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อาจารยภ์าควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวงัทางสุขภาพที่ใชก้บัพืน้ที่ทัว่ไปในปัจจุบนัของประเทศ
ไทย ยงัไม่สามารถน าไปสู่การป้องกนัและแก้ปัญหาทางสุขภาพที่เหมาะสมกบัพืน้ที่ที่มปัีญหาจากผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัได ้โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีม่กีารปนเป้ือนของสารพษิและสิง่คุกคามทางสุขภาพ ทัง้นี้เนื่องจาก
การคุกคามของโรคจากสารพษิในสิง่แวดลอ้มนัน้ไม่งา่ยทีจ่ะสามารถระบุสาเหตุของการเกดิโรคไดอ้ย่างเด่นชดั ทัง้นี้
เกดิจากการทีโ่รคทีเ่กดิจากการไดร้บัสารพษิจากสิง่แวดลอ้มสว่นใหญ่นัน้เกดิจากการไดร้บัสารพษิหรอืสิง่คุกคามมี
ลักษณะที่เป็นการสมัผสัในระดบัต ่า (low dose exposure) และระยะเวลานาน ( long term exposure) จากการ
ด าเนินชวีติประจ าวนั ท าใหก้ว่าทีร่่างกายจะแสดงความเป็นพษินัน้ต้องใชเ้วลานาน ซึ่งอาจใชเ้วลาหลายปีหรือเป็น
สบิปี เช่น โรคมะเรง็ และโรคไตวายเรื้อรงั เป็นต้น ขณะที่อาการของโรคที่เกดิขึ้นก็อาจไม่สามารถระบุได้อย่าง
เด่นชดั ทัง้นี้เนื่องมาจากปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์และซบัซ้อนทัง้จากปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัการได้รบัสารพษิและ
รูปแบบของการด าเนินชวีติของแต่ละบุคคล และปัจจยัที่จ าเพาะทางพนัธุกรรมของร่างกายของผู้ที่ได้รบัสารพษิ
ขณะทีก่ารแสดงอาการหรอืสิง่ส่งตรวจทีต่้องการแสดงการเปลีย่นแปลงทีร่่างกายตอบสนอง (biomarker of effect) 
จากการได้รบัสารพษิหรือสิง่คุกคามจากสิง่แวดล้อม รวมถึงการแสดงกลุ่มอาการของโรคที่มีการเฝ้าระวงั โรค
โดยทัว่ไปนัน้ ไดแ้ก่ กลุ่มอาการโรคระบบโครงสรา้งและกลา้มเนื้อ กลุ่มอาการโรคระบบหู ตา คอ จมูก กลุ่มอาการ
โรคระบบทางเดนิหายใจกลุ่มอาการโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด กลุ่มอาการโรคผวิหนัง กลุ่มอาการโรคระบบ
ย่อยอาหาร กลุ่มอาการโรคระบบต่อมไร้ท่อ กลุ่มอาการโรคภาวะจิตใจผดิปกต ิและกลุ่มอาการโรคระบบประสาท 
โดยอาการทีเ่กดิขึน้กค็ลา้ยคลงึกนักบัโรคอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มอาการดงักล่าวลว้นมปัีจจยัอื่น ๆ ทีเ่ป็นปัจจยัร่วมจากการ
ไดร้บัสารพษิและอาการทีแ่สดงดว้ย จงึท าใหย้ากต่อการทีจ่ะระบุหรอืชีช้ดัถงึความสมัพนัธข์องผลกระทบต่อสุขภาพ
จากผลกระทบสิง่แวดลอ้มได้อย่างชดัเจน นอกจากนี้ ปัญหาอกีประการหนึ่งที่ส่งผลให้การประเมนิผลกระทบต่อ
สุขภาพจากสิ่งแวดล้อมนัน้ยากต่อการประเมินคือ การขาดชุดข้อมูลที่เป็นระบบ ในการที่จะสามารถแสดง
ความสมัพนัธแ์ละเชื่อมโยงกบัเหตุและปัจจยัไดอ้ย่างชดัเจน 

 

