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การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้ าระวังทางสุขภาพที่ใช้กบั พืน้ ที่ทวไปในปั
ั่
จจุบนั ของประเทศ
ไทย ยังไม่สามารถนาไปสู่การป้ องกันและแก้ปัญหาทางสุขภาพที่เหมาะสมกับพืน้ ที่ท่มี ปี ั ญหาจากผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันได้ โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปนเปื้ อนของสารพิษและสิง่ คุกคามทางสุขภาพ ทัง้ นี้เนื่องจาก
การคุกคามของโรคจากสารพิษในสิง่ แวดล้อมนัน้ ไม่งา่ ยทีจ่ ะสามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคได้อย่างเด่นชัด ทัง้ นี้
เกิดจากการทีโ่ รคทีเ่ กิดจากการได้รบั สารพิษจากสิง่ แวดล้อมส่วนใหญ่นัน้ เกิดจากการได้รบั สารพิษหรือสิง่ คุกคามมี
ลักษณะที่เ ป็ น การสัม ผัส ในระดับ ต่ า (low dose exposure) และระยะเวลานาน (long term exposure) จากการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน ทาให้กว่าทีร่ ่างกายจะแสดงความเป็ นพิษนัน้ ต้องใช้เวลานาน ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี หรื อเป็ น
สิบปี เช่น โรคมะเร็ง และโรคไตวายเรื้อรัง เป็ นต้น ขณะที่อาการของโรคที่เกิดขึ้นก็อาจไม่สามารถระบุได้อย่ าง
เด่นชัด ทัง้ นี้เนื่องมาจากปั จจัยที่มีความสัม พันธ์และซับซ้อนทัง้ จากปั จจัย ที่เ กี่ยวข้องกับ การได้รบั สารพิษ และ
รูปแบบของการดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล และปั จจัยที่จาเพาะทางพันธุกรรมของร่างกายของผู้ท่ไี ด้รบั สารพิษ
ขณะทีก่ ารแสดงอาการหรือสิง่ ส่งตรวจทีต่ ้องการแสดงการเปลีย่ นแปลงทีร่ ่างกายตอบสนอง (biomarker of effect)
จากการได้รบั สารพิษหรือสิง่ คุ กคามจากสิง่ แวดล้อม รวมถึงการแสดงกลุ่มอาการของโรคที่มีการเฝ้ า ระวัง โรค
โดยทัวไปนั
่ น้ ได้แก่ กลุ่มอาการโรคระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ กลุ่มอาการโรคระบบหู ตา คอ จมูก กลุ่ม อาการ
โรคระบบทางเดินหายใจกลุ่มอาการโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มอาการโรคผิวหนัง กลุ่มอาการโรคระบบ
ย่อยอาหาร กลุ่มอาการโรคระบบต่อมไร้ท่อ กลุ่มอาการโรคภาวะจิ ตใจผิดปกติ และกลุ่มอาการโรคระบบประสาท
โดยอาการทีเ่ กิดขึน้ ก็คล้ายคลึงกันกับโรคอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มอาการดังกล่าวล้วนมีปัจจัยอื่น ๆ ทีเ่ ป็ นปั จจัยร่วมจากการ
ได้รบั สารพิษและอาการทีแ่ สดงด้วย จึงทาให้ยากต่อการทีจ่ ะระบุหรือชีช้ ดั ถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบต่อสุขภาพ
จากผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ปั ญหาอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้การประเมิน ผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพจากสิ่ง แวดล้อ มนั น้ ยากต่ อ การประเมิน คือ การขาดชุ ด ข้อ มู ล ที่เ ป็ น ระบบ ในการที่ จ ะสามารถแสดง
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับเหตุและปั จจัยได้อย่างชัดเจน

