คํานํา
จากปญหาการปนเปอนสารตะกั่วในสิ่งแวดลอมจากการประกอบกิจกรรมเหมืองแรตะกั่ว ในพื้นที่
หมูบ านคลิตี้ อําเภอทองผาภู มิ จั งหวั ดกาญจนบุรี รวมทั้งพื้นที่ดังกลาวเปน พื้น ที่ศักยภาพแรตะกั่ว ทําให
ประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกลาว เปนกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสในการรับสัมผัสสารตะกั่วจากสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมเด็กเล็กที่จะไดรับผลกระทบทางสุขภาพสูงจากการไดรับสารตะกั่ว
ตั้งแต ป 2541 เป น ต น มา หนว ยงานตางๆ ที่เกี่ย วของ ไดมีการดําเนิน การเฝาระวัง ทั้งทางดาน
สิ่ ง แวดล อ มและสุ ขภาพ เพื่ อจั ด การป ญหาผลกระทบที่เ กิ ดขึ้ น แก ป ระชาชนในพื้น ที่ อย างเปน รูป ธรรม
นับจนถึงปจจุบันเปนเวลา 20 ป ดวยเหตุนี้สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทํารายงานเพื่อรวบรวมการดําเนินงานการจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพจากการปนเปอนสารตะกั่วในพื้นที่คลิตี้ รวมทั้งแผนการดําเนินงานในระยะตอไปในการแกไขปญหา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู การวางแผนการดําเนินงาน รวมทั้งใชประโยขนกับพื้นที่อื่น
กรณีที่มีปญหาคลายคลึงกัน
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บทที่ 1
ปฐมบท
1.1 ความเป็นมาของการเกิดปัญหาการปนเปื้อนตะกั่วในลาห้วยคลิตี้
แหล่ ง แร่ ต ะกั่ ว ในบริ เ วณล าคลองงู อ าเภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จั ด ได้ ว่ า เป็ นพื้ นที่
ศักยภาพแหล่งแร่ตะกั่ว ซึง่ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพียงแหล่งเดียวของประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2541)
และมีการนาไปใช้ประโยชน์มาแล้วหลายร้อยปี โดยมีหลักฐานการค้นพบเครื่องมือไม้ที่ใช้ในกิจกรรม
ทาเหมืองแร่อุโมงค์โบราณ แหล่งแร่ตะกั่วบริเวณนี้ประกอบด้วย แหล่งแร่ปฐมภูมิ (Secondary deposit)
และแหล่งแร่ ทุติย ภูมิ ซึ่ง แร่ ที่สาคัญ จะอยู่ ในแหล่ง แร่ทุติยภูมิ โดยมักจะเกิ ดในรูปของแร่คาร์บอเนต
(carbonate minerals)
ผลของการดาเนินการกิจการเหมืองแร่ และกระบวนการคัดแยกแร่ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนสารตะกั่ว
ในระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร รวมถึงมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วในดินและตะกอนดินในพื้นที่คลิตี้
ซึ่งมีการตรวจพบสารตะกั่วในตะกอนดินใต้ท้องน้า มีค่าสูงเกินมาตรฐานเป็นร้อยเท่า (Thornton Rautiu and
Brush, 2001) ปีพ.ศ. 2538 กรมทรัพยากรธรณี รายงานว่า พบปริมาณสารตะกั่วในน้าและในตะกอนท้องน้า
ซึ่งไหลผ่านหลังผ่านโรงแต่งแร่คลิตี้มีค่าสูงขึ้น โดยพบระดับสารตะกั่วอยู่ในช่วง 0.11 - 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร
และพบค่าระดับสารตะกั่วในตะกอนดินท้องน้าอยู่ในช่วง 165,720 - 552,380 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากการไหลและพัดพาของน้าและตะกอนจากโรงแต่งแร่ มาสะสม ประกอบกับบริเวณ
พื้นที่ซึ่งมีแร่ตะกั่วในธรรมชาติสูงอยู่แล้ว จากการสารวจต้นน้าห้วยคลิตี้ บริเวณห้วยผึ้งและห้วยดีกะ พบว่า
มีปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้าค่อนข้างสูงอยู่ในช่วง 0.03 - 0.26 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้าผิวดินในระดับ 0.05 มิลิกรัมต่อลิตร นอกจากนั้นยังเกิดจากการผุพังสลายของแร่ตะกั่วบริเวณนั้น
ซึง่ ทาให้เกิดการพัดพาแร่ตะกั่วมาละลายในน้าและในตะกอนดินสะสมอยู่ในลาธาร
อีกทั้งปัจจัยด้านวิถีการดารงชีวิตของชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ซึ่งพบว่ามีการใช้แหล่งน้าลาห้วยคลิตี้
ในการบริโภคและอุปโภคมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ จึงท าให้ร่างกายได้รับสารตะกั่ว ผ่านทางการใช้น้าและ
อาหารที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัย ในพื้นที่มาหลายปีก่อน
ที่จะเป็นข่าวในปีพ.ศ. 2541 ซึ่งชาวบ้านคลิตี้ล่างได้เข้าร้องเรียนกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรวจหา
สาเหตุการเจ็บป่วย และผลการตรวจสอบมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วปริมาณสูงในลาห้วยคลิตี้ จึงเป็นที่มา
ของการเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้ เพื่อดูแลชาวคลิต้ี
ภายใต้คณะทางานซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการสะสมของสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองแร่คลิตี้
ในระหว่างปีพ.ศ. 2542 – 2543 ประกอบด้วย คณะทางานด้านการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม คณะทางาน
ด้ า นการเฝ้ า ระวั ง ด้ า นสุ ข ภาพ และคณะท างานด้ า นการรั ก ษาพยาบาล เป็ นต้ น และต่ อ มาตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2544 – 2550 ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการปนเปื้อน
สารตะกั่ว โดยประกอบด้วย 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน
กรมควบคุมมลพิษได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ โดยมีอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธาน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ และประสานการดาเนินงานเพื่อ
การเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้ รวมถึงการกากับดูแลและประสานงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ส่ ว นด้ า นการเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพประชาชนในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นคลิ ตี้ เป็ น บทบาทของกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีการดาเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษ
บริเวณห้วยคลิตี้ ซึ่งมอบหมายให้กรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และหน่วยงานภายใต้ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริ การสาธารณสุขในพื้นที่ ในการดาเนินการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน
ในพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้ และติดตามผลทางด้านสุขภาพของประชาชน โดยมีกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนและเด็กในพื้นที่คลิตี้ ซึง่ มีการตรวจวัดค่าระดับตะกั่วในเลือดเด็กเล็กและส่งต่อเด็กอายุ 0 - 6 ปี
ที่มีค่าระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐาน (10 ไมโครกรัม/เดซิลิตร) เพื่อไปรับการรักษาตามแนวทาง
ที่กรมการแพทย์กาหนดไว้ นอกจากนั้นยังส่งเสริมประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้ ให้หันมาใช้น้าประปาภูเขา
แทนการใช้ น้ าจากล าห้ ว ยคลิ ตี้ ซึ่ ง มี ส ารตะกั่ ว ปนเปื้ อ น อี ก ทั้ ง ยั ง ด าเนิ น งานการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
และการป้องกันโรคอื่นๆ ด้วย คือด้านงานอนามัยแม่และเด็ก การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานสาธารณสุข
มูลฐานและการให้สุขศึกษา ซึ่งมีการดาเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการแก้ปัญหา
1.2.1 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการก าหนดแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว
ในลาห้วยคลิตี้และดาเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มลพิษ
การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่ างน้า ดิน พืชผัก และสัตว์น้าในห้ วยคลิตี้ ให้ ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน้อย
ฤดูกาลละ 1 ครั้ง จนกว่าระดับค่าสารตะกั่วในน้า ดิน พืชผัก และสัตว์น้าในลาห้วยคลิตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
รวมถึง ต้องเปิ ดเผยและเผยแพร่ ข้อมูลการตรวจวัดที่ไ ด้แก่พื้นที่ โดยท าการปิดประกาศ ณ ที่ท าการ
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ บ้ า นคลิ ตี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลชะแล และที่ ว่ า การอ า เภอทองผาภู มิ
โดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560
และคณะกรรมการไตรภาคีปีพ.ศ. 2559 เพื่อติดตามตรวจสอบการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
การด าเนิ น งานแก้ ไ ขปั ญ หาการปนเปื้ อ นสารตะกั่ วบริ เ วณห้ วยคลิ ตี้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เพื่อเกิดการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา
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1.2.2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการก าหนดแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว
ในลาห้วยคลิตี้โดยดาเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่ว
ในห้วยคลิตี้ ระหว่างปีพ.ศ. 2556 – 2560 และคณะกรรมการไตรภาคีปีพ.ศ. 2559
1.2.3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1) สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนวิชาการและสื่อด้านวิชาการแก่หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ เพื่ อใช้ ในการเฝ้ าระวังป้ องกั นโรคพิษตะกั่ วในสิ่ งแวดล้อม การก าหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสตะกั่วในลาห้วยคลิตี้ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัด
ให้สามารถเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการตรวจ
พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีการดาเนินงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน
2) สานักระบาดวิทยา
มีบทบาทในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ( กองระบาดวิทยา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) โดยได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการสอบสวนและศึกษาด้านระบาดวิทยาผลกระทบสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง
และประชาชนที่อาศัยรอบๆ หมู่บ้านใกล้เคียง และมีบทบาทเป็นเลขานุการคณะทางานด้านการเฝ้าระวัง
และติดตามผลกระทบสุขภาพจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในหมู่บ้านคลิตี้ ระหว่างปีพ.ศ. 2545 - 2550
ปัจจุบัน สานักระบาดวิทยา มีบทบาทในการสนับสนุนวิชาการด้านระบาดวิทยา (การเฝ้าระวัง สอบสวน
และศึกษาผลกระทบสุขภาพ) และสนับสนุนการดาเนินงานแก้ไ ขปัญหาสุขภาพผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการสัมผัสตะกั่วในลาห้วยคลิตี้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
มีบทบาทหน้าที่ในการนารูปแบบการดาเนินงานการเฝ้าระวังสุขภาพให้กับประชาชน
และเด็ ก เล็ ก ไปใช้ ด าเนิน งานในพื้ นที่ ห มู่ บ้ า นคลิ ตี้ รวมถึ ง การสนั บ สนุ น และติ ด ตามการด าเนิ นงาน
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นาและจั ด ท าศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ขึ้ น ที่ ห มู่ บ้ า นคลิ ตี้ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
ของประชาชนหรือผู้ที่สนใจ
1.2.4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ในระยะแรก มีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากการสะสม
ของตะกั่วในห้วยคลิตี้ โดยได้จั ดหน่วยเคลื่อนที่ ในการตรวจสุขภาพและเจาะเลือด รวมถึงดาเนินการ
สื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชน เพื่อให้ทราบถึงอันตรายและวิธีการป้องกันตนเอง ปัจจุบันกรมอนามัย
ได้โอนถ่ายงานให้กับศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยมีการดาเนินการเฝ้าระวังน้าบริโภคบริเวณคลิตี้ล่าง
ภายใต้โครงการโรงเรียนพระราชดาริ และในพื้นที่คลิตี้ทั้งหมด เพื่อตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภค

1-4

รวมถึงมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้าประปาในพื้นที่คลิตี้ และศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพในการลดการสัมผัสสารตะกั่วของประชาชนในพื้นที่ห้วยคลิตี้
1.2.5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มีบทบาทหน้าที่ ในการสนับสนุนการวินิจฉัยและรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มี
ระดับ สารตะกั่ วในเลื อดเกิน ค่ามาตรฐาน การพั ฒ นาศัก ยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ให้ มีทักษะในการ
คัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อพิษตะกั่วให้กับประชาชนและเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
รวมถึงการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล โดยการกาหนดแนวปฏิบัติการใช้ยาลดระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็ก
และนากลุ่มเสี่ยงที่พบเข้ารับการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วขึ้น
1.2.6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
มีบทบาทหน้าที่ในการให้คาแนะนาด้านองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการการกาจัดพิษโลหะหนัก
โดยวิธีการด้านแพทย์ทางเลือก รวมถึงแนะนาการเลือกอาหารเพื่อส่งเสริมการขจัดพิษโลหะหนักออกจากร่างกาย
1.2.7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ และเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น
พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้ดาเนินการ
ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กในหมู่บ้านคลิตี้ รวมถึงการเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็กอย่างต่อเนื่อง
1.2.8 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงสาธารณสุข
เป็ นหน่ วยงานหลัก ในการด าเนินการคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อ พิษ ตะกั่ วให้ กั บ
ประชาชนและเด็ก รวมถึงการเฝ้าระวังสุขภาพให้กับประชาชนในหมู่บ้านคลิตี้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ
ดังต่อไปนี้ คือ 1) การควบคุมความเสี่ยง (risk control) 2) การลดการสัมผัส (reduce exposure)
3) การสร้างชุมชนสุขภาพดี (healty community) 4) การดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (high risk group)
5) การรักษาพยาบาล (treatment) โดยการนาองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกไปใช้ในการดาเนินการในพื้นที่
1.2.9 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กระทรวงสาธารณสุข
เป็ นโรงพยาบาลแม่ข่า ย ในการสนับ สนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริ การสาธารณสุ ข
ในพื้นที่ในการตรวจสุขภาพ วินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และรับผู้ป่วยส่งต่อจากหน่วยบริการในจังหวัด
เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านตะกั่วในเลือด
1.2.10 หน่วยบริการสาธารณสุขอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในพื้นที่
มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรค
รวมถึ ง การตรวจและวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต้ น ให้ ป ระชาชนและกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การรั บ สั ม ผั ส ตะกั่ ว จากมลพิ ษ
สิ่งแวดล้อม
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1.2.11 หน่วยงานทางด้านการศึกษา
มีบทบาทหน้าที่ในการให้การสนับสนุนและแนะนาด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ปั ญ หาการปนเปื้ อ นสารตะกั่ วในพื้ นที่ คลิ ตี้ และร่ วมในการศึก ษาด้า นผลกระทบต่อ สุ ขภาพ รวมถึ ง
ให้คาแนะนาทางวิชาการแก่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.12 สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.)
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ พ ระราชทานงบประมาณ
ส่วนพระองค์ในการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการพัฒนาบ้านองลหุ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อช่วยเหลือประชาชนบ้านองลหุที่ประสบกับปัญหาต่างๆ ในการดารงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี
พ.ศ. 2545 – 2549 โดยมีห น่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ร่วมดาเนินการ เช่น สานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ เป็นต้น ในปัจจุบันยังมีการดาเนินงาน
ในด้านการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย และการสนับสนุนการดื่มน้าเสริมไอโอดีน
รวมถึ ง การใช้ เ กลื อ เสริ ม ไอโอดี น ในการประกอบอาหารกลางวั น โดยส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
1.2.13 องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนประชาชนให้มีความรู้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารตะกั่ว รวมถึงติดตามการดาเนินงานภาครัฐ
1.3 สรุป
การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่คลิตี้ดาเนินการผ่านกลไกการบูรณาการและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยงาน
ประสานและดาเนินการเฝ้าระวังสุขภาพให้แก่เด็กและประชาชนในพื้นที่คลิตี้ กรมควบคุมมลพิษมีบทบาท
หน้าที่ในการจัดการและฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ห้วยคลิตี้ รวมถึงการกาจัดกากตะกอนดินที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบ

บทที่ 2
ข้อมูลคลิตี้ ที่ตั้ง กระบวนการทาเหมืองแร่
2.1 ที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะหมู่บ้าน
คลิตี้ เป็นคาไทยที่มาจากภาษากะเหรี่ยงว่า “คี่ถี่” แปลว่า เสือโทน ซึ่งเป็นคาที่แสดงพฤติกรรม
ของเสือเมื่อโตเป็นหนุ่มก็จะแยกไปอยู่ตามลาพังตัวเดียว ภาษาไทยจึงเรียกบริเวณพื้นที่นี้ว่า “ทุ่งเสือโทน”
ชาวบ้านแถบนี้เป็นชาวกะเหรี่ยงโป แตกต่างจากทางเหนือซึ่งเป็นกะเหรี่ยงสะกอ ในอดีตชาวบ้านตั้งถิ่นฐาน
ไม่เป็นหลักแหล่งโดยย้ายไปย้ายมาในบริเวณนี้กว่าร้อยปี ซึง่ ในที่สุดได้มาตั้งถิ่นฐานถาวรบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ล่าง
ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาหินปูน มีป่าดิบแล้งสลับเบญจพรรณ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยกะเหรี่ยง
นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรโดยปลูกพืชไร่แบบหมุนเวียน มีการดารงชีวิตแบบ
พอเพียง และหาของป่า การปลูกบ้านจะใช้ไม้ไผ่และใบหวายเท่านั้น เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงมีการนับถือผี
และยึดต้นไม้ใหญ่เป็นผีประจาตระกูล แต่ปัจจุบันมีการปลูกบ้านด้วยไม้จริงเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องการบ้าน
ที่แข็งแรงถาวร เพราะไม่มีการอพยพย้ายที่ทากินเหมือนในอดีต นอกจากนั้นลักษณะการดารงชีวิต ซึ่งจะมี
เตาไฟจะอยู่บริเวณกลางบ้านเพื่อประกอบอาหารและให้ความอบอุ่น
ห้วยคลิตี้ อยู่ในอาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นลาห้วยขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการรวมตัว
ของห้วยคลิตี้สายย่อย 2 สาย คือ สายตะวันตก และสายเหนือ ห้วยคลิตี้เป็นแหล่งน้าสาคัญที่ชาวบ้าน
แถบนี้ ใช้ ในการอุ ป โภคและบริ โ ภค มี ต้นน้ามาจากตาน้ าในป่ าทุ่ งใหญ่ นเรศวร เส้ นทางการไหลของน้ า
จากห้ วยคลิ ตี้จะไหลผ่ านหมู่บ้ านคลิ ตี้บน โรงลอยแร่คลิ ตี้ น้าตกธิดาดอย หมู่บ้านคลิ ตี้ล่ าง น้าตกคลิ ตี้
แล้วไปบรรจบกับคลองงู ก่อนไหลลงเขื่อนศรีนครินทร์
ในพื้นที่ห้วยคลิตี้ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3 แห่ง คือ ป่าสงวนน้าโจน ป่าสงวนเขาพระฤาษี
และป่าสงวนเขาบ่อแร่แปลงที่ 1 และประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง คือ อุทยานเขาแหลม อุทยานลาคลองงู
และอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณพื้นทีท่ ี่เหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่มีการสัมปทานเหมืองแร่ตะกั่ว
พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ซึง่ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด ยาง มันสาปะหลัง สับปะรด
และพืชสวนครัว ได้แก่ ฟักหวาน พริก กะหล่าปลี โดยมีการปลูกข้าวไร่เพื่อการบริโภค พื้นที่การเพาะปลูก
ในตาบลชะแลมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่น้อยมาก เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอยู่ระหว่างเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่
เกษตรกรรม แต่จะมีการหมุนเวียนชนิดของพืชพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกตลอดเวลาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
รวมถึงสถานการณ์ด้านราคาผลผลิตและความต้องการของตลาด
พื้นทีบ่ ริเวณที่เกิดปัญหาการปนเปื้อนตะกั่วในลาห้วยคลิตี้ คือ บริเวณตั้งแต่บ้านคลิตี้บนจนถึงจุด
ที่ลาห้วยคลิตี้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณลาคลองงู รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บ้านคลิตี้ ตาบลชะแล และบางส่วนของตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ที่ประกอบกิจกรรมเหมืองแร่ และตลอดลาห้วยคลิตี้ จนถึงลาคลองงู มีรัศมี
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ระยะห่างจากล าห้วยคลิตี้ประมาณ 1 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 34,836 ไร่ หรือประมาณ
55.74 ตารางกิโลเมตร

ภาพที่ 2.1 ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่ที่เกิดปัญหา
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2557
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2.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา
ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากอิทธิพลของแรงที่มากระทา
ต่อเปลือกโลก โดยสามารถสังเกตได้จากลักษณะการวางตัวของชั้นหิน และรอยคดโค้งที่ปรากฏในบริเวณ
ที่เป็นเขาหินตะกอน และเขาหินแปรหลายแห่ง รวมทั้งรอยเลื่อน และรอยแตก ในพื้นที่ที่รองรับด้วยหิน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 75) เป็นภูเขาสูง ประกอบด้วยหินแข็งที่มีอายุมากกว่า
1.6 - 570 ล้านปี พื้นที่ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 25 เป็นที่ราบ ได้แก่ ที่ราบเชิงเขา และที่ราบน้าท่วมถึง
ซึ่งประกอบด้วยชั้นตะกอนที่มีอายุประมาณ 0.01 - 1.6 ล้านปี โดยครอบคลุมพื้นที่ทางด้านตะวันออก
เฉียงใต้ของตัวจังหวัด ชั้นหินส่วนใหญ่มีการวางตัวในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้
โดยประมาณ นอกจากนี้ยังพบว่าในบางบริเวณทีช่ ั้นหินวางตัวในทิศทางเหนือ - ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ หินที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วย หินตะกอน หินแปร และหินอัคนี นอกจากนี้
ยังพบตะกอนอีกหลากหลายชนิด ซึ่งหินที่พบในอาเภอทองผาภูมิเป็นหินปูนยุคออร์โดวิเชียน หินยุคนี้มีอายุ
ประมาณ 570 - 505 ล้านปี นอกจากนั้นยังมีหินแปร และหินตะกอนชนิดต่างๆ ได้แก่ หินควอร์ตไซต์
หินทรายเนื้อควอตซ์ หินดินดาน หินแคลก์ - ซิลิเกต และหินอ่อน ลักษณะทางธรณีวิ ทยาของพื้นที่
ตาบลชะแลเป็น หินปู น ยุคออร์โ ดวิเชียนซึ่งจัดเป็นแหล่งผลิตตะกั่ว ขนาดใหญ่ และสาคัญของประเทศ
โดยเป็นแร่ตะกั่วคาร์บอเนตที่มีลักษณะของสายแร่โผล่บนผิวดินก่อนที่จะสัมผัสกับอากาศ ทาให้เกิดการผุสลาย
เป็นดินปนตะกั่วคาร์บอเนต และจากสภาพพื้นที่ที่เป็นหินปูนทาให้เกิดลักษณะของทางน้ามุด หลุมยุบ (Sink Hole)
อยู่ทั่วไป
โครงสร้างทางธรณีวิทยาในพื้นที่ประกอบด้วย แนวรอยเลื่อน รอยแตก และรอยคดโค้งในชั้นหิน
รอยเลื่ อ น และรอยแตก มี ใ น 2 ทิ ศ ทางคื อ แนวตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ - ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ พบรอยเลื่อนมีพลัง 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อน
ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งมีทิศทางหลักอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้ จากข้อมูลธรณี
ฟิสิ ก ส์ ทางอากาศ พบว่ า รอยเลื่ อ นด่า นเจดีย์ ส ามองค์ มี แนวต่ อ เนื่ อ งลงไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ผ่านจังหวัดราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
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ภาพที่ 2.2 แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบจังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2548
ข้อมูลสรุ ปจากเอกสารของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าทรัพยากรแร่ ของจังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วยแร่ 23 ชนิด จานวน 584 แหล่ง มีพื้นที่รวม 5,330 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 27
ของพื้ น ที่ ทั้ ง จั ง หวั ด ส าหรั บ แร่ ต ะกั่ ว -สั ง กะสี ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ กิ ด ในลั ก ษณะของชั้ น หิ น อุ้ ม แร่
ซึง่ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) แหล่งแร่ปฐมภูมิ เกิดในชั้นหินท้องที่ ซึ่งให้สินแร่ที่เป็นสารประกอบซัลไฟด์ ได้แก่ แร่กาลีนา
และแร่สฟาเลอไรต์ โดยมีเพื่อนแร่ประเภทแร่ที่มีธาตุแคดเมียม พลวง เงิน และทองแดง
2) แหล่งแร่ทุติยภูมิ เกิดจากกระบวนการซึมละลายของแหล่งแร่ปฐมภูมิ ทาให้มีการเพิ่มของ
ออกซิเจน ซึง่ เปลี่ยนแร่ปฐมภูมิเป็นสารประกอบออกไซด์ คาร์บอเนต ไฮดรอกไซด์ และซิลิเกต เกิดเป็นแร่
ทุติยภูมิของแร่ตะกั่ว และแร่สังกะสี นอกจากนั้นยังพบแร่เหล็ก และแร่ทองแดง เกิดเป็นแร่รองร่วมด้วย
แหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี ประกอบด้วย 6 แนวแร่ตามแนวเทือกเขาหินปูนยุคออร์โดวิเชียนโดยอยู่
บริเวณพื้นที่เขตอาเภอสังขละบุรี อาเภอทองผาภูมิ อาเภอศรีสวัสดิ์ และอาเภอบ่อพลอย ครอบคลุมพื้นที่
รวม 31.6 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณแร่สารองที่มีศักยภาพเป็นไปได้รวม 13.49 ล้านเมตริกตัน พื้นที่แหล่งแร่
ในอาเภอทองผาภูมิ มี 8 พื้นที่ แสดงดังตารางที่ 2-1
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ตารางที่ 2-1 พื้นที่แหล่งแร่ตะกั่ว - สังกะสี ของอาเภอทองผาภูมิ
พื้นที่แหล่งแร่/ที่ตั้ง/พื้นที่

รายละเอียดแหล่งแร่/การผลิต

ความสมบูรณ์ของแร่

ปริมาณแร่สารอง

แหล่งสองท่อ
บ.ห้วยเสือ ต.ชะแล
อ.ทองผาภูมิ
พื้นที่ที่ 7.56 ตร.กม.

แบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
ผลิตแร่จากเหมืองอุโมงค์ และ
เหมืองหาบถึงปี พ.ศ. 2545

ตะกั่วร้อยละ 8
คงเหลือ 6 แสนตัน
อัตราส่วน แร่ตะกั่ว:
ปริมาณสารองคาดคะเน
สังกะสี 4:1 โดยพบแร่เงิน อีก 1.45 ล้านตัน
ปนบ้างเล็กน้อย

แหล่งบ่องาม
บ.คลิตี้บน ต.ชะแล
อ.ทองผาภูมิ
พื้นที่ที่ 0.95 ตร.กม.

แบบทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ผลิต ตะกั่วร้อยละ 8-10
แร่จากเหมืองอุโมงค์และเหมือง และมีแร่สังกะสีปน
หาบจนถึงปี พ.ศ. 2539
เพียงเล็กน้อย

คงเหลือ 1.8 ล้านตัน
ปริมาณสารองคาดคะเน
อีก 1 ล้านตัน

แหล่งบ่อใหญ่
แบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่มี
บ.เนินสวรรค์ ต. สหกรณ์นิคม ปริมาณแร่สังกะสีสูงกว่าแหล่งอื่นๆ/
อ.ทองผาภูมิ
ผลิตแร่จนถึงปี พ.ศ. 2545
พื้นที่ 3.05 ตร.กม.

ตะกั่วร้อยละ 7-15
คงเหลือ 1 ล้านตัน
อัตราส่วนแร่ตะกั่ว:
ปริมาณสารองคาดคะเน
สังกะสี 0.8:1 และแร่เงิน 1.03 ล้านตัน
1-2 ออนด์ต่อเมตริกตัน

แหล่งคลิตี้ล่าง
บ.คลิตลี้ ่าง ต.ชะแล
อ.ทองผาภูมิ
พื้นที่ 0.71 ตร.กม.

แบบปฐมภูมิ และทุติยภูม/ิ
ผลิตไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว
จากเหมืองแร่หาบ

คล้ายพื้นที่แหล่งแร่
บ่อใหญ่อัตราส่วนของ
ตะกั่ว: สังกะสี 4:6

แหล่งเขากะลา
บ.คลิตลี้ ่าง ต.ชะแล
อ.ทองผาภูมิ
พื้นที่ 0.54 ตร.กม.