จากปัญหาความขดัแย้งระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการที่เกดิขึ้นในหลายพื้นที่จ านวนมากนัน้ ประเดน็
ส าคญัประเดน็หนึ่งเกดิจากการทีชุ่มชนไม่เชื่อถอืขอ้มลูและผลวเิคราะห์ต่าง ๆ ทีด่ าเนินการจากหน่วยงานทีภ่าครฐั
หรอืผูป้ระกอบการเป็นผูด้ าเนินการ ท าใหเ้กดิความสงสยัและวติกกงัวลของชุมชนว่ากจิกรรมของโครงการในพืน้ที่
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อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดว้ย โดยเฉพาะในประเดน็ของผลกระทบต่อสุขภาพนัน้เป็นประเดน็ทีอ่่อนไหวและ
ไม่ง่ายนักต่อการระบุถึงสาเหตุที่แท้จริง ความถูกต้องและโปร่งใสโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการเป็นพื้นฐานจึงอาจ
สามารถเป็นทางออกของการศึกษาผลกระทบ เพื่อการท าให้หลกัการของการประเมินผลกระทบสามารถที่จะ
น าไปใชใ้นการพจิารณาทัง้ก่อนเริม่และระหว่างการด าเนินโครงการอย่างมเีหตุมผีล กน่็าจะสามารถลดหรอืยุติขอ้
ขดัแย้งลงได้ ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการที่ทุกฝ่ายยอมรบัในความเห็นและข้อมูลทัง้หมดมาช่วยในการ
ด าเนินการ 

 

นอกจากนี้การด าเนินการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ซึง่เป็นกระบวนการ
หนึ่งที่รฐับาลน ามาใช้เพื่อป้องกนัและควบคุมผลกระทบทัง้ต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพนัน้ ได้สะท้อนให้เราเหน็ใน
ระดบัหนึ่งแลว้ว่า ยงัไม่สามารถเป็นเครื่องมอืหรอืกระบวนการทีใ่ชใ้นการคุม้ครองคุณภาพสิง่แวดลอ้มผลกระทบต่อ
สุขภาพจากปัญหาสิง่แวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ รวมทัง้ยงัได้เกิดข้อขดัแย้ง
ระหว่างชุมชนและผูด้ าเนินโครงการอย่างทีเ่กดิขึน้ในหลายพืน้ที ่ทัง้กระบวนการของการจดัท ารายงานการศึกษา
ผลกระทบ และการตดิตามตรวจสอบหลงัจากการทีโ่ครงการไดด้ าเนินโครงการไปแลว้ (ภาพที ่1) ซึ่งกระบวนการ
ทัง้หมดจ าเป็นต้องมกีารทบทวนเพื่อการปรบัรูปแบบของทัง้กระบวนการจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้ป็นรูปธรรม
อย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ความสมัพนัธข์องประเดน็ปัญหาของพืน้ทีเ่สีย่งจากโครงการพฒันาทีอ่าจสง่ผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 

ประเดน็ปัญหาของพืน้ทีเ่สีย่ง

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

ผลกระทบต่อสขุภาพ ผลกระทบต่อวถิชีวีติ

EIA

HIA

Monitoring ?ความสามาร ในการรองรบัมลพิ  
(carrying capacity)
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กรอบและรปูแบบของการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรใ์นการด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบใน
พื้นท่ีเส่ียงหรือพื้นท่ีท่ีมีประเดน็ขดัแย้งระหว่างชุมชนกบัผู้ประกอบการ 

 