จากปั ญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จานวนมากนัน้ ประเด็น
สาคัญประเด็นหนึ่งเกิดจากการทีช่ ุมชนไม่เชื่อถือข้อมูลและผลวิเคราะห์ต่าง ๆ ทีด่ าเนินการจากหน่วยงานทีภ่ าครัฐ
หรือผูป้ ระกอบการเป็ นผูด้ าเนินการ ทาให้เกิดความสงสัยและวิตกกังวลของชุมชนว่ากิจกรรมของโครงการในพืน้ ที่
หลักการใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วย โดยเฉพาะในประเด็นของผลกระทบต่อสุขภาพนัน้ เป็ นประเด็นทีอ่ ่อนไหวและ
ไม่ง่ายนักต่อการระบุถึงสาเหตุท่แี ท้จริง ความถูกต้องและโปร่งใสโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการเป็ นพื้น ฐานจึง อาจ
สามารถเป็ นทางออกของการศึกษาผลกระทบ เพื่อการทาให้หลักการของการประเมิน ผลกระทบสามารถที่ จ ะ
นาไปใช้ในการพิจารณาทัง้ ก่อนเริม่ และระหว่างการดาเนินโครงการอย่างมีเหตุมผี ล ก็น่าจะสามารถลดหรือยุติขอ้
ขัดแย้งลงได้ ดังนัน้ จึง จาเป็ น ต้องมีกระบวนการที่ทุกฝ่ ายยอมรับในความเห็นและข้อมูลทัง้ หมดมาช่วยในการ
ดาเนินการ

นอกจากนี้การดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ซึง่ เป็ นกระบวนการ
หนึ่งที่รฐั บาลนามาใช้เพื่อป้ องกันและควบคุมผลกระทบทัง้ ต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพนัน้ ได้สะท้อนให้เราเห็นใน
ระดับหนึ่งแล้วว่า ยังไม่สามารถเป็ นเครื่องมือหรือกระบวนการทีใ่ ช้ในการคุม้ ครองคุณภาพสิง่ แวดล้อมผลกระทบต่อ
สุขภาพจากปั ญหาสิง่ แวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนที่เกิดขึ้น ได้อย่า งสมบูรณ์ รวมทัง้ ยังได้เกิดข้อขัด แย้ง
ระหว่างชุมชนและผูด้ าเนินโครงการอย่างทีเ่ กิดขึน้ ในหลายพืน้ ที่ ทัง้ กระบวนการของการจัดทารายงานการศึกษา
ผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบหลังจากการทีโ่ ครงการได้ดาเนินโครงการไปแล้ว (ภาพที่ 1) ซึ่งกระบวนการ
ทัง้ หมดจาเป็ นต้องมีการทบทวนเพื่อการปรับรูปแบบของทัง้ กระบวนการจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องให้เป็ นรูปธรรม
อย่างเป็ นระบบ

ประเด็นปั ญหาของพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
EIA
ความสามาร ในการรองรับมลพิ

(carrying capacity)

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

Monitoring
ผลกระทบต่อสุขภาพ

?

ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ

HIA

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของประเด็นปั ญหาของพืน้ ทีเ่ สีย่ งจากโครงการพัฒนาทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
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กรอบและรูปแบบของการใช้เครื่องมือทางวิ ทยาศาสตร์ในการดาเนิ นงานด้านการประเมิ นผลกระทบใน
พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีประเด็นขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการ

การดาเนินการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในประเด็นของผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ โดยการนาเอา
ประเด็นปั ญหาที่เป็ นข้อขัดแย้งหรือผลกระทบที่เป็ นข้อวิตกกังวลของชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทาการ
สอบสวนถึงสาเหตุของผลกระทบทัง้ ปั จจัยทางสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการตรวจติดตามทางสิง่ แวดล้อมทีบ่ ูรณาการ
ร่วมกันกับการเฝ้ าระวังทางสุขภาพ เพื่อการเฝ้ าระวัง ฟื้ นฟูและเยียวยาผลกระทบ ซึ่งในส่ วนของการประเมินด้าน
สุขภาพจะดาเนินการโดยใช้ดชั นีทางชีวภาพที่สมั พันธ์กนั ได้แก่ ดัชนีทางชีวภาพของการสัมผัส (biomarker of
exposure ) และดัชนีทางชีวภาพของผลกระทบ (biomarker of effect) ทีส่ มั พันธ์กนั กับการรับสัมผัส ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
สิง่ คุกคามหรือปั จจัยที่กาหนด โดยคานึงถึงความจาเพาะ (specificity) ความเหมาะสมของดัชนีทใ่ี ช้ในการประเมิน
การคานึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง (vulnerable group) และกลุ่มเสี่ยงที่แตกต่างกันทัง้ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคล ทีจ่ าเป็ นต้องพิจารณาถึงอายุ เพศ พฤติกรรม วิถชี วี ติ และปั จจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น การทางานและสถานที่
พักอาศัยทีอ่ าจส่งผลต่อการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
สัมผัสสิง่ คุกคามทางสิง่ แวดล้อมนัน้ มีลกั ษณะของการค่อยรับสัมผัสปริมาณน้อยในชีวติ ประจาวัน และการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพทีก่ ารเปลีย่ นแปลงของร่างกายจะแสดงออกชัดเจนต้องอาศัยระยะเวลานาน ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมี
การออกแบบและวางแผนระบบการตรวจติดตามและเฝ้ าระวังทีด่ ใี นทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ความเหมาะสมของดัชนีทใ่ี ช้
ในการประเมิน การเก็บและการรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์และการแปลผลที่ให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและน่ าเชื่อถือ
โดยการคานึงถึง การดาเนินงานที่มีการประกัน และการควบคุ มคุ ณภาพ (QA/QC) รวมทัง้ การประเมิน ที่มีการ
ดาเนินการที่มตี ่อเนื่อง ครอบคลุมถึงกลุ่มเสีย่ งทัง้ ในเชิงลักษณะจาเพาะของกลุ่มเสีย่ งและเชิงพืน้ ที่ นอกจากนี้ยงั
จาเป็ นทีต่ ้องใช้ขอ้ มูลหลายๆ ชุดทีส่ มั พัน ธ์กนั ในปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบ อย่างไรก็ตาม
ควรต้องคานึงถึงข้อจากัดทางเทคนิคและความไม่แน่นอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงปั จจัยทีแ่ ตกต่าง
กันของบุคคลและปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องด้วย ดังนัน้ การทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษาผลกระทบนัน้ จึงจาเป็ นที่
จะต้องคานึงถึงข้อจากัดด้านต่าง ๆ ในการอภิปรายและสรุปผลด้วย

จากการออกแบบระบบการตรวจติดตามและเฝ้ าระวังด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพโดยใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ จาเป็ นต้องทาให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั กับการตรวจติดตามและเฝ้ าระวังทางสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่จะสามารถใช้เป็ นข้อมูลนาเข้าร่วมกัน ซึ่งข้อมูลด้านสุขภาพนัน้ ควรนาเอาข้อมูลใน
ระบบทีใ่ ช้ในพืน้ ทีท่ วไปของระบบการสาธารณสุ
ั่
ขประกอบกันกับระบบการตรวจติดตามและเฝ้ าระวังทางสุขภาพที่
เป็ นระบบเฉพาะในพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สมั พันธ์กบั สิง่ คุกคามทางสิง่ แวดล้อม และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ อายุ เพศ พฤติกรรม วิถชี วี ติ และปั จจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น การทางานและสถานทีพ่ กั อาศัยทีอ่ าจส่งผลต่อ
หลักการใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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การประเมินผลกระทบที่เกิด ขึ้น ด้วย เพื่อน าไปเข้า สู่ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน โดยฐานข้อมูล ที่เกิด ขึ้น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการประเมินและจัดการความเสีย่ ง ตลอดจนใช้ในการฟื้ นฟู/เยียวยาผลกระทบในพืน้ ที่
เสี่ย งที่ได้ร บั ผลกระทบแล้ว ต่อไป ซึ่งกระบวนการทัง้ หมดจ าเป็ น ที่ต้ องด าเนิ น การอย่ า งต่ อเนื่ อ ง จนมันใจว่
่ า
ผลกระทบอยู่ในระดับทีย่ อมรับและสามารถจัดการได้

กรอบขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

การดาเนินงานนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการประเมินได้กาหนดขัน้ ตอนในการประเมิน
ตามกรอบแนวคิดขอออกเป็ น 6 ขัน้ ตอน ซึ่งทุกขัน้ ตอนจาเป็ นต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน เกิดความร่วมมือกันเชิงบูรณาการทีแ่ ท้จริงของทัง้ ผูป้ ระกอบการ หน่ วยงานภาครัฐ ตลอดจนการใช้ภาค
วิชาการเพื่อการสนับสนุนทักษะและความรูเ้ ชิงวิชาการด้วย

ขัน้ ตอนที่ 1 การคัดกรอง (screening) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตรวจติดตามทางสิง่ แวดล้อมทัง้ ที่
เป็ นข้อมูลทีม่ อี ยู่แล้ว และข้อมูลทีเ่ กิดจากการประเมินและตรวจติดตามอย่างเป็ นระบบจากการศึกษานี้ เพื่อใช้ใน
กาหนดสิง่ ทีอ่ าจจะเป็ นสิง่ คุกคามทางสุขภาพ ในการทีจ่ ะใช้เป็ นตัว กาหนดรูปแบบและขอบเขตของการศึกษา เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของการปนเปื้ อนของสารพิษหรือสิง่ คุกคามที่อาจเป็ นสาเหตุหรือปั จจัยของการเกิดโรคหรือ
ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพในชุ ม ชน โดยจะทาการประเมิน อย่ า งต่อเนื่ องจากข้อมูล ที่ได้จ ากการตรวจติด ตามทาง
สิง่ แวดล้อมตลอดจนปั จจัยทีม่ ขี อ้ มูลทีเ่ พิม่ ขึน้ ใหม่หรือเปลีย่ นแปลงไป

ขัน้ ตอนที่ 2 การกาหนดขอบเขต (scoping) จากข้อมูล ที่ได้จ ากขัน้ ตอนที่ 1 ผลที่ได้จ ะน าไปสู่การกาหนด
ขอบเขตของการศึกษาและเก็บข้อมูล โดยคานึงถึงสิง่ คุกคามที่เป็ นปั จจัยเสี่ยง และที่ สาคัญคณะนักวิจยั จะต้อง
คานึงถึงสิง่ คุกคามหรือปั จจัยทีเ่ ป็ นข้อวิตกกังวลของชุมชน ทีจ่ ะต้องถูกนาไปใช้เป็ นตัวร่วมทีจ่ ะกาหนดรูปแบบและ
ขอบเขตของการศึกษาในครัง้ นี้ด้วย เพื่อให้ผลของการศึกษาครัง้ นี้ สามารถที่จะทาให้เกิดการวิเคราะห์สาเหตุท่ี
โปร่งใส ลดข้อวิตกกังวลของชุมชน ตลอดจนข้อขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผูป้ ระกอบการด้วย

ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมิ นความเสี่ยง (risk assessment) เพื่อขัน้ ตอนทีจ่ ะนาสิง่ คุกคามและปั จจัยเสีย่ งทีว่ เิ คราะห์
และข้อวิตกกังวลของชุมชนที่พจิ ารณาจากขัน้ ที่ 1 และ 2 โดยข้อมูลที่ได้ทงั ้ ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
หลักการใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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ประเมินว่าสิง่ คุกคามและปั จจัยเสีย่ งเหล่านัน้ เป็ นปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ งของชุมชน หรือความเสีย่ งนัน้ ๆ มีผล
ต่อสุขภาพของกลุ่มประชากรในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบหรือไม่ โดยทาการศึกษาในลักษณะการประเมินการสัมผัส
(exposure assessment) การประเมินโดยใช้ดชั นีทางชีวภาพที่สมั พันธ์กนั ได้แก่ ดัชนีทางชีวภาพของการสัมผัส
(biomarker of exposure) และดัชนีทางชีวภาพของผลกระทบ (biomarker of effect) ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สิง่ คุกคามหรือ
ปั จจัยทีก่ าหนด และคานึงถึงความจาเพาะ (specificity) และความไวในการวิเคราะห์ (sensitivity) ของเครื่องมือหรือ
วิธกี ารทีใ่ ช้ตรวจวัด ตลอดจนความเหมาะสมของดัชนีทใ่ี ช้ในการประเมิน โดยคานึงถึงการดาเนินงานทีม่ กี ารประกัน
และการควบคุมคุณภาพ (QA/QC) ในทุกขัน้ ตอน รวมทัง้ จาเป็ น ต้องพิจารณาถึงปั จจัย รบกวนอื่น ๆ ทัง้ ที่เ ป็ น
พฤติก รรม วิถีชีวิต และปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่อ าจส่ ง ผลต่ อ การประเมิน ผลกระทบที่เ กิด ขึ้น ด้ว ย ซึ่ง สามารถใช้
แบบสอบถามหรือแบบสารวจร่วมด้วย การดาเนินการทัง้ หมดจาเป็ นต้องเขียนและปฏิบตั ิตามเอกสารมาตรฐาน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านหรือ Standard Operating Procedures (SOPs) ตัง้ แต่การเก็บและการรักษาตัวอย่างหรือขัน้
ก่อนการวิเคราะห์ (pre-analytical phase) ขัน้ การวิเคราะห์ (analytical phase) และการแปลผลและวิจารณ์ผลหรือ
ขัน้ หลังการวิเคราะห์ (post-analytical phase) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่ าเชื่อถือ (ภาพที่ 2) ซึ่งข้อมูลที่ได้
ทัง้ หมดจ าเป็ น ต้องทาการทวนสอบ (verification) ถึงความถูกต้องของข้อมูล ก่ อนที่จะนาเข้าในฐานข้อมูลทาง
ภูมศิ าสตร์สารสนเทศ (GIS) ในการทีจ่ ะใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประเมินถึงสภาพปั ญหา และศึกษาถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อทีม่ า
และระบบการจัดการปั ญหาในพืน้ ทีต่ ่อไป

-

ภาพที่ 2 การจัดทาระบบข้อมูลการตรวจติดตามและเฝ้ าระวังผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
หลักการใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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ขัน้ ตอนที่ 4 การวิ พากย์และวิ จารณ์ (discussion and review) สิง่ คุกคามและปั จจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ ตอนที่ต้องอาศัยทัง้ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถแสดงถึง
ความสัมพันธ์หรือความไม่สมั พันธ์ของสิง่ คุกคามหรือปั จจัยต่อผลกระทบต่อสุขภาพ ทัง้ นี้ จาเป็ นที่จะต้องอาศัย
วิชาการและวิชาการ ตลอดจนการนาผลการวิเคราะห์ไปชี้แจงหรือสื่อสารกับ ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เ กิด
กระบวนการของการกาหนดเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาสุขภาพหรือแก้ไขผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน

ขัน้ ตอนที่ 5 การกาหนดแผนการแก้ไขผลกระทบ (determination of action plan) หรือการดาเนินการในการ
แก้ไขผลกระทบหรือการจัดการความเสีย่ ง (risk management) ทีพ่ บ รวมทัง้ การดาเนินการทีจ่ ะต้องมีแผนการเก็บ
ข้อมูลและการเฝ้ าระวังต่อไปทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ รูปแบบและแนวทางในการสื่อสารความเสีย่ ง (risk
communication) กับประชากรในพืน้ ที่