แบบปฐมภูมิในเนื้อหินปูน และ คล้ายพื้นที่แหล่งแร่
แร่ทุติยภูมิในหินพลัดบนยอดเขา/ บ่องาม
ไม่มีการผลิต

คงเหลือ 0.1 ล้านตัน
(ผลิตแร่ไปเล็กน้อย)

0.1 ล้านตัน

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2557
ในพื้นที่บริเวณอาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีร่องรอยการผลิตแร่มาเป็นเวลามากกว่า
1,500 ปี ในอดีตมีเหมืองขนาดใหญ่ที่ทาการผลิตแร่อยู่ 4 เหมือง คือ เหมืองสองท่อ เหมืองบ่อใหญ่
เหมืองบ่อน้อย และเหมืองบ่องาม ปัจจุบันไม่มีการต่อประทานบัตร รายละเอียดข้อมูลประทานบัตรเหมืองแร่
แสดงดัง ตารางที่ 2-2
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ตารางที่ 2-2 ข้อมูลประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่อาเภอทองผาภูมิ
ที่ ประทานบัตรเลขที่

ชื่อผู้ถือประทานบัตร

ที่ตั้ง

1 17152/12746 บริษัท ผลแอนด์ซัน จากัด ต.ท่าขนุน

ชนิดแร่
ตะกั่ว

อายุประทานบัตร
ปี

ตั้งแต่

พื้นที่
ถึง

ไร่-งาน-ตรว.

สถานะ

25 19/2/1980 18/2/2005 163-2-74 สิ้นอายุ

บริษัท กาญจนบุรเี อ็กซ์โพล
ตะกั่ว
2 14576/11997 เรชั่นแอนด์ไมนิ่ง (เค็มโก้) ต.ชะแล
25 15/12/1977 14/12/2002 285-3-9 สิ้นอายุ
สังกะสี เงิน
จากัด
บริษัท กาญจนบุรเี อ็กซ์โพล
ตะกั่ว
3 14577/11998 เรชั่นแอนด์ไมนิ่ง (เค็มโก้) ต.ชะแล
25 15/12/1977 14/12/2002 295-1-11 สิ้นอายุ
สังกะสี เงิน
จากัด
4 17153/12719 บริษัท บ่อใหญ่ไมนิ่ง จากัด ต.ท่าขนุน

ตะกั่ว
25 24/1/1980 23/1/2005 89-3-4 สิ้นอายุ
สังกะสี เงิน

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2557
2.3 ระบบน้าสาธารณูปโภค
2.3.1 ระบบน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ประชาชนในหมู่บ้านคลิตี้ใช้ระบบน้าประปาภูเขา โดยในหมู่บ้านคลิตี้บนกรมทรัพยากรน้า
ได้เข้ามาดาเนินการจัดสร้างระบบประปาภูเขาปัจจุบันดาเนินการเสร็จแล้ว ส่วนในหมู่บ้านคลิตี้ล่างมีบ่อน้า
บาดาลอยู่ 1 บ่อ (อยู่ที่โรงเรียน ตชด.) ใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้าบาดาลขึ้นมาใช้ ซึ่งอยู่ระหว่างที่
กรมทรัพยากรน้าดาเนินการจัดสร้างระบบประปาภูเขา ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ
2.3.2 การจัดการน้าเสียและการระบายน้า
ไม่มีระบบระบายน้าฝนในพื้นที่ มีเพียงร่องระบายน้าข้างถนนในบางพื้นที่ โดยน้าเสี ย
จากห้องส้วมมีการบาบัดแบบบ่อเกรอะ ส่วนน้าเสียอื่นๆ ปล่อยทิ้งให้ซึมลงดินให้บาบัดโดยวิธีทางธรรมชาติ
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ประปาภูเขาหมู่บ้านคลิตี้ล่าง

การใช้น้าในลาห้วยในการล้าง
จาน

การใช้น้าในลาห้วยในการเกษตร
การใช้น้าในลาห้วยในการซักผ้า
ภาพที่ 2.3 การใช้น้าของชุมชนในการอุปโภคบริโภค
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560
2.3.3 ไฟฟ้าและพลังงาน
ปั จ จุ บั น พบว่ าหมู่ บ้ านคลิ ตี้ไ ม่ มี ระบบไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคประชาชนใน
หมู่บ้านจึงอาศัยไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) ซึ่งจะมีสถานีเติมแบตเตอรี่รวม
ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ได้ในเวลากลางคืน โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในสถานที่สาคัญ
เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย และวัด ประชาชนบางครอบครัวมีเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าเป็นของตนเอง
นอกนั้นเป็นการใช้แสงสว่างจากเทียน และตะเกียง เป็นต้น ส่วนเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการหุงต้มส่วนใหญ่ยังใช้ฟืน
และถ่านไม้ มีบางครัวเรือนทีใ่ ช้ก๊าซหุงต้ม
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2.4 การสาธารณสุข
หมู่บ้านคลิตี้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านทุ่งเสือโทน ตั้งอยู่ที่บ้านคลิตี้บน หมู่ที่ 4 ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
จากข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บริเวณห้วยคลิตี้ ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พบว่า สถิติโรคทั่วไปที่ประชาชนเข้ามารับบริการ คือ โรคมาลาเรีย รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินอาหาร
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการบริการสาธารณสุข คือ ปัญหาการขาดแคลนน้าสาหรับการอุปโภคและบริโภค
ทาให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ ยังคงใช้น้าในลาห้วยสาหรับการอุปโภคและ บริโภค รวมถึงการไม่ระมัดระวัง
ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล โดยมีประชาชนบางส่วนยังคงจับปลา หอย และกุ้งในลาห้วยคลิตี้มารับประทาน
ส าหรั บ ปั ญหาพิษตะกั่ว จากสิ่ ง แวดล้ อมที่มี ผ ลกระทบต่ อสุ ขภาพ ทางส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่รับผิดชอบจากส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข คือ กรมอนามัย
กรมการแพทย์ และกองระบาดวิทยา ได้เคยประเมินปัญหาพิษตะกั่วจากสิ่ งแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่ อ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาเภอทองผาภูมิ (ปี พ.ศ. 2543) พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านคลิ ตี้บ นและคลิ ตี้ล่ างมีปริ มาณตะกั่ว ในเลื อดสู งเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
ซึ่งพบว่า มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐานทุกคน ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการ
รักษาด้วยจ่ายยาลดระดับสารตะกั่วและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับตะกั่วให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ในปัจจุบันพบว่าระดับตะกั่วในเลือดของประชาชนบ้านคลิตี้ล่างมีแนวโน้มลดลง ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือด (µg/dl) เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี หมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2560
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ภาพที่ 2.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งเสือโทน
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560
2.5 กระบวนการผลิตเหมืองแร่
2.5.1 การทาเหมืองแร่บ่องาม
เหมืองแร่ บ่ องามมีปริมาณแร่ส ารอง 3.5 ล้ านตัน ปัจจุบันยังคงเหลื อ 2.5 ล้ านตัน
ปริมาณความเข้มข้นของแร่ตะกั่ว ร้อยละ 8 - 10 ลักษณะธรณีวิทยาของสายแร่วางตัวสัมพันธ์กับชั้นหินเดิม
(Host Rock) โดยน้าแร่ถูกฉีดแทรกในชั้นหินเป็นชั้นหินอุ้มแร่ (stratabound) ที่มีแนวการวางตัวเอียงลงสู่ใต้ดิน
ดังนั้น ในการทาเหมืองของบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด บริเวณเหมืองบ่องามต้องทา
เหมืองหาบหรือเหมืองเปิด (open Pit) ซึ่งต้องเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้างมาก เนื่องจากแหล่งแร่นี้
ปรากฏอยู่ในที่ต่าใกล้ร่องห้วยทาให้เกิดการแปรสภาพเป็นแหล่งแร่ทุติยภูมิขนาดใหญ่ครอบคลุมบริเวณกว้าง
จึงมีการทาเหมืองหาบขนาดใหญ่จากแร่ทุติยภูมิมาเป็นเวลานานและลึกมากกว่า 30 เมตร ปริมาณแร่
สารองเริ่มต้นประมาณ 3.50 ล้านตัน เหมืองแร่นี้เคยดาเนินการโดยบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมีอัตราการผลิตระหว่าง 2,950 - 104,450 ตันต่อปี
แร่ตะกั่วจากเหมืองบ่องาม (ประทานบัตรเลขที่ 17152/12746) ส่วนใหญ่เป็นแร่
ตะกั่ ว คาร์ บ อเนตชนิ ด ซี รั ส ไซต์ (cerussite: PbCO3) โดยพบมี แ ร่ ต ะกั่ ว ซั ล เฟตชนิ ด แองเกิ ล ไซด์
(anglesite: PbSO4) เกิดร่วมอยูด่ ้วยแต่ในปริมาณน้อยมาก การผลิตแร่ใช้วิธีทาเหมืองหาบ (opened-pit
mine) ด้วยการเปิดหน้าดินของบ่อเหมืองขนาด 70x170 เมตร เพื่อที่จะตามแนวสายแร่ไปจนถึงชั้นแร่
ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร แล้วขุดตักชั้นแร่ออกจากบ่อเหมืองไปจนถึงความลึกประมาณ 60 เมตร
(กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2546) 2 แนว นอกจากนั้นในการทาเหมืองต้องใช้วิธีฉีดน้า
ด้วยเครื่องสูบ แรงดันสู ง (จากการสอบถามคนทางานในเหมืองเดิม -ผู้ ศึกษา) และนาแร่ออกจากพื้นที่
เพื่อไปล้างแร่ การทาเหมืองแร่ทาให้เกิดขุมเหมือง ซึ่งเมื่อเลิกกิจการทาเหมืองพื้นที่บริเวณนั้นจะพบ
ลั กษณะที่ยั งคงอยู่ เป็ น บ่ อ น้ าขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 650 เมตร และกว้ างประมาณ 130 เมตร
จากนั้นนาแร่ที่ได้ไปแต่งแร่ขั้นต้นด้วยน้าที่โรงล้างแร่เพื่อแยกดินที่เบากว่าแร่ออก เศษดินจะถูกกักเก็บใน
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บ่อกักตะกอน ส่วนหัวแร่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของตะกั่วตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป จะถูกส่งไปแต่งแร่ขั้นสุดท้าย
ที่โรงแต่งแร่คลิตี้