การด าเนินการแก้ปัญหาขอ้ขดัแย้งในประเด็นของผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพ โดยการน า เอา
ประเด็นปัญหาที่เป็นขอ้ขดัแย้งหรอืผลกระทบที่เป็นข้อวติกกงัวลของชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจดัท าการ
สอบสวนถงึสาเหตุของผลกระทบทัง้ปัจจยัทางสิง่แวดล้อม ตลอดจนการตรวจตดิตามทางสิง่แวดล้อมทีบู่รณาการ
ร่วมกนักบัการเฝ้าระวงัทางสุขภาพ เพื่อการเฝ้าระวงั ฟ้ืนฟูและเยยีวยาผลกระทบ ซึ่งในส่วนของการประเมนิดา้น
สุขภาพจะด าเนินการโดยใช้ดชันีทางชวีภาพที่สมัพนัธ์กนั ได้แก่ ดชันีทางชวีภาพของการสมัผสั (biomarker of 
exposure ) และดชันีทางชวีภาพของผลกระทบ (biomarker of effect) ทีส่มัพนัธก์นักบัการรบัสมัผสั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
สิง่คุกคามหรอืปัจจยัที่ก าหนด โดยค านึงถงึความจ าเพาะ (specificity) ความเหมาะสมของดชันีทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
การค านึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง (vulnerable group) และกลุ่มเสี่ยงที่แตกต่างกนัทัง้ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
บุคคล ทีจ่ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึอายุ เพศ พฤตกิรรม วถิชีวีติและปัจจยัสว่นบุคคลอื่น ๆ เช่น การท างานและสถานที่
พกัอาศยัทีอ่าจส่งผลต่อการประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ดว้ย อย่างไรกต็าม เนื่องจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
สมัผสัสิง่คุกคามทางสิง่แวดลอ้มนัน้ มลีกัษณะของการค่อยรบัสมัผสัปรมิาณน้อยในชวีติประจ าวนั และการเกดิผล
กระทบต่อสุขภาพทีก่ารเปลีย่นแปลงของร่างกายจะแสดงออกชดัเจนต้องอาศยัระยะเวลานาน ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมี
การออกแบบและวางแผนระบบการตรวจตดิตามและเฝ้าระวงัทีด่ใีนทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ความเหมาะสมของดชันีทีใ่ช้
ในการประเมนิ การเก็บและการรกัษาตวัอย่าง การวเิคราะห์และการแปลผลที่ให้ได้ขอ้มูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถอื 
โดยการค านึงถึงการด าเนินงานที่มีการประกันและการควบคุมคุณภาพ (QA/QC) รวมทัง้การประเมินที่มีการ
ด าเนินการที่มตี่อเนื่อง ครอบคลุมถึงกลุ่มเสีย่งทัง้ในเชงิลกัษณะจ าเพาะของกลุ่มเสีย่งและเชงิพืน้ที่ นอกจากนี้ยงั
จ าเป็นทีต่้องใชข้อ้มูลหลายๆ ชุดทีส่มัพนัธ์กนัในปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใชใ้นการประเมนิผลกระทบ อย่างไรก็ตาม 
ควรตอ้งค านึงถงึขอ้จ ากดัทางเทคนิคและความไม่แน่นอนของกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์รวมถงึปัจจยัทีแ่ตกต่าง
กนัของบุคคลและปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย ดงันัน้การทีจ่ะใชข้อ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาผลกระทบนัน้ จงึจ าเป็นที่
จะตอ้งค านึงถงึขอ้จ ากดัดา้นต่าง ๆ ในการอภปิรายและสรุปผลดว้ย 

 

จากการออกแบบระบบการตรวจติดตามและเฝ้าระวงัด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพโดยใช้เครื่องมือทาง
วทิยาศาสตร์ จ าเป็นต้องท าใหเ้กดิความเชื่อมโยงและสมัพนัธ์กนักบัการตรวจตดิตามและเฝ้าระวงัทางสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่จะสามารถใช้เป็นขอ้มูลน าเขา้ร่วมกนั ซึ่งขอ้มูลด้านสุขภาพนัน้ควรน าเอาขอ้มูลใน
ระบบทีใ่ชใ้นพืน้ทีท่ัว่ไปของระบบการสาธารณสุขประกอบกนักบัระบบการตรวจตดิตามและเฝ้าระวงัทางสุขภาพที่
เป็นระบบเฉพาะในพื้นที่ ตลอดจนขอ้มูลอื่นที่สมัพันธ์กบัสิง่คุกคามทางสิง่แวดล้อม และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไดแ้ก่ อายุ เพศ พฤตกิรรม วถิชีวีติและปัจจยัสว่นบุคคลอื่น ๆ เช่น การท างานและสถานทีพ่กัอาศยัทีอ่าจสง่ผลต่อ