ประเด็นทีจ่ าเป็ นในการฟื้ นฟูและแก้ปัญหาหรือประเด็นการดาเนินการเพิม่ เติมทีเ่ ป็ นประเด็นผลกระทบที่
ค้นพบใหม่ เพื่อทาให้เกิดการดาเนินการฟื้ นฟูและแก้ปัญหาเฉพาะกิจหรือประเด็นเพิม่ เติมจากประเด็นวิตกกังวล
ทางสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ของประชาชนในชุมชนรอบโครงการ และการทาให้การดาเนินการโดยภาพรวมและการ
แก้ ไ ขผลกระทบสามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งทัน ต่ อ สถานการณ์ แ ละสอดคล้อ งกับ บริบ ทของสภาพปั ญ หาที่
เปลีย่ นแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากพบว่า ผลจากการศึกษา ปั ญหาน้ าประปาหมู่บา้ นมีการปนเปื้ อน
สารพิษ และจาเป็ นทีจ่ ะต้องฟื้ นฟูและปรับปรุงหรือดาเนินการพัฒนาระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้สามารถมีน้าที่
สะอาดและปลอดภัยใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือการประเมินระบบเฝ้ าระวังทางอากาศและน้าใต้ดนิ ทีม่ อี ยู่และการ
ติดตัง้ ระบบเฝ้ าระวังเพิม่ เติมตามความจาเป็ น โดยอาศัยความเข้าใจในลักษณะทางธรณี อุทกธรณี และทางอากาศ
จากขัน้ ตอนทีแ่ ล้ว จะสามารถจัดทาแบบจาลองประเมินการไหลของน้ าได้ดนิ และอากาศ และการแพร่กระจายของ
สารปนเปื้ อนทัง้ ในอากาศและน้าใต้ดนิ เพื่อประเมินว่าระบบเฝ้ าระวังทีม่ อี ยู่พอเพียงแต่การเฝ้ าระวังการเคลื่อนทีข่ อง
สารอันตรายเพื่อการปกป้ องสุขภาพของประชาชนหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอจะดาเนินการการติดตัง้ ระบบเฝ้ าระวังเพิม่
รวมทัง้ การรักษาพยาบาลตามเห็นสมควรของแพทย์จากผลการตรวจรักษาพิเศษด้วยแพทย์เฉพาะทางโรคจาก
สิ่ง แวดล้ อ ม (environmental medicine) การด าเนิ น การที่ เ พิ่ม เติ ม นี้ ก็ จ ะสามารถด าเนิ น การได้ โ ดยการน า
งบประมาณส่ว นนี้ ไปใช้ใ นการแก้ ไขปั ญหาได้อย่ า งรวดเร็ว ในการที่จ ะสามารถลดผลกระทบได้อย่ า งทัน ต่ อ
สถานการณ์

ขัน้ ตอนที่ 6 สรุปและประเมิ นผล (conclusion and evaluation) โดยจะดาเนินการเป็ นระยะ ซึ่งกระบวนการนี้
จะต้องนาเอาข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจติดตามสิง่ คุกคามหรือปั จจัยเสีย่ งทีป่ ระเมินแล้วว่าเป็ นสาเหตุ ของผลกระทบ
หลักการใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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และการแก้ไขผลกระทบเป็ นตัวกาหนดการประเมิน รวมทัง้ การวิเคราะห์ ประเมินและเฝ้ าระวังสิง่ คุกคามหรือปั จจัย
เสี่ยงที่อาจจะเพิม่ เข้ามาด้วย หากการประเมินผลที่ได้ไม่สามารถเป็ นการแก้ไขผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือเปนที่ยอมรับ นักวิชการ ชุมชนและผู้ประกอบการจะต้องร่วมกันพิจารณาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อ การดาเนินการ
และหาทางให้เกิดการยอมรับร่วมกันต่อไป

ภาพที่ 3 แนวทางการดาเนินงานการบูรณาการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพเพื่อการลดข้อขัดแย้งถึงผลกระทบจากการดาเนินโครงการ