ภาพที่ 2.6 เหมืองบ่องาม
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560
2.5.2 ขั้นตอนการล้างแร่ของเหมืองบ่องาม
1) ใช้รถบรรทุกดินปนหินและแร่จากแหล่งแร่ที่มีปริมาณตะกั่วอย่างน้อยร้อยละ 4 ไป
ยังลานเทที่มีตะแกรงขนาด 5 นิ้ว เพื่อคัดเอาวัสดุที่มีขนาดใหญ่ออกไป
2) ล้างดินปนหินและแร่ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 นิ้ว โดยการฉีดล้างด้วยน้าและส่งไปคัด
ขนาดด้วยตะแกรงหมุนขนาด 2 นิ้ว หินหรือแร่ขนาดใหญ่จะถูกคัดออกไปทางหนึ่ง กรวดทรายปนแร่ที่
ขนาดเล็กกว่าจะถูกส่งไปยังเครื่องคัดขนาดแบบคลาสสิไฟเออร์ (classifier)
3) การคัดขนาดและแยกแร่ตะกั่วออกจากกรวดทรายจะใช้เครื่องคลาสสิไฟเออร์ซ่ึงจะ
ใช้แรงน้าและความถ่วงจาเพาะของแร่ตะกั่ว โดยแร่ตะกั่วที่หนักกว่ากรวดทรายจะถูกคัดไปทางหนึ่ง กรวด
ทรายขนาดหยาบถูกแยกด้วยตะแกรงหมุนอีกครั้งและทิ้งไปทางหนึ่ง ทรายและแร่ละเอียดที่ไม่สามารถคัดแยก
ด้วยเครื่องคลาสสิไฟเออร์จะถูกน้าพัดพาไปยังที่กักเก็บและถูกสูบไปยังไฮโดรไซโคลน (hydrocyclone)
4) แร่ตะกั่วขนาดละเอียด ที่ส่งมาตามท่อจะถูกคัดแยกด้วยไฮโดรไซโคลน และส่งไปตาม
ท่อกองรวมไว้ที่กองแร่ ส่วนน้าและตะกอนแขวนลอยปนแร่ตะกั่วขนาดละเอียดมากที่ไม่สามารถคัดแยก
ออกได้ถูกทิ้งไปยังบ่อน้าขุ่นข้นแร่ดิบที่มีปริมาณตะกั่วมากกว่าร้อยละ 10 จะส่งไปยังโรงแต่งแร่ต่อไป
การทาเหมืองเปิดหรือเหมืองหาบ ต้องมีการเปิดหน้าดินเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ทาให้ เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการทาลายพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาการชะล้างและพัดพาตะกอนดิน ในช่วง
ดาเนินการปัญหาด้านเสียงดัง ปัญหาฝุ่นละออง และแรงสั่นสะเทือน อันเป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆ
ในเหมือง เช่น การระเบิดหิน และการทางานของเครื่องจักร
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2.5.3 การแต่งแร่
กิจกรรมแต่งแร่ในพื้นที่ศึกษาเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2510 เมื่อบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์
(ประเทศไทย) จากัด เริ่มกิจการโรงงานแต่งแร่ ณ บริเวณริมห้วยคลิตี้ โดยรับแร่ดิบจากเหมืองบ่องามที่อยู่
ในเครือบริษัทเดียวกัน (ใบอนุญาตโรงแต่งแร่ เลขที่ 2/2537) ซึง่ แร่จากเหมืองบ่องามเป็นแร่ดิบมีความเข้มข้น
ของตะกั่วประมาณร้อยละ 8 - 10 จะถูกส่งมาแต่งแร่ด้วยกระบวนการการลอยแร่ (froth-flotation process)
เพื่อทาให้ได้แร่ตะกั่วที่บริสุทธิ์มากขึ้นจนถึงร้อยละ 40
สาหรับขั้นตอนการแยกแร่ของโรงแต่งแร่คลิตี้ ประกอบด้วย กระบวนการที่สาคัญ
3 ขั้นตอน คือ การบด การย่อย และการลอยแร่ โดยกระบวนการลอยแร่ เป็นกระบวนการหนึ่งสาหรับ
แยกแร่โลหะที่อยู่ในสินแร่ ซึ่งเมื่อแร่ถูกบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้ว จะเติมน้าและสารเคมีบางชนิดผสมลงไป
ในถังที่ใช้สาหรับลอยแร่ แล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งแร่โลหะแต่ละชนิดจะมีสมบัติของพื้นผิวแตกต่างกัน
การเติมอากาศและสารเคมีลงไปจะทาให้แร่โลหะลอยแยกออกจากแร่อื่นๆ ที่ไม่ต้องการ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1) แร่ที่ได้จากเหมืองซึ่งประกอบด้วย แร่ปนหินและดิน ซึ่งจะถูกนามาเข้าเครื่องบด
ก่อนเข้าตะแกรงร่อนคัดขนาด จนมีขนาดเล็กกว่า 12 มิลลิเมตร
2) หลังจากนั้นจะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องย่อยละเอียดและผ่านเครื่องคัดขนาด ให้มีขนาดเม็ด
ละเอียดกว่า 0.1 มิลลิเมตร แล้วจึงจะนาเข้าสู่ขั้นตอนการลอยแร่ โดยเป็นลักษณะของฝุ่นแร่ปนน้า
3) นาแร่ที่ได้ขนาดมารวมเข้าไว้ในถังผสมน้ายาและเติมสารเคมีโดยใช้น้ายาเคมี คือ
โพแทสเซียมเอมิลแซนเตรท (Potassium Amyl Xanthate หรือ KAX) ในการเคลือบผิวแร่แล้วเติม
โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) และโซเดียมซัลไฟท์ (Na2S) ซึ่งเป็นสารประกอบที่แตกตัว แล้วให้ Hydroxyl ion
จะช่วยกาจัดปฏิกิริยาแทรกซ้อนอันเกิดจากตัวแร่ที่ละลายปนอยู่ในของผสมระหว่างแร่กับน้า จากนั้น
จะเติมน้ายาเคลือบฟองอากาศ (Frother) คือ hostaflot lib และ น้ามันสน (Pine oil) ซึ่งจะทาให้
ฟองอากาศมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเกาะจับของเม็ดแร่และมีความเหนียวไม่แตกง่ายสามารถพยุง
เม็ดแร่ให้ลอยผ่านเซลล์ลอยแร่ (Flotation Cell) ถึงผิวน้าได้ ทั้งนี้สภาวะที่เหมาะสมต่อการลอยแร่ตะกั่ว
จะอยู่ในสภาวะที่เป็นด่างอ่อน (พีเอช 7-9)
4) เม็ดแร่ที่ลอยอยู่บนผิวน้าเรียกว่า หัวแร่ (concentrates) ซึ่งจะถูกกวาดเข้า
กระบวนการถลุงแร่ต่อไป ส่วนของผสมที่ปนมากับน้าที่ฟองอากาศไม่สามารถพยุงให้ลอยถึงผิวน้าได้
ก็จะตกตะกอนลงข้างล่าง เรียกว่า หางแร่ (tailing) หรือน้าเสีย จะถูกระบายลงในบ่อตกตะกอนและ
บ่ อ เก็ บ กั ก น้ าขุ่ น ข้ น (ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม, 2551
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548 และเรืองศักดิ์ และขวัญชัย, 2550)
หัวแร่ที่ได้โดยทั่วไปจะมีความเข้มข้นของตะกั่วประมาณร้อยละ 60 - 65 สาหรับส่วนที่จมลง
ด้านล่างของถังส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหิน ดิน และแร่อื่นๆ รวมเรียกว่า หางแร่ (tailing) ซึ่งจะมีตะกั่ว
ตกค้างปะปนอยู่ประมาณร้อยละ 2 - 3 หางแร่เหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาพร้อมกับน้าขุ่นข้น ผ่านไปยังบ่อ
กักเก็บตะกอนกากแร่ (tailing pond) น้าขุ่นข้นนี้สามารถนามาบาบัดก่อนนาน้าบางส่วนกลับเข้าสู่
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กระบวนการลอยแร่อีกครั้ง หรือใช้ในกิจกรรมด้านอื่นของเหมืองต่อไป สาหรับหัวแร่ที่ได้จากการลอยแร่
จะถูกนาไปทาให้แห้ง โดยกรรมวิธีดูดความชื้นด้วยเครื่องกรองระบบสุญญากาศ (Vacuum Filter) ก่อนส่งไป
จาหน่ายยังต่างประเทศ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548 สมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย, 2531)
จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ (2553) พบว่า ลักษณะทางกายภาพตะกอนหางแร่
ตะกั่วคาร์บอเนต มีลักษณะเป็นฝุ่นสีน้าตาลถึงน้าตาลเหลืองขนาดละเอียดมาก ผลการวิเคราะห์หาขนาด
โดยตะแกรงมาตรฐาน ASTM E11 พบว่ามีแร่ขนาดเล็กมาก คือ มีช่วงขนาด 75 ไมครอน (-200 เมช)
และ 44 ไมครอน (-325 เมช) คิดเป็นร้อยละ 64 และร้อยละ 40 (เกินร้อยละ 100) ตามลาดับ
ผลการทดสอบการชะละลายของตะกอนหางแร่ จากตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของตะกอนหางแร่บริเวณ
หลุมฝังกลบที่ 3 KT3W โดยวิธี Waste extraction test ผลการทดสอบพบว่าตัวอย่างมีปริมาณสาร
ตะกั่ว 179,081 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าการชะละลาย 4,056 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงจัดว่าเป็นของเสียอันตราย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปี พ.ศ. 2548
(ค่า Soluble Threshold Limit Concentration (STLC) มีค่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) และเมื่อทาการ
วิเคราะห์หาชนิดของแร่ตะกั่ว โดยวิธี X-Ray Diffraction (XRD) ในตัวอย่างตัวแทนของตะกอนหางแร่
และดินที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว พบว่าเป็นแร่ซีรัสไซต์ (Cerussite:PbCO3) ซึ่งเป็นแร่ตะกั่วคาร์บอเนต
โดยมีแร่ประกอบอื่นๆ เช่น แร่แบไรต์ แร่ควอตซ์ แร่มัสโคไวต์ และแร่แคลไซต์
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(pbCo3)
( pb 8-10%)

(Washing Plant)
Preconcentrate pb
(15-20%)

(Tailing Pb 2-3%)
/
(Flotation Plant)

(Jaw Crusher)

Concentrated Pb (65%Pb)
Smelter Plant

(PbSO4 + PbCO3)
(1-2%)

Pb (99.9% Pb)

ภาพที่ 2.7 ขั้นตอนการทาเหมืองแร่ตะกั่ว
ที่มา: สมใจและวันเพ็ญ, 2546
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ภาพที่ 2.8 ขั้นตอนการแต่งแร่
ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2553
ตารางที่ 2-5 สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการลอยแร่
Sodium Silicate (Na2SiO3)

ปริมาณที่ใช้ (กรัม/
ตัน)
300

Sodium Sulphide (Na2S)

4,500

Pine Oil
Potassium amyl Xanthate
(C5H11OCSSK)

80
1,500

น้ายาลอยแร่

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560

หน้าที่
- ปรับสภาพ เพื่อกด (depressant) การลอยฝุ่นละเอียด
- ปรับสภาพผิวช่วยการลอยสารประกอบซิลเิ กต
- ลดพีเอช
- เปลี่ยนผิวหน้าแร่ให้กลายเป็นซัลไฟด์
- สารที่ทาให้เกิดฟองหรือโฟม
- เคลือบผิวแร่
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2.6 ผลกระทบของสารตะกั่วต่อสุขภาพ
คุณลักษณะของตะกั่วกับผลกระทบต่อสุขภาพ ตะกั่วจาแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ตะกั่วอนินทรีย์
(Inorganic lead) เป็นสารประกอบที่ไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอน พบได้ตามธรรมชาติในรูปของแร่ธาตุต่างๆ
ในเปลือกโลก มีการนามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเป็นเวลานานพันปี 2) ตะกั่วอินทรีย์ (Organic lead)
เป็ น องค์ ป ระกอบของตะกั่ว ที่ มีส่ ว นประกอบของคาร์บ อน ตะกั่ว ชนิดนี้ ส ามารถละลายได้ดี ในไขมั น
จึงมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองได้ โดยปกติพบได้จากฝุ่นตะกั่ว ซึ่งแพร่กระจายจาก
ยานพาหนะ หรือฝุ่นตะกั่วที่แพร่กระจายออกจากเหมืองหรือโรงหลอมตะกั่ว
ตะกั่วสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้ง 3 ช่องทางคือ 1) ทางเดินหายใจ เป็นช่องทางที่รับสัมผัสตะกั่ว
ที่สาคัญที่สุด จากการสูดหายใจเอาฝุ่นตะกั่วเข้าไปในร่างกาย 2) ทางเดินอาหาร รับสัมผัสผ่านการกินตะกั่ว
ผ่านระบบทางเดินอาหาร อาจเกิดขึ้นระหว่างการทางานของคนงานที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี สัมผัสฝุ่นตะกั่ว
ที่อยู่บนมือแล้วไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หรือการสูบบุหรี่ระหว่างการทางาน ในกลุ่มเด็กเล็ก
สัมผัสฝุ่นตะกั่วจากการเล่น การคลาน การหยิบจับอาหารหรือขนมรับประทานโดยไม่ได้ล้างมือ เป็นต้น
3) ทางผิวหนัง โดยการซึมผ่านผิวหนัง ส่วนใหญ่เป็นตะกั่วประเภทตะกั่วอินทรีย์ ซึ่งความสามารถการดูด
ซึมตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายจะแตกต่างกันในผู้ใหญ่ เด็ก และหญิงตั้งครรภ์ โดยพบว่า ตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกาย
ในเด็ก และหญิงตั้งครรภ์จะถูกดูดซึมได้สูงถึงร้อยละ 50 ของปริมาณตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกาย ส่วนผู้ใหญ่ พบว่า
ร่างกายสามารถดูดซึมได้ร้อยละ 5 – 10 ของตะกั่วที่รับเข้าไปในร่างกาย เมื่อร่างกายดูดซึมตะกั่วเข้าสู่
กระแสโลหิต จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ และอุจจาระ ที่เหลือจะถูกสะสมตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
โดยร้อยละ 90 ของจานวนตะกั่วที่เหลือในร่างกายทั้งหมดจะสะสมอยู่ที่กระดูกสันหลังและกระดูกที่มี
รูปร่างยาว เช่น โคนขา หรือปลายแขน ประมาณร้อยละ 95 ของจานวนตะกั่วที่เหลือ ในร่างกายทั้งหมด
สะสมที่เนื้อเยื่ออ่อนเฉพาะสมอง และร้อยละ 4 จะถูกสะสมในเลือด สาหรับเด็กเมื่อรับตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย
จะสะสมในกระดูกร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือจะสะสมในเนื้อเยื่ออ่อนและเลือด
สารตะกั่ว เมื่ อเข้าสู่ ร่ า งกายจะมีผ ลต่อ ระบบในร่า งกายหลายระบบ ซึ่ง ระบบที่ ส าคัญ ได้แ ก่
ระบบประสาท โดยมีผลทั้งระบบประสาทส่วนกลางและรอบส่วนกลาง โดยเฉพาะในเด็กจะส่งกระทบต่อสมอง
ซึ่งมีผลทาให้พัฒนาการและการเรียนรู้ลดลง (Counter Buchanan and Ortega, 2005 Klaassen,
2001 Fewtrell Prüss-Ustün Landrigan and Ayuso-Mateos, 2004 Mendelsohn Dreyer Fierman
Rosen Legano Kruger et al., 1998) สาหรับในผู้ใหญ่นั้นอาจจะทาให้เกิดภาวะซีด (Bashir Khan
Saleem Zaman Malik, 1995) มีผลต่อท่อไต ทาให้เกิดความดันโลหิตสูง (Telisman Pizent
Jurasović and Cvitković, 2004 Nomiyama K Nomiyama H Liu S-J et al.,2002) ระบบสืบพันธ์
ผิดปรกติในเพศชาย โดยทาให้ จานวนสเปอร์มลดลง (Viskum Rabjerg Jørgensen and
Grandjean,1999 Robins Bornman Ehrlich et al.,1997 Alexander Checkoway van Netten
et al., 1996 Aribarg Sukcharoen, 1996) หญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับตะกั่วสะสมในร่างกาย (body
burden of lead) สูงจะส่งตะกั่วไปยังทารกในครรภ์ผ่านสายสะดือ นอกจากนั้นในหญิงให้นมบุตรตะกั่ว
ยังสามารถผ่านไปยังทารกทางน้านม (Gulson Mizon Palmer et al.,2004) สาหรับระดับของสารตะกั่ว
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ในเลือดที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกันระหว่างในเด็กและผู้ใหญ่ ในกรณีที่เด็กที่ได้รับสารตะกั่ว
ปริมาณมากอย่างเฉียบพลัน เด็กจะมีอาการปวดท้อง ท้องผูก เหนื่อยง่าย ซีด ร่วมกับอาการทางระบบประสาท
เช่น สมาธิสั้น ซึม รายที่อาการรุนแรงจะเกิดภาวะ encephalopathy เช่น เดินเซ ชัก หมดสติ และถึงแก่ชีวิตได้
เด็กกลุ่มนี้ถึงแม้จะได้รับการรักษาก็ยังมีความผิดปกติทางสมองอย่างถาวร
สาหรับกรณีคลิ ตี้จะเน้นผลกระทบต่อสุขภาพของสารตะกั่วในเด็กเล็ก ณ ระดับตะกั่วในเลือด
ที่ระดับต่างๆ รายละเอียดตามภาพที่ 2.8
Developmental Toxicity
IQ ลดลง
การได้ยินลดลง
การเจริญเติบโตช้าลง
ตะกั่วสามารถผ่านเข้าสู่รกได้

การสร้าง
Hemoglobin
ลดลง

Decreased
vitamin D
metabolism
Decreased
caicium
homeostasis

0

10

encephalopathy
ซีดชัดเจน

20
ปริมาณ erythrocyte
protoporphyrin เพิ่มขึน
Nerve conduction
velocity เพิ่มขึน

40
ปวดท้อง
(lead colic)