หลกัการใชเ้ครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรใ์นการประเมนิผลกระทบตอ่สุขภาพ         หน้า 4 ของ 9 

 

การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย เพื่อน าไปเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน โดยฐานข้อมูลที่เกิดขึ้น  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการประเมนิและจดัการความเสีย่ง ตลอดจนใชใ้นการฟ้ืนฟู/เยยีวยาผลกระทบในพืน้ที่
เสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบแล้วต่อไป ซึ่งกระบวนการทัง้หมดจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนมัน่ใจว่า
ผลกระทบอยู่ในระดบัทีย่อมรบัและสามารถจดัการได้ 

 

กรอบขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

การด าเนินงานนี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิความครอบคลุมในการประเมนิได้ก าหนดขัน้ตอนในการประเมนิ
ตามกรอบแนวคดิขอออกเป็น 6 ขัน้ตอน ซึ่งทุกขัน้ตอนจ าเป็นต้องอาศยัหลกัการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนไดเ้สยีทุก
ภาคส่วน เกดิความร่วมมอืกนัเชงิบูรณาการทีแ่ทจ้รงิของทัง้ผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครฐั ตลอดจนการใชภ้าค
วชิาการเพื่อการสนับสนุนทกัษะและความรูเ้ชงิวชิาการดว้ย 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การคดักรอง (screening) เพื่อรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูจากการตรวจตดิตามทางสิง่แวดลอ้มทัง้ที่
เป็นขอ้มูลทีม่อียู่แลว้ และขอ้มูลทีเ่กดิจากการประเมนิและตรวจตดิตามอย่างเป็นระบบจากการศกึษานี้ เพื่อใชใ้น
ก าหนดสิง่ทีอ่าจจะเป็นสิง่คุกคามทางสุขภาพ ในการทีจ่ะใชเ้ป็นตวัก าหนดรูปแบบและขอบเขตของการศกึษา เพื่อ
ศกึษาความสมัพนัธ์ของการปนเป้ือนของสารพษิหรือสิง่คุกคามที่อาจเป็นสาเหตุหรือปัจจยัของการเกดิโรคหรือ
ผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชน โดยจะท าการประเมินอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตามทาง
สิง่แวดลอ้มตลอดจนปัจจยัทีม่ขีอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงไป 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดขอบเขต (scoping) จากข้อมูลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 1 ผลที่ได้จะน าไปสู่การก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาและเก็บขอ้มูล โดยค านึงถึงสิง่คุกคามที่เป็นปัจจยัเสี่ยง และที่ส าคญัคณะนักวจิยัจะต้อง
ค านึงถงึสิง่คุกคามหรอืปัจจยัทีเ่ป็นขอ้วติกกงัวลของชุมชน ทีจ่ะต้องถูกน าไปใชเ้ป็นตวัร่วมทีจ่ะก าหนดรปูแบบและ
ขอบเขตของการศกึษาในครัง้นี้ด้วย เพื่อให้ผลของการศกึษาครัง้นี้ สามารถที่จะท าให้เกดิการวเิคราะห์สาเหตุที่
โปร่งใส ลดขอ้วติกกงัวลของชุมชน ตลอดจนขอ้ขดัแยง้ระหว่างชุมชนกบัผูป้ระกอบการดว้ย 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียง (risk assessment) เพื่อขัน้ตอนทีจ่ะน าสิง่คุกคามและปัจจยัเสีย่งทีว่เิคราะห์
และข้อวติกกงัวลของชุมชนที่พจิารณาจากขัน้ที่ 1 และ 2 โดยข้อมูลที่ได้ทัง้ข้อมูลเชงิปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
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ประเมนิว่าสิง่คุกคามและปัจจยัเสีย่งเหล่านัน้เป็นปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งของชุมชน หรอืความเสีย่งนัน้ ๆ มผีล
