ น  (Response) และระย ะ ฟ้ืน ฟูหลั ง เ กิ ดภั ย 

(Rehabilitation) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการ

ด าเนินการร่วมกนั ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินผ่าน

การประยุกตใ์ช ้HIA ในการเตรียมความพรอ้มเรื่องระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินให้

เหมาะสมกบัพ้ืนที่ภาคตะวันออกต่อไป
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Research Package 6
HIA กับการเตรียมความพร้อม/การรับรู้
การตอบโต้กรณีเหตุฉุกเฉินของชุมชน
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ข้อสังเกตหรือเหตุผล

ภาคตะวันออกมีอุตสาหกรรมประเภทสารเคมีจ านวนมาก และมีเหตุการณ์อุบัติเหตุ/

อุบัติภัยเกี่ยวกับสารเคมีเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง การประยุกต ์HIA ในการเตรียมความพรอ้ม

ของเครือข่ายภาคประชาชนต่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี จึงถือเป็น

เคร่ืองมอืหนึ่งในการรับมอืกบัสถานการณ์

พ้ืนที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC)  เป็นที่ตั้งของ

โรงงานอตุสาหกรรมที่มคีวามเสี่ยงสงู 12 ประเภทตาม

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
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Research Package 7
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณี
น ้ามันรั่วไหลทางทะเล
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ข้อสังเกตหรือเหตุผล

• การเกดิเหตกุารณน์ า้มันร่ัวไหล จ าเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รัดกุม 

เป็นระบบ และครอบคลุมทุกมติิของปัญหา

• สามารถใช้ผลจาก HIA เป็นแนวทางในป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของ

ผูป้ฏิบติังานเกบ็กวาดคราบน า้มัน หรือการใช้ผลจาก HIA มาเป็นแนวทางในการ

จัดท าแผนตอบโตเ้หตุฉุกเฉินกรณีน ้ ามนัรัว่ไหลเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับ

ประชน

• การใช้ผลจาก HIA เป็นข้อมูลในการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งในการชดเชย

ความเสยีหาย การเยียวยาและการฟ้ืนฟู จากกรณกีารเกดิเหตุการณ์น า้มันร่ัวไหล



23 23

Research Package 8
การประยุกต์ใช้ HIA กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ทางด้านสุขภาพ
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ข้อสังเกตหรือเหตุผล

• ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเป็นชุมชนที่ผ่านการเรียนรู้  สามารถปรับตัวให้ด ารงอยู่ใน

กระแสของการเปล่ียนของการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

สิ่งแวดล้อมมาหลายทศวรรษ การน าแนวคิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับ HIA เป็นเคร่ืองมือ

หนึ่งท่ีส าคญัในกระบวนการสรา้งความเขม้แข็ง ความรอบรู้ของชุมชนที่จะสามารถ

น าไปต่อรอง หรือพัฒนาแนวคิดนโยบายสาธารณะที่ส าคัญที่สอดคล้องกับวิถี และ

ความต้องการของชุมชนเอง

• สถานะภาพปัจจุบันของศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพ

ของชุมชนในเขตภาคตะวันออกในพ้ืนที่ EEC และแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนในพ้ืนที่นี้ ให้สามารถใช้ HIA เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะทางดา้นสุขภาพ



การเฝ้าระวงัปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจาก
มลพิษส่ิงแวดลอ้ม (น ้า อากาศ ขยะ)

ปัญหาขยะอุตสาหกรรม ขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ และการลกัลอบท้ิงกาก
ของเสียอุตสาหกรรม

1) ปัญหามลพิษทางอากาศประเภทฝุ่ น
ละออง โลหะหนกั
2) ปัญหาโรคระบาดจากการท่องเท่ียว

1) ปัญหามลพิษทางอากาศ VOCs ฝุ่ นละออง โลหะหนกั
2) การจดัการขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม
3) ปัญหาโรคระบาดจากการท่องเท่ียว
4) การใชส้ารเคมีในการเกษตร

1) การเฝ้าระวงัสุขภาพและโรคระบาดตามแนวชายแดน
2) ปัญหาและผลกระทบจากการจดัการขยะสินคา้มือสอง
อยา่งไม่เหมาะสม (การเผารองเทา้มือสอง)

1) สารเคมีตกคา้งในเกษตรกร
2) กล่ินเหมน็/เหตุร าคาญ จากโรงงานแปรรูป
ยางพารา
3) มลพิษจากเหมืองแร่

1) ประชากรแฝง ประชากร
แรงงานต่างดา้ว
2) สารเคมีตกคา้งในเกษตรกร

ผงัพสัิยหัวข้องานวจิัย (Research mapping) ด้าน HIA ในประเด็นทีส่อดคล้องกบับริบทปัญหาพืน้แต่ละจังหวัดในภาคตะวนัออก



สรุปประเดน็หวัข้อวิจัยหลักในภาคตะวันออก 4 ด้าน
1. การประยุกต ์HIA ในการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพและการเตรียมความ
พร้อมเพือ่รับมือผลจากการเกดิอุบตัภิยัหรือเหตุฉุกเฉินทางดา้นสารเคมี 
2. การประยุกต ์HIA ในการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากการสัมผัสมลพษิ
ทางอากาศประเภทสาร VOCs และฝุ่นละออง
3. การสร้างเสริมความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และ HIA ใหแ้ก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
4. การพฒันากระบวนการส่ือสารดา้น HIA และการพฒันารูปแบบการตดิตาม
ตรวจสอบผลการประเมิน HIA เพือ่การเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ และลด
ความขัดแย้งของคนในชุมชนทีม่ีตอ่โครงการตา่งๆ
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