100

150

Blood lead level
(mcg/dL)

nephropahty

เสียชีวติ

ภาพที่ 2.9 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับตะกั่วในเลือดกับอาการทางระบบต่างๆ (adapted from
WHO Childhood Lead Poisoning 2010) (WHO 2010)
ที่มา: นัยนา รัชดา และรัตโนทัย, 2557
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2.7 ผลกระทบของสารตะกั่วต่อสิ่งแวดล้อม
การปนเปื้อนของตะกั่วในสิ่งแวดล้อม กรณีของคลิตี้มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหลักๆ ดังนี้ คือ
2.7.1 การปนเปื้อนของตะกั่วในดิน
การเคลื่อนตัวของตะกั่วในดินนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน เช่น ชนิดของดิน ปริมาณของตะกั่ว
ความเป็นกรดเป็นด่าง ความชื้น การแทรกซึมของน้า เป็นต้น ทาให้ตะกั่วเคลื่อนที่ออกไปจากจุดเดิมได้
อย่ า งไรก็ ต ามโดยธรรมชาติ ข องสารตะกั่ ว มั ก จะเกาะหรื อ รวมตั ว กั บ แร่ ดิ น หรื อ กั บ สารประกอบอื่ น
กลายเป็ นของแข็ง ดังนั้ นจึ งเคลื่ อนตัวได้น้อยมาก ทั้งนี้รวมถึงการเคลื่ อนตัว ของสารตะกั่วจากผิว ดิน
ลงในระดับลึกด้วย โดยตะกั่วจะพบในดินชั้นบน การเคลื่อนตัวลงในระดับลึกได้ไม่เกิน 70 เซนติเมตร
ในระยะเวลา 200 ปี แม้ว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่มีสารตะกั่วในดินสูงมากก็ตาม สาหรับการทดสอบการผุกร่อน
ของสารตะกั่วในดินพบว่า ตะกั่วผุกร่อนในดินเหนียวที่เป็นกรด และมี ความชื้นสูงกับดินที่มีซากพืชและ
เป็นกรดมากกว่าดินชนิดอื่น (Thornton Rautiu and Brush, 2001) สาหรับพื้นที่คลิตี้ พบตะกั่ว
ในตะกอนดินใต้ท้องน้า สูงเกินค่ามาตรฐานเป็นร้อยเท่า กรณีคลิตี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
ธาตุตะกั่ว และมีโรงแต่งแร่ตั้งอยู่บริ เวณนี้ เมื่อโรงแต่งแร่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นในช่วงเดือน
กันยายน - ตุลาคม 2540 ทาให้น้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ่อเก็บกักกากตะกอน (tailing pond) และกัดเซาะ
ทานบคัน ดิน พังทลายเกิดตะกอนดินและน้าขุ่นข้นที่มีการปนเปื้อนของตะกั่วจากบ่อเก็บกัก ไหลลงสู่
ลาห้ วยคลิตี้เป็น จานวนมาก และสะสมตามลาห้ วยตั้งแต่จุดเกิดเหตุเรื่อยลงไปจนถึงท้ายน้า โดยในปี
พ.ศ. 2560 กรมควบคุมมลพิษ ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินท้องน้าในลาห้วยคลิตี้
พบค่าตะกั่วในตะกอนดินท้องน้าอยู่ในช่วง 97 – 88,226 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีระดับสูงสุดบริเวณ
ฝายดักตะกอนแห่งที่ 2 (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
2.7.2 การปนเปื้อนของตะกั่วในฝุ่น
ตะกั่วในดินที่อยู่บริเวณบ้านสามารถปนเปื้อนเข้าบ้านในลักษณะของฝุ่น การปนเปื้อน
ตะกั่ ว ในฝุ่ น บ้ า นจึ ง เป็ น ช่ อ งทางที่ ส าคั ญ ในการสั ม ผั ส สารตะกั่ ว ของประชาชนทั่ ว ไป (Bashir Khan
Saleem et al., 1995) โดยตะกั่วในฝุ่นจะพบปริมาณสูงบริเวณบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการ
ที่มีการใช้สารตะกั่วหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ โดยในปี พ.ศ. 2560 สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมดาเนินการเก็บตัวอย่างฝุ่นในบริเวณบ้านและมือเด็กเล็กที่มีค่าระดับสารตะกั่วในเลือดสูงเกินค่าอ้างอิง
(มากว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร) และบริเวณบ้านและมือเด็กเล็กที่อยู่ข้างเคียงบ้านเด็กเล็ก
ที่มีค่าระดับสารตะกั่วในเลือดสูงเกินค่าอ้างอิงข้างต้น ในพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้และหมู่บ้านข้างเคียง (คลิตี้บน
คลิตี้ล่าง ท่าดินแดง เกริงกระเวีย ห้วยเสือ สะพานลาว และทิพุเย) มีการเก็บตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 316
หลังคาเรือน โดยมีการเก็บฝุ่นบริเวณพื้นที่กินข้าว พื้นที่นั่งเล่น ของเล่นเด็ก แฮนด์รถจักรยาน ลานหน้าบ้าน
บั น ไดบ้ า น มื อ เด็ ก และที่ น อน พบว่ า มี ร ะดั บ ตะกั่ ว เกิ น ค่ า มาตรฐานจ านวน 200 หลั ง คาเรื อ น
(Housekeeping- non-Pb operational areas 4.3 ไมโครกรัมต่อหนึ่งร้อยตารางเซนติเมตร ของ
NIOSH) คิดเป็นร้อยละ 63.29 ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นทีค่ ลิตี้บน คิดเป็นร้อยละ 77.12 และพบที่บริเวณ
บันไดหน้าบ้านร้อยละ 78.94
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2.7.3 การปนเปื้อนของตะกั่วในแหล่งน้าผิวดิน
แหล่งที่มาของการปนเปื้อนในน้า อาจเกิดจากหลายแหล่งที่มา เช่น ฝุ่นตะกั่วในบรรยากาศ
น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้าทิ้งจากชุมชนเมือง และกากแร่ตะกั่ว หรือการชะตะกั่วจากอนุภาค
ของดินหลั งจากฝนตก น้าฝนจะพาตะกั่ว ปนเปื้อนในน้าได้ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว ปริมาณตะกั่ว
จะปนเปื้อนในแหล่งน้าธรรมชาติค่อนข้างน้อย เนื่องจากสารตะกั่วไม่ละลายน้าและมีน้าหนักมากจึงตกสะสม
ที่ตะกอนดิน การปนเปื้อนตะกั่วจึงพบในตะกอนธารน้า ในขณะที่ตะกั่ว ในน้าผิ วดินโดยส่วนใหญ่มีค่า
ไม่เกินมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยในปี
พ.ศ. 2560 กรมควบคุมมลพิษดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดินในพื้นที่คลิตี้ พบปริมาณตะกั่ว
อยู่ในช่วง 0.01 – 0.855 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
2.7.4 การปนเปื้อนของตะกั่วสู่ห่วงโซ่อาหาร
1) การปนเปื้อนของตะกั่วในผัก สาหรับในพื้นที่มลพิษ เช่น พื้นที่คลิตี้กรมควบคุมมลพิษ
ได้ดาเนินการในปี พ.ศ. 2560 โดยการเก็บตัวอย่างพืชผัก ซึ่งพบปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง 0.0026 – 3.68
มิล ลิ ก รั มต่ อกิโ ลกรั ม น้ าหนั กเปี ย ก โดยตัว อย่างพืช ผั ก ที่พบเกินค่ ามาตรฐานของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนซึ่ง กาหนดปริมาณตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้าหนักเปียก พืช ผักที่พบปริมาณสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานบ่อยที่สุ ด
คือ กะเพรา (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
2) การปนเปื้อนของตะกั่วในสัตว์น้า สาหรับในพื้นที่มลพิษ เช่น พื้นที่คลิตี้กรมควบคุมมลพิษ
ได้ดาเนินการในปี พ.ศ. 2560 ตรวจติดตามคุณภาพเนื้อเยื่อสัตว์น้า โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์น้าจานวน
239 ตัวอย่าง (ปลา กุ้ง หอย และปู) ตรวจพบปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง 0.0134 – 274.29 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม น้ าหนักเปี ยก ซึ่งสั ตว์น้าที่พบค่าระดับตะกั่ว สู งสุ ด คือ หอย ค่ามาตรฐานของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน กาหนดปริมาณ
ตะกั่วไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้าหนักเปียก (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)

บทที่ 3
สรุปผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและแผนที่จะดําเนินงาน
บริ ษั ท ตะกั่ ว คอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํา กัด ไดเ ริ่ม กิจ การโรงงานแตงแรบ ริ เวณ
ริมหวยคลิตี้ หมูบานคลิตี้บน ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตปพ.ศ. 2510
และในป พ .ศ. 2541 เกิ ด เหตุ ก ารณ ฝ นตกหนั กน้ํ า ไหลบ า ทํ า ให ทํ า นบบอ เก็ บ กัก น้ํ า หางแร แ ละ
น้ําตะกอนขุนขน (tailing pond) ที่รองรับหางแรจากกระบวนการแตงแรตะกั่วของโรงแตงแรตะกั่ว
ขาดชํารุดและหางแรตะกั่วไหลลงสูหวยคลิตี้ เกิดการปนเปอนสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ จากเหตุการณ
ดังกลาว สงผลใหเกิดการปนเปอนสารตะกั่วในน้ํา ตะกอนดิน และสัตวน้ํา ดังนั้นในปพ.ศ. 2541
กรมควบคุมมลพิษไดเขาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมวาเกิดการปนเปอนสารตะกั่วในสิ่งแวดลอม
สงผลใหน้ํา ตะกอนดิน และสัตวน้ําในหวยคลิตี้มีความเขมขนเกินคามาตรฐาน
กรมควบคุมมลพิษไดเริ่มดําเนินการ โดยจัดตั้งคณะทํางานแกไขปญหามลพิษจากตะกั่วใน
บริเวณหวยคลิตี้ มอบบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการขุดลอกหวยคลิตี้
และกอสร างฝายหิ น เพื่ อดั กตะกอนดินทองน้ํา โดยหลังจากการปลอยใหหวยคลิตี้ฟนฟูตัว เอง
ตามธรรมชาติ รวมถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในลําหวยคลิตี้แลวนั้น จนปพ.ศ. 2552
ไดเริ่มดําเนินการโครงการแกไขปญหาตะกอนหางแรในหลุมฝงกลบ (เดิม) บริเวณริมลําหวยคลิตี้
ได จัด ทํ าแนวทางการป องกั น (ชั่ วคราว) การชะของดิน ที่ป นเปอนสารตะกั่ว จากหลุมฝงกลบลงสู
ลําหวยคลิตี้ จนกระทั่งชวงปพ.ศ. 2556 – 2560 กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการตามศาลปกครองสูงสุด
พิพากษา โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณหวยคลิตี้ (คุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําประปาภูเขา
คุณภาพตะกอนดินทองน้ํา คุณภาพดินและพืชผัก และคุณภาพเนื้อเยื่อสัตวน้ํา) รวมถึงไดดําเนินการ
ขุดรื้อและขนยายและจัดการตะกอนดินปนเปอนสารตะกั่วในหลุมฝงกลบ (เดิม) บริเวณริมลําหวยคลิตี้
ไปกํ าจัดนอกพื้น ที่อย างถู กหลั กวิ ชาการ และไดทําการศึกษาการปนเปอนสารตะกั่ว ในดินบริเวณ
โรงแตงแรคลิตี้บนและพื้นที่ใกลเคียงพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ความเสี่ยงจากการรั่วไหลของตะกอน
หางแรจากบอกักเก็บตะกอนหางแร รวมถึงการจัดหาแหลงน้ําสะอาดและเฝาระวังสุขภาพ ซึ่งรวมกับ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
แผนปฏิบัติการดําเนินการระยะยาว 20 ป (ป 2560 – 2579) ทางกรมควบคุมมลพิษ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําแผนการดําเนินงานแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่วบริเวณ
หวยคลิตี้ ประกอบดวย 5 แผนงานหลัก ไดแก (1) แผนฟนฟูสภาพพื้นที่ลําหวยคลิตี้บริเวณโรงแตงแร
และพื้นที่ใกลเคียง (2) แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (3) แผนดานสุขภาพ (4) แผนดาน
สังคมเศรษฐกิจ และ (5) แผนติดตามประเมินการดําเนินการ ตามภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3.1 การดําเนินการที่ผานมา
1) พ.ศ. 2541 - 2545
พ.ศ. 2542 กรมควบคุมมลพิษแตงตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปญหาการสะสมของตะกั่ว
ในสิ่งแวดลอมบริเวณเหมืองแรคลิตี้ หนาที่ของคณะทํางานฯ คือ กําหนดแนวทางในการแกไขปญหา
การสะสมของตะกั่วในสิ่งแวดลอมบริเวณเหมืองแรคลิตี้ และกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนฟนฟู
หวยคลิตี้ของบริษัทตะกั่ว คอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด
พ.ศ. 2543 กรมควบคุ ม มลพิ ษ แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ จากตะกั่ ว
ในบริเวณหว ยคลิตี้ ซึ่งเปนการตั้งคณะทํางานชุดใหม แทนที่คณะทํางานฯ ป 2542 โดยมีหนาที่
(1) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฟนฟูหวยคลิตี้ (2) อํานวยการ ควบคุม และกํากับ
ดูแลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟนฟูหวยคลิตี้ (3) พิจารณาดําเนินการดานสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในบริเวณหวยคลิตี้ (4) กําหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ตะกอนดิน ตลอดจน
คุณภาพสิ่งแวดลอมทั่วไปบริเวณหวยคลิตี้ (5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฟนฟูหวยคลิตี้ และ (6) ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางานฯ ไดใหบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส
(ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการ (1) ขุดลอกหวยคลิตี้ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร บริเวณจุดเก็บตัวอยาง
KC 2 ถึง KC 3 จํานวนประมาณ 3,753 ตัน และ (2) กอสรางฝายหิน จํานวน 2 แหง คือ บริเวณ
KC4 และ KC4/1 เพื่อดักตะกอนดินทองน้ํา และดําเนินการขุดลอกตะกอนทองน้ําหนาฝาย ในชวงป
พ.ศ. 2544 - 2545