ต่อสุขภาพของกลุ่มประชากรในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบหรอืไม่ โดยท าการศกึษาในลกัษณะการประเมนิการสมัผสั 
(exposure assessment) การประเมนิโดยใชด้ชันีทางชวีภาพที่สมัพนัธ์กนั ได้แก่ ดชันีทางชวีภาพของการสมัผสั 
(biomarker of exposure) และดชันีทางชวีภาพของผลกระทบ (biomarker of effect) ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสิง่คุกคามหรอื
ปัจจยัทีก่ าหนด และค านึงถงึความจ าเพาะ (specificity) และความไวในการวเิคราะห ์(sensitivity) ของเครื่องมอืหรอื
วธิกีารทีใ่ชต้รวจวดั ตลอดจนความเหมาะสมของดชันีทีใ่ชใ้นการประเมนิ โดยค านึงถงึการด าเนินงานทีม่กีารประกนั
และการควบคุมคุณภาพ (QA/QC) ในทุกขัน้ตอน รวมทัง้จ าเป็นต้องพจิารณาถึงปัจจยัรบกวนอื่น ๆ ทัง้ที่เป็น
พฤติกรรม วิถีชีวิตและปัจจัยส่วนบุคคลที่อาจส่งผลต่อการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งสามารถใช้
แบบสอบถามหรอืแบบส ารวจร่วมด้วย การด าเนินการทัง้หมดจ าเป็นต้องเขยีนและปฏบิตัิตามเอกสารมาตรฐาน
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานหรอื Standard Operating Procedures (SOPs) ตัง้แต่การเกบ็และการรกัษาตวัอย่างหรอืขัน้
ก่อนการวเิคราะห์ (pre-analytical phase) ขัน้การวเิคราะห์ (analytical phase) และการแปลผลและวจิารณ์ผลหรอื
ขัน้หลงัการวิเคราะห์ (post-analytical phase) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ (ภาพที่ 2) ซึ่งข้อมูลที่ได้
ทัง้หมดจ าเป็นต้องท าการทวนสอบ (verification) ถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะน าเข้าในฐานข้อมูลทาง
ภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) ในการทีจ่ะใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อประเมนิถงึสภาพปัญหา และศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อทีม่า
และระบบการจดัการปัญหาในพืน้ทีต่่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 การจดัท าระบบขอ้มลูการตรวจตดิตามและเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
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ขัน้ตอนท่ี 4 การวิพากย์และวิจารณ์ (discussion and review) สิง่คุกคามและปัจจยัเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเป็น
ปัจจยัที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนที่ต้องอาศยัทัง้ขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์ เพื่อให้สามารถแสดงถึง
ความสมัพนัธ์หรือความไม่สมัพนัธ์ของสิง่คุกคามหรอืปัจจยัต่อผลกระทบต่อสุขภาพ ทัง้นี้ จ าเป็นที่จะต้องอาศยั
วิชาการและวิชาการ ตลอดจนการน าผลการวิเคราะห์ไปชี้แจงหรือสื่อสารกบัผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยี เพื่อให้เกิด
กระบวนการของการก าหนดเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาสุขภาพหรอืแกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิขึน้ร่วมกนั 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 การก าหนดแผนการแก้ไขผลกระทบ (determination of action plan) หรอืการด าเนินการในการ
แกไ้ขผลกระทบหรอืการจดัการความเสีย่ง (risk management) ทีพ่บ รวมทัง้การด าเนินการทีจ่ะตอ้งมแีผนการเกบ็
ขอ้มูลและการเฝ้าระวงัต่อไปทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้รูปแบบและแนวทางในการสื่อสารความเสีย่ง (risk 
communication) กบัประชากรในพืน้ที ่

 