จากการดาเนินการทัง้ 6 ขัน้ ตอนดังกล่าว จะนาไปสู่ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในรูปแบบของฐานข้อมูล
ทัง้ ทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพทีป่ ั จจุบนั ยังขาดข้อมูลทีจ่ าเพาะและขาดข้อมูลทีต่ ่อเนื่อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือ
หลักการใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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ประเมินผลกระทบได้อย่างตรงประเด็น โดยผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้จากการศึกษานี้ จะสามารถทาให้เกิดกระบวนการ
ตรวจติดตามทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพทีเ่ ชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั และอยู่ในรูปของฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
ใช้ชุมชนหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการตัดสินใจของการแก้ไขผลกระทบทีเ่ กิดการยอมรับ
ร่วมในการทีจ่ ะสามารถช่วยลดข้อขัดแย้งระหว่างชุมชนและผูป้ ระกอบการได้ โดยสามารถสรุปได้ดงั ภาพที่ 3 และ 4
การดาเนินงานทีจ่ ะใช้กระบวนการ/วิธกี าร/ขัน้ ตอนจาเป็ นต้องหาเทคนิคและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดและยอมรับใน
เชิงวิชาการ ทัง้ นี้การดาเนินงานดังกล่าวควรที่จะต้องดาเนินการภายใต้คณะกรรมการที่มาจากผู้มสี ่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน โดยกระบวนการทัง้ หมดควรได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผลทีไ่ ด้จากการประเมิน
•
•
•

การจัดการระบบ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ความเป็ นธรรมในสังคม
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ปริมาณสารพิษในสิง่ แวดล้อม

ฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ

ปริมาณการสัมผัสและปริมาณสารพิษในร่างกาย

อาการแสดงของร่างกายจากการสัมผัสสารพิษ

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของข้อมูลสิง่ แวดล้อมและสุขภาพเพื่อการนาไปใช้ในการตัดสินใจ

สรุป

หลักการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพนัน้ ควรมุ่งเน้นประเด็ นของการประเมินในหลักการ
ของความเสีย่ งทัง้ ต่อสิง่ แวดล้อมและต่อสุขภาพ ทัง้ นี้โดยใช้หลักการของผลกระทบทีก่ ารป้ องกันนัน้ ย่อมดีกว่าการ
รักษา ฟื้ น ฟู หรือเยีย วยา ซึ่งเมื่อพบสภาวะเสี่ย งหรือพบปั ญ หาของผลกระทบและพบสิ่ง คุ กคามในพื้น ที่แ ล้ว
ประชาชนกลุ่มเสีย่ งจาเป็ นต้องได้รบั การลดความเสีย่ ง ลดการสัมผัสและกลุ่มป่ วยจาเป็ นต้องได้รบั การรักษา และมี
หลักการใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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การดาเนินการของการเฝ้ าระวังจนกว่าสภาวการณ์ของความเสีย่ งนัน้ จะอยู่ในระดับทีจ่ ดั การได้และปลอดภัยต่อการ
ดารงชีวิตที่ปกติของประชาชน ขัน้ ตอนการตรวจติดตามและเฝ้ าระวังผลกระทบถือว่าเป็ นขัน้ ตอนที่ สาคัญ ซึ่ง
โดยทัวไปแล้
่
วเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มกั เป็ นเครื่องมือทีถ่ ูกนาไปใช้ในวิธที ห่ี ลากหลาย หากขัน้ ตอนนี้ขาดระบบ
ที่มปี ระสิทธิภาพ ไม่เข้าใจอย่างดีและไม่คานึงถึงคุณภาพของกระบวนการ รวมถึงขาดการคานึงถึงข้อจากัดของ
เครื่องมือที่ใ ช้แ ล้ว อาจน าไปสู่ผลกระทบและวามขัด แย้งระหว่ า งชุ ม ชนกับ ผู้ป ระกอบการได้ แสดงให้เ ห็น ถึง
เป้ าหมายของระบบการตรวจติดตามและเฝ้ าระวังที่ดี มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดฐานข้อมูลและ
การใช้ข้อมูลในการจัดการผลกระทบ เพื่อ ที่จะสามารถทาให้การประเมินผลกระทบนัน้ สอดคล้องและบรรลุตาม
เจตนารมย์ของหลักการในทีส่ ุด

หลักการใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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