ภาพที่ 3.1 ดําเนินการขุดลอกตะกอนในหวยคลิตี้
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2542
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ภาพที่ 3.2 ดําเนินการฝงกลบ
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2543

ภาพที่ 3.3 : ดําเนินการสรางฝายหิน
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2545
2) พ.ศ. 2546 – 2550
กรมควบคุมมลพิษไดเตรียมขอมูลหลักฐานการดําเนินงานที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงการไมไดละเลย
ต อ หน า ที่ ต ามกฎหมายและหรื อ ปฏิ บั ติห น า ที่ล า ชา เกิ น สมควร และเพื่ อ นํ าเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อเห็นควรปลอยใหการฟนฟูสภาพพื้นที่เปนไปตามสภาพธรรมชาติ
เมษายน 2548 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประชุมครั้งที่ 5/2548 ไดพิจารณา
เรื่อง การประกาศพื้นที่บริเวณหวยคลิตี้ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนเขตควบคุมมลพิษ
ซึ่ งกรมควบคุ มมลพิ ษได มีความเห็ น วา ยังไมมีความจําเปน ตองประกาศใหพื้น ที่บ ริเวณหว ยคลิ ตี้
เปนเขตควบคุมมลพิษ เนื่องจากการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง พบวาปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้ํา
จากหวยคลิตี้มีแนวโนมลดลง จนสามารถนํามาอุปโภคบริโภคไดโดยผานการกรอง และพื้นที่บริเวณ
หวยคลิตี้ไมมีปญหามลพิษรายแรง จนเปนเงื่อนไขในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งคณะกรรมการ
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สิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติเห็นชอบ โดยยังไมมีความจําเปนตองประกาศใหพื้นที่บริเวณหวยคลิตี้
อํา เภอทองผาภูมิ จังหวั ดกาญจนบุรี เปนเขตควบคุมมลพิษ และการดําเนินการฟน ฟูส ภาพพื้น ที่
เห็นควรปลอยใหฟนฟูตามสภาพธรรมชาติ และใหกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณโรคจาก
สารตะกั่วตอชุมชนบริเวณหวยคลิตี้ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตอไป
มีนาคม 2549 กรมควบคุมมลพิษไดนําขอมูลสถานการณสิ่งแวดลอม และความเห็น
ของการประชุมผูเชี่ยวชาญ นําเสนอในที่ประชุม โดยมีผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปนประธาน
ผูเขารวมประชุมจากหลายสาขา สื่อมวลชน และตัวแทนชาวบาน โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ควรใหหวยคลิตี้ฟนฟูตัวเองตามธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่จะไป
รบกวนใหเกิดการฟุงกระจายของตะกอนทองน้ํา
2. ใหกรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในลําหวยคลิตี้และแจง
ใหแกชาวบานทราบเปนระยะ
3. ชุมชนตองใหความรวมมือในการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการ
ไดรับสารตะกั่วเขาสูรางกายทั้งทางตรงและทางออม

ภาพที่ 3.4 การประชุมเรื่องแนวทางในการจัดการตะกอนในหวยคลิตี้ รวมกับผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2549
3) พ.ศ. 2551 - 2555
กรกฎาคม 2551 กรมควบคุมมลพิษไดเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการ
ปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้ตอคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2551 และเสนอต อ คณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
4/2551 เมื่อกันยายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไข
ปญหาการปนเปอนสารตะกั่ว ในหวยคลิตี้ (อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร เปนประธานอนุกรรมการรวม) มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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1. กําหนดแนวทางการแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้
2. กํากับดูแลและประสานการดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหาการปนเปอนสาร
ตะกั่วในหวยคลิตี้ และรายงานคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
3. ประสานการดําเนินงานเพื่อเฝาระวังดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่หมูบานคลิตี้
4. แตงตั้งคณะทํางานไดตามความจําเปน
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษมอบหมาย
กรมควบคุมมลพิษไดจัดทําโครงการแกไขปญหาตะกอนหางแรในหลุมฝงกลบ (เดิม)
บริเวณริมลําหวยคลิตี้ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2552 บริษัท ธนธรณี จํากัด เปนผูดําเนินงานโครงการแกไขปญหาตะกอนหางแร
ในหลุมฝงกลบ (เดิม) บริเวณริมลําหวยคลิตี้ โดยไดสํารวจพบหลุมฝงกลบตะกอนหางแร จํานวน
8 แหง บริเวณจุดเก็บตัวอยาง KC2 จํานวน 4 แหง และ KC3 จํานวน 4 แหง และไดจัดทําแนว
ทางการป องกั น (ชั่ ว คราว) การชะของดิน ที่ป นเปอนสารตะกั่ว จากหลุ มฝงกลบลงสูลําห ว ยคลิ ตี้
โดยการปรับพื้นที่หลุมฝงกลบใหเ รียบแลวปูทับดวยแผน Geomembrane HDPE ความหนา
1 มิลลิเมตร ชายขอบทั้ง 4 ดานจะขุดคูและฝงขอบแผน Geomembrane ปดทับดวยดินใหแข็งแรง
พรอมปลูกพืชคลุมปองกันการชะหนาดิน สําหรับบริเวณรอบหลุมฝงกลบ 3 ดาน (ทางดานบนตาม
ความลาดชันและดานขางทั้ง 2 ดาน) จะทําแนวคันดินปองกันน้ําไหลเขามาชะบริเวณหลุมฝงกลบ
และเวนระยะไวใหเปนทางระบายน้ํา โดยใหมีความลาดชันที่เหมาะสมใหน้ําไหลโดยธรรมชาติออกไป
ทางดานลางของหลุม กรณีหลุมฝงกลบที่มีความลาดชันสูงอยูทางดานบน ก็จะทําการขุดคูเบี่ยงน้ํา
ขนาดความกวาง 1 เมตร ลึก 0.5 เมตร เพื่อผันน้ําไมใหไหลผานบริเวณหลุมฝงกลบ เมื่อทําการ
ปูแผน Geomembrane เรียบรอยแลว บริเวณรอบหลุมฝงกลบจะทําการลอมรั้วปองกันหลุมฝงกลบ
พรอมติดตั้งปายแสดงใหชัดเจนและจะประสานความรวมมือไปยังชุมชนทองถิ่น องคการบริหารสวน
ทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบและชวยกันสอดสองดูแลรักษาและหามไมใหมีการทํา
ประโยชนใดๆ ในบริเวณดังกลาวนี้
กรมควบคุมมลพิษไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่ว
ในหวยคลิตี้ ในป 2551 - 2555 รวม 10 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1/2552 (มีนาคม 2552) ไดพิจารณาเรื่องแนวทางการแกไขปญหาการ
รั่วไหลของตะกอนหางแร จากหลุ มฝงกลบตะกอนหางแรบริเวณหวยคลิตี้ โดยกรมควบคุมมลพิษ
ไดจัดทําโครงการแกไขปญหาตะกอนหางแรในหลุมฝงกลบ (เดิม) เพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขปญหา
หลุมฝงกลบ (เดิม) ที่จัดทําไมถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งมีมติที่ประชุมไดเห็นชอบกับโครงการฯ และ
ใหนําเสนอแนวทางการจัดทําแนวปองกันชั่วคราวเพื่อปองกันการชะของตะกอนหางแรจากหลุมฝง
กลบตอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
2. ครั้งที่ 2/2552 (เมษายน 2552) ไดพิจารณาเรื่อง (1) แนวทางการจัดทําแนว
ปองกัน (ชั่วคราว) การชะตะกอนหางแรจากหลุมฝงกลบตะกอนหางแรลงสูหวยคลิตี้ ซึ่งมีมติที่ประชุม
ไดเห็นชอบกับแนวทางและแผนการดําเนินงานจัดทําแนวปองกันฯ ตามที่ บริษัท ธนธรณี จํากัด เสนอ
และใหฝายเลขานุการฯ ประสานกับบริษัทเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป และ (2) แนวทางการแกไข
ปญหาการปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้ โดยกรมควบคุมมลพิษไดเสนอวาควรแตงตั้งคณะทํางาน
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พิจารณาแนวทางแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้ ซึ่งมีมติที่ประชุมไดเห็นชอบกับการ
แตงตั้งคณะทํางานฯ
3. ครั้งที่ 3/2552 (มิถุนายน 2552) ไดพิจารณาเรื่องคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ
กับองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะทํางานฯ
4. ครั้งที่ 4/2552 (สิงหาคม 2552) ไดพิจารณาเรื่องสรุปผลการตรวจสภาพพื้นที่
โครงการและขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ ประเด็นหลุมฝงกลบตะกอนหางแรและการจัดทํา
แนวปองกันชั่วคราว ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบกับผลการดําเนินการจัดทําแนวปองกันฯ
5. ครั้งที่ 1/2553 (ธันวาคม 2553) ไดพิจารณาเรื่องแนวทางการจัดตะกอนหางแร
จากหลุมฝงกลบตะกอนหางแร (เดิม) และแนวทางการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากชาวบาน
คลิตี้ตอแนวทางการเลือกในการจัดการตะกอนหางแรในหลุมฝงกลบบริเวณริมหวยคลิตี้ ซึ่งที่ประชุม
ได มี ม ติ ใ ห ฝ า ยเลขาจั ด ทํ า เกณฑ ก ารให ค ะแนนสํ า หรั บ แนวทางฯ และนํ า เสนอในการประชุ ม
คณะอนุ ก รรมการฯ และให นํ า แนวทางทั้ ง 4 แนวทางไปรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากชาวบ า นคลิ ตี้
และเห็ น ชอบกั บ แนวทางการประชุ ม รับ ฟ งความคิ ด เห็ น โดยจะจัด การประชุ ม ในช ว งป 2554
ณ หมูบานคลิตี้บนและลาง
6. ครั้งที่ 1/2554 (กุมภาพันธ 2554) การประชุมรับฟงความคิดเห็นไดพิจารณา
เรื่องแนวทางการจัดการตะกอนหางแรจากหลุมฝงกลบตะกอนหางแรบริเวณริมหวยคลิตี้
7. ครั้งที่ 1/2554 (กรกฎาคม 2554) ไดพิจารณาเรื่องโครงการสํารวจออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายเพื่อดักตะกอนทองน้ําในหวยคลิตี้บริเวณ KC4 และ KC4/1 และแนวทาง
การจัดตะกอนหางแรจากหลุมฝงกลบตะกอนหางแร (เดิม) ริมหวยคลิตี้ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ
ใหมีการสํารวจออกแบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพฝายดักตะกอนทองน้ําในหวยคลิตี้บริเวณ KC4
และ KC4/1 โดยให ก รมทรั พ ยากรน้ํ า เป น หน ว ยงานดํ า เนิ น การ และให นํ า แนวทางที่ 2
การกําจัดตะกอนหางแรโดยบริษัทรับกําจัดกากของเสียอันตราย และแนวทางที่ 3 การฝงกลบกาก
ตะกอนหางแรในพื้นที่ฝงกลบแหงใหม เสนอตอคณะกรรมการควบคุมมลพิษตอไป
8. ครั้งที่ 2/2554 (สิงหาคม 2554) ไดพิจารณาเรื่องสรุปขอเท็จจริงกรณีตะกอนใน
หลุมฝงกลบริมหวยคลิตี้เปนสินแรธรรมชาติหรือเปนตะกอนหางแร ซึ่งไดมีมติใหกรมอุตสาหกรรม
พื้น ฐานและการเหมืองแรกลั บไปทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ย วของ และสรุปผลเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการกรมควบคุมมลพิษในการประชุมครั้งที่ 6/2554 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ตอไป
9. ครั้งที่ 3/2554 (ธันวาคม 2554) ไดพิจารณาเรื่องความกาวหนาการดําเนิน
โครงการสํารวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพฝายดักตะกอนที่มีสารตะกั่วเจือปนในหวยคลิตี้
ซึ่งที่ประชุมไดมีมติ 1) เห็นชอบในการออกแบบและปรับปรุงฝายบริเวณ KC4 และ KC4/1 ตามที่
กรมทรัพยากรน้ําเสนอ และนําเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษตอไป และใหกรมควบคุมมลพิษ
กับกรมทรัพยากรน้ํา ขออนุญาตเขาใชพื้นที่จากกรมปาไม 2) มอบหมายใหกรมทรัพยากรน้ําเสนอ
แนวทางในการจัดการตะกอนที่ดักไดเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในคราวตอไป 3) ใหกรม
ควบคุมมลพิษรวมกับกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการเรื่องการขออนุญาตใชพื้นที่
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10. ครั้งที่ 1/2555 (ธันวาคม 2555) ไดพิจารณาเรื่อง (1) แนวทางการจัดการ
ตะกอนหางแรจากหลุมฝงกลบตะกอนหางแร (เดิม) (2) แนวทางการจัดการตะกอนปนเปอนสารตะกั่ว
ที่รวบรวมขึ้นมาจากฝายดักตะกอนและมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
และ (3) แผนการติดตามผลกระทบโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายใหสามารถดักตะกอนที่มีสารตะกั่ว
เจื อปนในหว ยคลิ ตี้ ช วงก อนกอสราง ระหวางกอสราง และหลังกอสราง ซึ่งที่ป ระชุมไดมีมติ คือ
(1) เห็ นชอบใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ คือ
เสนอคณะกรรมการสิ่ งแวดล อมแหงชาติ เพื่ อพิจ ารณาแนวทางการจัดการตะกอนในหลุมฝ งกลบ
ริมหวยคลิตี้ โดยบริษัทรับกําจัดของเสียอันตรายและใชงบประมาณป พ.ศ. 2554 ดําเนินการจัดการ
ตะกอนในหลุมฝงกลบบางสวนกอนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเติมในสวนที่เหลือตอไป
(2) เห็นชอบกับมาตรการปองกัน แกไข และวิธีลดผลกระทบระหวางการกอสรางตามที่กรมทรัพยากรน้ําเสนอ
และ (3) เห็นชอบแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพฝายฯ ชวงกอน
กอสราง ระหวางกอสราง และหลังกอสราง โดยใหมีผูแทนชาวบานคลิตี้ ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการฯ
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดวย

ภาพที่ 3.5 ดําเนินการตรวจสอบปญหาการรั่วไหลของตะกอนหางแรจากหลุมฝงกลบสูลําหวยคลิตี้
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2551

ภาพที่ 3.6 ประชุมหารือกับชาวบานคลิตี้ลาง
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2551
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ภาพที่ 3.7 : รายละเอียดโครงการแกไขปญหาตะกอนหางแรในหลุมฝงกลบ (เดิม)
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2551-2555

ภาพที่ 3.8 ลงพื้นที่สํารวจสภาพปา เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพฝาย
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2555
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4) พ.ศ. 2556 – 2560
กรมควบคุ มมลพิ ษได จัดทํา แผนการดํ าเนิ น งานแกไ ขปญ หาการปนเปอนสารตะกั่ ว
บริเวณหวยคลิตี้ประจําป พ.ศ. 2556 – 2559 เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนไปตามคําสั่งศาลฯ โดยประกอบดวยแผนงานหลัก 6 แผนงาน ดังนี้
1. การจายเงินคาเสียหายใหผูฟองคดี ดําเนินการชดใชคาเสียหายใหชาวบานคลิตี้
จํานวน 22 คน
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและแผนการประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
3. การฟนฟูลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว
4. การปองกันการปนเปอนสารตะกั่วลงสูลําหวยคลิตี้จากพื้นที่เสี่ยง
5. การปรับปรุงประสิทธิภาพฝายหินทิ้งและการจัดการตะกอนดินหนาฝาย
6. การจัดการตะกอนดินปนเปอนสารตะกั่วในหลุมฝงกลบ (เดิม)
มีน าคม 2556 กรมควบคุมมลพิษไดช ดเชยเงินคาเสีย หายใหผูฟองคดีแลวเสร็จ
ณ หมูบานคลิตี้ลาง และไดจัดประชุมหารือผูเชี่ยวชาญและชาวบานคลิตี้ เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ตอแผนงานการฟนฟูลําหวยคลิตี้ พรอมทั้งไดจัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) โครงการกําหนด
แนวทางการฟนฟูลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบกลาง
ในระยะที่ ส อง กรมควบคุ มมลพิ ษไดวาจางมหาวิทยาลัย ขอนแกน เปน ที่ป รึกษาโครงการกําหนด
แนวทางการฟนฟูลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว โดยที่ไดดําเนินการสํารวจและจัดทําแผนที่
การปนเปอนสารตะกั่ว รวมทั้งคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดทําหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย
กําหนดคาเปาหมายในการฟนฟู แนวทางการฟนฟู ออกแบบรายละเอียดหลุมฝงกลบ และจัดทํา
แผนปฏิบัติการฟนฟู (2557-2558)
กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการตามศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา โดยจัดทําแผน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณหวยคลิตี้ 4 ครั้งตอป โดยการเก็บตัวอยาง คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําประปาภูเขา คุณภาพตะกอนดินทองน้ํา คุณภาพดินและพืชผัก และคุณภาพเนื้อเยื่อสัตว
น้ํา ไดแก ปลา กุง หอย และ ปู ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เหนือโรงแตงแร (จุด DK และ KC1) ใกลโรงแตงแร
(จุด KC2 และ KC2/1) และใตโรงแตงแร (จุด KC3 - KC8) จํานวนรวม 11 จุด และลาสุดชาวบาน
คลิตี้ลางใหเพิ่มจุดเก็บตัวอยางบริเวณบานคลิตี้ลาง (จุด KC5/1 – KC5/2) จํานวน 2 จุด
รวมทั้งหมดเปน 13 จุด พรอมกับประชาสัมพันธใหชาวบานรับทราบบริเวณที่วาการอําเภอทองผาภูมิ
องคการบริหารสวนตําบลชะแล ที่ทําการผูใหญบานคลิตี้บน และวัดคลิตี้ลาง
พฤษภาคม – กันยายน 2556 กรมควบคุมมลพิษไดศึกษาขอบเขตการปนเปอนสาร
ตะกั่วบริเวณโรงแตงแรคลิตี้และพื้นที่ใกลเคียงพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร และความเสี่ยงจากการรั่วไหล
ของตะกอนหางแรจากบอกักเก็บตะกอนหางแร พบวามีการปนเปอนสารตะกั่วเกินเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรมตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แห งชาติ พ.ศ.2547 โดยส ว นใหญ พบบริ เวณโรงแต งแร และลานกองแร เ ดิ ม ซึ่ งจะผนวกไว
กับโครงการกําหนดแนวทางการฟนฟูลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว
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กรมควบคุ มมลพิ ษได วาจางบริษัทรับ กําจัดกากของเสีย อัน ตรายโดยใชง บประมาณ
ป 2554 เพื่อดําเนินการขุดรื้อและขนยายและจัดการตะกอนดินปนเปอนสารตะกั่วในหลุมฝงกลบ
(เดิม) บริเวณริมลําหวยคลิตี้ จํานวน 4 หลุม ปริมาณตะกอนดินปนเปอนไมนอยกวา 570 ลูกบาศกเมตร
ไปกําจัดนอกพื้นที่อยางถูกหลักวิชาการ ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2556 ทั้งนี้
ยังคงเหลืออีก จํานวน 4 หลุม ซึ่งไดผนวกแนวทางการจัดการไวกับโครงการกําหนดแนวทางการฟนฟู
ลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรีดวย
กรมควบคุมมลพิษไดโอนเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554 ใหกรมทรัพยากรน้ํา
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพฝายดักตะกอนที่มีสารตะกั่วเจือปนบริเวณหวยคลิตี้ จํานวน 2 แหง (KC4
และ KC4/1) ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2557 โดยกรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการ
ตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินทองน้ําหนาฝายดักตะกอนอยางตอเนื่องและพบแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ไดกําหนดแผนการขุดลอกตะกอนหนาฝายดวยวิธีการดูดตะกอนเปนกิจกรรม ภายใตโครงการ
ฟนฟูลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
กรมควบคุมมลพิษไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่ว
ในหวยคลิตี้ในป 2556 - 2560 รวม 6 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1/2557 (สิงหาคม 2557) ไดพิจารณาเรื่องผลการศึกษาการปนเปอนสารตะกั่ว
ในดินบริเวณโรงแตงแรคลิตี้บนและพื้นที่ใกลเคียงพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร และความเสี่ยงจากการ
รั่วไหลของตะกอนหางแรจากบอกักเก็บตะกอนหางแร และขอเรียกรองของชาวบานคลิตี้ลางในการ
จัดหาแหลงน้ําสะอาดและเฝาระวังสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรรับขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ไปนําเสนอผูบริหาร และรายงานความกาวหนา
ใหที่ประชุมพิจารณาในครั้งถัดไป และมอบหมายใหกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
พิจารณาเรื่องการสนับสนุนน้ําสะอาด และสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีแจงผลการตรวจเลือดใหกับ
ชาวบานและใหคําแนะนําชาวบาน
2. ครั้งที่ 1/2558 (กุมภาพันธ 2558) ไดพิจารณาเรื่องแนวทางการฟนฟูลําหวย
คลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว ซึ่งที่ประชุมไดมีมติรับทราบความกาวหนาในแนวทางแกไขปญหา
ที่กรมควบคุมมลพิษดําเนินการ และขอใหฝายเลขาฯ ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานวิชาการ เพื่อเสนอ
แนวทางและวิธีฟนฟูพื้นที่คลิตี้ที่เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
3. ครั้งที่ 2/2558 (สิงหาคม 2558) ไดพิจารณาเรื่องแนวทางการฟนฟูลําหวย
คลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบตอแนวทางการฟนฟูพื้นที่คลิตี้จากการ
ปนเปอนสารตะกั่วที่กรมควบคุมมลพิษนําเสนอ และใหมีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีจากหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะประชาชนในพื้น ที่ เพื่อรวมติดตามการดําเนินงานฟนฟูหวยคลิตี้ตาม
แผนงานที่เสนอ
4. ครั้งที่ 1/2559 (มกราคม 2559) ไดพิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคีเ พื่อติดตามตรวจสอบการฟนฟูลําหว ยคลิตี้ และแผนปฏิบัติการเพื่อการแกไขปญ หาการ
ปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบกับการแตงตั้งคณะกรรมการไตรภาคีฯ
และเห็ น ชอบตามแผนปฏิ บั ติการ และมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษดําเนิน การปรับ แกไขตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการ
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สิ่งแวดลอมแหงชาติตอไป
5. ครั้งที่ 2/2559 (สิงหาคม 2559) ไดพิจารณาเรื่องการจัดทําแผนงบประมาณ
แบบบูรณาการเพื่อดําเนินการตามแผนการดําเนินงานแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่วบริเวณ
ห ว ยคลิ ตี้ ระยะที่ 2 ป 2561 – 2564 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
โดยมอบหมายใหฝายเลขาฯพิจ ารณาดําเนินการตามความเห็น ของที่ประชุมและใหจัดทําหนังสือ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนภายใตงบประมาณแบบบูรณาการตามภารกิจของแตละ
หนวยงาน แลวสงกลับมาใหฝายเลขาฯ รวบรวมและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
6. ครั้ ง ที่ 1/2560 (กุ มภาพัน ธ 2560) ไดพิ จ ารณาเรื่อ งกรอบแผนงานการ
ดําเนินการดูแลสุขภาพประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสารตะกั่วหมูบานคลิตี้ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติ
เห็นชอบตามกรอบแผนงานการดําเนินการดูแลสุขภาพประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสารตะกั่ว
หมูบานคลิตี้
3.๒ แผนดําเนินงานระยะตอไป
พ.ศ. 2561 – 2579
- กรมควบคุมมลพิษไดรับการจัดสรรงบประมาณผูกพัน 4 ป ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 –
2562 ดําเนินโครงการฟนฟูสารตะกั่วบริเวณหวยคลิตี้ โดยมีกิจกรรมหลักประกอบดวยการขุดลอก
หวยคลิตี้ การฟนฟูพื้นที่ปนเปอนรอบโรงแตงแรเดิม การกอสรางหลุมฝงกลบแบบปลอดภัยสําหรับ
รองรับตะกอนดินที่ปนเปอนจากการฟนฟูหวยคลิตี้และบริเวณรอบโรงแตงแร และการกอสรางฝายหินทิ้ง
จํานวน 2 แหง ซึ่งผูรับจาง คือ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาการ
ดําเนินการ 1,000 วัน และเริ่มดําเนินโครงการฯแลว เมื่อพฤศจิกายน 2560 ซึ่งกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ภายใตโครงการในระยะที่ผานมา ประกอบดวย (1) การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ไดแบงรายละเอียดของงาน
ออกเปน 7 หมวด (2) การสํารวจพื้นที่ โดยไดสํารวจสภาพทั่วไปของพื้นที่กอสรางหลุมฝงกลบ
ลําหวยคลิตี้บริเวณที่จะพักถุงบรรจุตะกอนดิน พื้นที่ปนเปอนบริเวณโรงแตงแรและบริเวณโดยรอบที่
จะมีการฟนฟู พื้นที่กอสรางฝายหินทิ้ง จํานวน 2 แหง บริเวณที่จะใชกองดินและหิน รวมทั้งบริเวณที่
จะนําดินและหินที่ขุดออกไปกอง เพื่อจัดทําแผนที่ของพื้นที่โดยละเอียด จัดทําหมุดอางอิงระดับ และ
ประเมินปริมาณดินที่ขุดเพื่อจัดทําหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย (3) การกําหนดมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยไดจัดทํารางมาตรการและไดนําเสนอรางมาตรการฯ ใหกับชาวบาน
ในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดําเนินโครงการฯ ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 1/2561)
เมื่อมกราคม 2560 และ (4) การเตรียมพื้นที่เพื่อกอสรางหลุมฝงกลบแบบปลอดภัยและการฟนฟู
พื้ น ที่ โ ดยรอบโรงแต ง แร ซึ่ ง ได ป รั บ สภาพพื้ น ที่ เ พื่ อ ตรวจสอบค า ระดั บ ให เ ป น ไปตามรู ป แบบ
รายละเอีย ด และเพื่อเตรียมงานกอสรางหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย และงานปกคลุมพื้นที่ภ ายใน
บริเวณดังกลาวตอไป สวนการดําเนินงานในระยะตอไป ประกอบดวย (1) งานกอสรางหลุมฝงกลบ
แบบปลอดภัยพรอมองคประกอบตางๆ (2) งานฟนฟูพื้นที่รอบโรงแตงแรเดิม (3) งานกอสรางฝายดัก
ตะกอนใหม 2 แหง (4) งานปรับปรุงถนน (ใชดินและหินจากบอหินผุ) และ (5) งานตามเงื่อนไขทั่วไป
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- กรมควบคุมมลพิษ ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนการดําเนิน งานแกไข
ปญหาการปนเปอนสารตะกั่วบริเวณหวยคลิตี้ ระยะที่ 2 ป 2560 – 2564 ประกอบดวย
5 แผนงานหลัก ไดแก (1) แผนฟนฟูสภาพพื้นที่ลําหวยคลิตี้บริเวณโรงแตงแรและพื้นที่ใกลเคียง
(2) แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (3) แผนดานสุขภาพ (4) แผนดานสังคมเศรษฐกิจ
และ 5) แผนติดตามประเมินการดําเนินการ ตามภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว และอยูระหวาง
ปรับแผนใหเปนแผนปฏิบัติการการดําเนินการระยะยาว 20 ป (ป 2560 – 2579)