ประเดน็ทีจ่ าเป็นในการฟ้ืนฟูและแก้ปัญหาหรอืประเดน็การด าเนินการเพิม่เตมิทีเ่ป็นประเดน็ผลกระทบที่
คน้พบใหม่ เพื่อท าใหเ้กดิการด าเนินการฟ้ืนฟูและแก้ปัญหาเฉพาะกจิหรอืประเดน็เพิม่เตมิจากประเดน็วติกกงัวล
ทางสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม ของประชาชนในชุมชนรอบโครงการ และการท าใหก้ารด าเนินการโดยภาพรวมและการ
แก้ไขผลกระทบสามารถด าเนินการได้อย่างทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับบริบทของสภาพปัญหาที่
เปลีย่นแปลงไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น หากพบว่าผลจากการศกึษา ปัญหาน ้าประปาหมู่บา้นมกีารปนเป้ือน
สารพษิ และจ าเป็นทีจ่ะตอ้งฟ้ืนฟูและปรบัปรุงหรอืด าเนินการพฒันาระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนไดส้ามารถมนี ้าที่
สะอาดและปลอดภยัใชใ้นการอุปโภคบรโิภค หรอืการประเมนิระบบเฝ้าระวงัทางอากาศและน ้าใต้ดนิทีม่อียู่และการ
ตดิตัง้ระบบเฝ้าระวงัเพิม่เตมิตามความจ าเป็น โดยอาศยัความเขา้ใจในลกัษณะทางธรณี อุทกธรณี และทางอากาศ
จากขัน้ตอนทีแ่ลว้ จะสามารถจดัท าแบบจ าลองประเมนิการไหลของน ้าไดด้นิและอากาศ และการแพร่กระจายของ
สารปนเป้ือนทัง้ในอากาศและน ้าใตด้นิเพื่อประเมนิว่าระบบเฝ้าระวงัทีม่อียู่พอเพยีงแต่การเฝ้าระวงัการเคลื่อนทีข่อง
สารอนัตรายเพื่อการปกป้องสุขภาพของประชาชนหรอืไม่ ถา้ไม่เพยีงพอจะด าเนินการการตดิตัง้ระบบเฝ้าระวงัเพิม่ 
รวมทัง้การรกัษาพยาบาลตามเหน็สมควรของแพทย์จากผลการตรวจรกัษาพเิศษด้วยแพทย์เฉพาะทางโรคจาก
สิ่งแวดล้อม (environmental medicine) การด าเนินการที่เพิ่มเติมนี้ก็จะสามารถด า เนินการได้โดยการน า
งบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ในการที่จะสามารถลดผลกระทบได้อย่างทันต่อ
สถานการณ์ 

 

ขัน้ตอนท่ี 6 สรปุและประเมินผล (conclusion and evaluation) โดยจะด าเนินการเป็นระยะ ซึ่งกระบวนการนี้
จะต้องน าเอาขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการตรวจตดิตามสิง่คุกคามหรอืปัจจยัเสีย่งทีป่ระเมนิแลว้ว่าเป็นสาเหตุของผลกระทบ 



หลกัการใชเ้ครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรใ์นการประเมนิผลกระทบตอ่สุขภาพ         หน้า 7 ของ 9 

 

และการแก้ไขผลกระทบเป็นตวัก าหนดการประเมนิ รวมทัง้การวเิคราะห์ ประเมนิและเฝ้าระวงัสิง่คุกคามหรอืปัจจยั
เสี่ยงที่อาจจะเพิม่เขา้มาดว้ย หากการประเมนิผลที่ไดไ้ม่สามารถเป็นการแก้ไขผลกระทบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
หรอืเปนที่ยอมรบั นักวชิการ ชุมชนและผู้ประกอบการจะต้องร่วมกนัพจิารณาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินการ 
และหาทางใหเ้กดิการยอมรบัร่วมกนัต่อไป 

 

 

 

ภาพที ่3 แนวทางการด าเนินงานการบูรณาการการใชเ้ครื่องมอืวทิยาศาสตรร์่วมกบัเครื่องมอือื่นเพื่อการประเมนิผล
กระทบต่อสุขภาพเพื่อการลดขอ้ขดัแยง้ถงึผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 

 

จากการด าเนินการทัง้ 6 ขัน้ตอนดงักล่าว จะน าไปสู่ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในรูปแบบของฐานขอ้มลู
ทัง้ทางสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีปั่จจุบนัยงัขาดขอ้มลูทีจ่ าเพาะและขาดขอ้มลูทีต่่อเนื่อง เพื่อใชใ้นการวเิคราะหห์รอื
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ประเมนิผลกระทบไดอ้ย่างตรงประเดน็ โดยผลผลติทีค่าดว่าจะไดจ้ากการศกึษานี้ จะสามารถท าใหเ้กดิกระบวนการ
ตรวจตดิตามทางสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงและสมัพนัธ์กนั และอยู่ในรปูของฐานขอ้มลูอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ใชชุ้มชนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจของการแกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิการยอมรบั
ร่วมในการทีจ่ะสามารถช่วยลดขอ้ขดัแยง้ระหว่างชุมชนและผูป้ระกอบการได ้โดยสามารถสรุปไดด้งัภาพที ่3 และ 4 
การด าเนินงานทีจ่ะใชก้ระบวนการ/วธิกีาร/ขัน้ตอนจ าเป็นต้องหาเทคนิคและวธิกีารทีเ่หมาะสมทีสุ่ดและยอมรบัใน
เชงิวชิาการ ทัง้นี้การด าเนินงานดงักล่าวควรที่จะต้องด าเนินการภายใต้คณะกรรมการที่มาจากผู้มสี่วนได้เสยีทุก
ภาคสว่น โดยกระบวนการทัง้หมดควรไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ความสมัพนัธข์องขอ้มลูสิง่แวดลอ้มและสขุภาพเพื่อการน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ 

 

สรปุ 

 

หลกัการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพนัน้ ควรมุ่งเน้นประเด็นของการประเมนิในหลกัการ
ของความเสีย่งทัง้ต่อสิง่แวดลอ้มและต่อสุขภาพ ทัง้นี้โดยใชห้ลกัการของผลกระทบทีก่ารป้องกนันัน้ย่อมดกีว่าการ
รกัษา ฟ้ืนฟูหรือเยียวยา ซึ่งเมื่อพบสภาวะเสี่ยงหรือพบปัญหาของผลกระทบและพบสิ่งคุกคามในพื้นที่แล้ว 
ประชาชนกลุ่มเสีย่งจ าเป็นต้องไดร้บัการลดความเสีย่ง ลดการสมัผสัและกลุ่มป่วยจ าเป็นต้องไดร้บัการรกัษา และมี

ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ

ปรมิาณสารพษิในสิง่แวดลอ้ม

ปรมิาณการสมัผสัและปรมิาณสารพษิในร่างกาย

อาการแสดงของร่างกายจากการสมัผสัสารพษิ

• การจดัการระบบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ

• ความเป็นธรรมในสงัคม
• คุณภาพชวีติทีด่ี

ฐานขอ้มลูเพื่อการ
ตดัสนิใจ



หลกัการใชเ้ครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรใ์นการประเมนิผลกระทบตอ่สุขภาพ         หน้า 9 ของ 9 

 

การด าเนินการของการเฝ้าระวงัจนกว่าสภาวการณ์ของความเสีย่งนัน้จะอยู่ในระดบัทีจ่ดัการไดแ้ละปลอดภยัต่อการ
ด ารงชีวิตที่ปกติของประชาชน ขัน้ตอนการตรวจติดตามและเฝ้าระวงัผลกระทบถือว่าเป็นขัน้ตอนที่ส าคญั ซึ่ง
โดยทัว่ไปแลว้เครื่องมอืทางวทิยาศาสตรม์กัเป็นเครื่องมอืทีถู่กน าไปใชใ้นวธิทีีห่ลากหลาย หากขัน้ตอนนี้ขาดระบบ
ที่มปีระสทิธภิาพ ไม่เขา้ใจอย่างดแีละไม่ค านึงถึงคุณภาพของกระบวนการ รวมถึงขาดการค านึงถึงขอ้จ ากดัของ
เครื่องมือที่ใช้แล้ว อาจน าไปสู่ผลกระทบและวามขดัแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการได้ แสดงให้เห็นถึง
เป้าหมายของระบบการตรวจติดตามและเฝ้าระวงัที่ด ีมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกดิฐานขอ้มูลและ
การใช้ข้อมูลในการจดัการผลกระทบ เพื่อที่จะสามารถท าให้การประเมนิผลกระทบนัน้สอดคล้องและบรรลุตาม
เจตนารมยข์องหลกัการในทีสุ่ด 