บทที่ 4
สรุปผลการดาเนินงานด้านสุขภาพและแผนที่จะดาเนินงาน
จากเหตุการณ์กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้เมื่อปี พ.ศ. 2541 ที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 4 ราชบุรี
ได้เข้าสารวจเก็บตัวอย่างน้าในลาห้วยคลิตี้ พบว่า มีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้ ต่อมากระทรวง
สาธารณสุขโดยสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองระบาดวิทยา กองอาชีวอนามัย ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 4
ราชบุรี และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในขณะนั้น ได้เข้ามาดาเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้การรักษาโรค
เจาะเลือดหาระดับตะกั่วในเลือดสารวจสภาวะสุขภาพโดยใช้ แบบสอบถามและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
เช่น น้าจากแหล่งน้าต่างๆ น้าประปาภูเขา พืช ผัก สัตว์น้า ส่งตรวจหาปริมาณตะกั่วปนเปื้อน เป็นต้น
จากเหตุการณ์ในปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาเพื่อลดการปนเปื้อนของสารตะกั่วที่ เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อาจเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข เข้าไปร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังด้าน
สุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งหน่วยงานจากส่วนกลางและหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค โดยการแก้ไขปัญหาในลาห้วยคลิตี้ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การควบคุมความเสี่ยง
(risk control) 2) การลดการสัมผัส (reduce exposure) 3) การสร้างชุมชนสุขภาพดี (healthy
community) 4) การดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (high risk group) และ 5) การรักษาพยาบาล
(treatment)
4.1. การดาเนินการที่ผ่านมา
1) พ.ศ. 2541 – 2545
เมษายน 2541 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 4
ราชบุรี ทาการสารวจพื้นที่ เก็บตัวอย่างน้าจากลาห้วยคลิตี้ และซักประวัติการเจ็บป่วยเบื้องต้น พบว่า
มีประชากร 41 ครอบครัว จานวน 207 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง ไม่พบผู้มีอาการแพ้พิษตะกั่ว
ปริมาณตะกั่วในน้าตั้งแต่บริเวณใต้โรงแต่งแร่ เป็น ระยะทาง 500 เมตร ถึง 19 กิโลเมตร มีค่าสูงเกินมาตรฐาน
ส่วนตัวอย่างน้าในลาห้วยบริเวณเหนือโรงแต่แร่ ตรวจไม่พบสารตะกั่ว
มิถุนายน 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดประชุมระหว่างกรมทรัพยากรธรณี กรมอนามัย
กรมควบคุมมลพิษ และบริษัทเหมืองแยกแร่ เพื่อวางแผน clean up ห้วยคลิตี้ และขอความร่วมมือ
กระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามและตรวจสอบผลการะทบทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
กรกฎาคม 2541 กรมอนามัยเชิญหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องประชุม เพื่อพิจารณาแนวทาง
การติ ด ตาม ตรวจสอบผลกระทบทางด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน ซึ่ ง ก าหนดส ารวจพื้ น ที่
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วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2541 แต่ขณะนั้นมีฝนตกทุกวัน ทาให้การเดินทางลาบาก จึงเลื่อนกาหนดการ
ออกไป
ธันวาคม 2541 กรมอนามัยแต่งตั้งคณะทางานโครงการศึ กษาผลกระทบด้านสุขภาพของ
ประชาชนจากการสะสมของตะกั่วในห้วยคลิตี้
มกราคม – กุ มภาพัน ธ์ 2542 หน่ว ยงานต่ างๆ ได้ แก่ กองอาชี ว อนามัย ศูน ย์ อนามั ย
สิ่งแวดล้อม เขต 4 ราชบุรี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สานักพัฒนาวิชาการแพทย์ และ
กองระบาดวิทยา ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ และศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ครั้งที่ 1
พบว่า ชาวบ้านคลิตี้ล่างมีปริมาณตะกั่วสูงกว่าคนปกติทั่วไป โดยเฉพาะเด็กอายุ 0 – 6 ปี แต่ไม่พบอาการ
ของโรคพิษตะกั่วอย่างชัดเจน ทั้งนี้ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในแหล่งน้าต่างๆ เช่น ห้วยคลิตี้
น้าตกธิดาดอย และน้าตกคลิตี้ถึงลาคลองงู ซึ่งอยู่ทางตอนล่างจากเหมืองแต่งแร่ มีสารตะกั่วปนเปื้อนเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งสัตว์น้า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา สาหรับน้าประปาภูเขา และพืชผักสวนครัวได้ตรวจแล้ว
ไม่เกินมาตรฐาน หลังจากนั้นได้แจ้งผลการศึกษาให้คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร และ
กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ทราบ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานสาธารณสุขมูลฐาน และการ
ให้สุขศึกษาเป็นระยะๆ
พฤษภาคม – มิถุนายน 2542 หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และสถานีอนามัย ร่วมกันดาเนินการเฝ้าระวังสุ ขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ ให้สุขศึกษาและการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ฯลฯ
มกราคม 2543 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับกรมอนามัย ส่งเสริมการใช้
น้าประปาภูเขา โดยปรับปรุงระบบประปาภูเขา และขยายแนวท่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น (ติดตั้งท่อเมน
จ่ายน้าประปาหมู่บ้านคลิตี้ล่าง เพื่อเพิ่มความครอบคลุม)
มี น าคม 2543 หน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ แ ก่ ส านั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กองอาชี ว อนามั ย
สานักพัฒนาวิชาการแพทย์ กองระบาดวิทยา และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการ
ประเมินผลการดาเนินงาน และติดตามผลสภาวะสุขภาพของประชาชน ครั้งที่ 2 พบว่า ปริมาณตะกั่ว
ในเลือดของชาวบ้านไม่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ 1 น้าในลาห้วยคลิตี้ และสัตว์น้าจากน้าตกคลิตี้
มีสารตะกั่วเกินมาตรฐาน สารตะกั่วในดินโดยเฉพาะใกล้ลาห้วย และสระน้าสูงกว่ามาตรฐาน น้าประปาภูเขา
พืชผัก ผลไม้ สารตะกั่วไม่เกินมาตรฐาน
มิถุนายน 2543 คณะทางานโครงการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของตะกั่วในลาห้วยคลิตี้
ของกระทรวงสาธารณสุข ประชุมครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการรักษาเด็กในหมูบ้าน
ที่ประชุมมีมติสรุปรายงานเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาสั่งการด้านการรักษาดังนี้ คือ
“เด็กอายุ 0-6 ปี ในหมู่บ้านห้วยคลิตี้ล่างจานวน 41 คน ที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินค่ามาตรฐาน
(10 ไมโครกรั ม/เดซิลิ ตร) จะทาให้เด็กเหล่านี้มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคพิษตะกั่ว โดยเฉพาะความ
ผิดปกติทางสมองและสติปัญญา การรักษาในปัจจุบันเพื่อลดระดับตะกั่วที่ได้ผลมี 2 วิธี คือ 1) การให้ EDTA
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ทางน้าเกลือเป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือ 2) การรับประทานยา Succimer เป็นเวลา 21 วัน ติดต่อกัน
อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยยาลดระดับตะกั่วเป็นการรักษาชั่วคราว ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะยาว หากเด็ก
ยังรับสัมผัสสารตะกั่วอยู่
กรกฎาคม 2543 กรมการแพทย์ ได้รับมอบหมายดาเนินการให้การรักษา ขับสารตะกั่ว
ออกจากร่างกายประชาชนกลุ่มเสี่ยง
กันยายน – ตุลาคม 2543 กรมการแพทย์จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อให้การรักษาประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสานักพัฒนาวิชาการ
การแพทย์ โดยมี รองอธิ บ ดี กรมการแพทย์ เป็ นประธาน และท าการประเมิ นความเสี่ ยงของประชาชน
ในหมู่บ้านคลิตี้ล่างก่อนเข้าหมู่บ้าน พบว่า เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ควรจะได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน
ตุลาคม 2543 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้เข้าตรวจร่างกาย
เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง เพื่อประเมินอาการพิษตะกั่วและความเสี่ยงต่อการเกิดพิษ
พบว่า มีเด็ก 41 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงสมควรให้ยาลดระดับสารตะกั่วในเลือด มีการประชุมกับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และกุมารแพทย์ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อวางแผนการให้ยา
EDTA สาหรับเด็ก 5 รายแรก (กลุ่มที่ 1)
พฤศจิกายน 2543 กระทรวงสาธารณสุขให้การรักษาด้วย EDTA ทางเส้นเลือดติดต่อกัน
ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเป็นเวลา 5 วัน แล้วกลับบ้าน โดยเด็ก กลุ่มที่ 1 ให้การรักษาเมื่อวันที่
30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2543 กลุ่มที่ 2 ให้การรักษาเมื่อวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2543
และเด็กกลุ่มที่ 3 เมื่อวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2543 รวม 18 คน ผลปรากฎว่าระดับตะกั่วในเลือดของ
เด็กที่ได้รับการรักษาลดลงจนเป็นที่น่าพอใจ
ธันวาคม 2543 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการเจาะเลือดประชาชน
ที่ไม่ได้รับยาลดระดับตะกั่ว พบว่า ส่วนมากมีระดับตะกั่วลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจเลือดในปี
พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีปัญหามลพิษในบริเวณห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี (คาสั่งที่ 1093/2543
และค าสั่ ง คณะกรรมการแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ กรณี ปั ญ หามลพิ ษ ในบริ เ วณห้ ว ยคลิ ตี้
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ที่ 1/2543 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
จากปัญหามลพิษบริเวณห้วยคลิตี้
มกราคม 2544 กรมการแพทย์ เ ข้ า เยี่ ย มหมู่ บ้ า นคลิ ตี้ ล่ า งเพื่ อ มอบยาเม็ ด Succimer
เพื่อรักษาเด็กกลุ่มที่เหลือในหมู่บ้าน และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยง
ต่อการเกิดอาการพิษตะกั่วให้กับประชาชนกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 18 ราย ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ขอเจาะเลือดผู้ใหญ่กลุ่มนี้เพื่อตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากการ
สัมผัสตะกั่วแต่ไม่พบความผิดปกติ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขให้การรักษาแก่เด็กกลุ่มสุดท้าย 7 คน
ด้วย ยาเม็ด Succimer เป็นเวลา 19 วัน ติดต่อกัน
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กุมภาพันธ์ 2544 กรมการแพทย์ กรมอนามัย และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าพบและชี้แจงต่อกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ห้วยคลิตี้ ผลการ
ประชุมครั้งนี้จึงนาไปสู่การตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อจัดการปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งจะทาให้การประสานระหว่างหน่วยงานสะดวกมากขึ้น มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อสุ ขภาพปั ญหามลพิษบริเวณห้ ว ยคลิตี้ ครั้งที่ 1/2544 ที่ห้องประชุมกองระบาดวิทยา
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อวางแผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป
มีน าคม 2544 ส านั กงานสาธารณสุ ขจัง หวัดกาญจนบุรี เจาะเลื อ ดและตรวจร่า งกาย
ชาวบ้ า นทุ ก คนเพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลการให้ สุ ข ศึ ก ษาและปรั บ พฤติ ก รรมต่ า งๆ รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ผลการรักษาในเด็ก รวมทั้งคณะแพทย์ผู้ให้การรักษาได้วางแผนการให้ยาลดระดับตะกั่วทั้ง EDTA และ
succimer ในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาครั้งนี้และครั้งต่อไป และกองอาชีวอนามัย
กรมอนามัย จัดทาคู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจระดับ
ตะกั่วในเลือด
มิถุนายน 2544 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพ
เพื่อติดตามผลการรักษาเด็ก 18 คนที่ได้รับยาลดตะกั่วพบว่าทุกคนปกติดี
พฤศจิกายน 2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่
และเยี่ยมชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ที่ประชุมมีมติที่สาคัญดังนี้
1. ให้ โ รงแต่งแร่ คลิ ตี้ห ยุดดาเนินการ รวมถึงการยกเลิ กใบอนุญาต ประทานบัต ร และ
ให้รื้อถอนเครื่องจักร อุปกรณ์ บ้านพักคนงานออกนอกพื้นที่ โดยเร็วที่สุด
2. ให้ขนย้ายแร่ดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดออกนอกพื้นที่โดยดาเนินการอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย โดยเจ้าของกิจการเหมืองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
3. ให้ดาเนินการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ โดยการสร้างเขื่อนดักตะกอนกึ่งถาวร โดยให้กรมป่าไม้
สนับสนุนและอนุญาตการเข้าใช้พื้นที่จัดการตะกอนดินที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
4. ให้ดาเนินการสารวจและเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยรอบ หากมีการ
เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษาตามเครือข่ายการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข
5. ให้ดาเนินการสารวจเฝ้าระวังระดับสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมและแหล่งอาหารในพื้นที่
ที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารตะกั่ว
6. การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญาต ประทานบัต รส าหรับการทาเหมืองแร่ในพื้นที่ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน จาเป็นต้องมีการกาหนดกฎเกณฑ์ให้มีการศึกษา
อย่างรอบคอบก่อน
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มกราคม 2545 ที มงานจากกระทรวงสาธารณสุ ข น าโดยส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
กาญจนบุรี เข้าพื้นที่ตรวจสุขภาพ ติดตามผลการรักษา และตรวจสภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสตะกั่ว
โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. หมู่บ้านคลิตี้ล่าง
2. หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง 5 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านคลิตี้ บน บ้านทุ่งนางครวญ บ้านห้วยเสือ บ้าน
เกริงกระเวีย และบ้านท่าดินแดง

ภาพที่ 4.1 ดาเนินการตรวจสุขภาพเด็กกลุ่มเสี่ยง
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, ม.ป.ป.

ภาพที่ 4.2 กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่และเยี่ยมชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, ม.ป.ป.
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2) พ.ศ. 2546 – 2550
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการ
- ควบคุมมิให้มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วเข้ามาสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยการเฝ้าระวัง
คุณภาพแหล่งน้า น้าบริโภค สัตว์น้า พืช ดิน พบว่า คุณภาพน้าแหล่งน้า จานวน 71 ตัวอย่าง มีปริมาณสาร
ตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน 1 ตัวอย่าง คุณภาพดิน จานวน 32 ตัวอย่าง มีปริมาณสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน
23 ตัวอย่ าง คุณภาพอากาศ จ านวน 16 ตัวอย่าง มีปริมาณสารตะกั่วไม่เกินค่ามาตรฐาน ในพืชผั ก
สวนครัว จานวน 66 ตัวอย่าง มีปริมาณสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน 12 ตัวอย่าง ในสัตว์น้า จานวน 15
ตัวอย่าง มีปริมาณสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน 4 ตัวอย่าง
- ดาเนิ น การการลดการสั มผั ส โดยส่ ง เสริมให้ ประชาชนใช้น้าบาดาล ประปา ในการ
อุปโภคบริโภค
- ดาเนินการลดความเสี่ยงในประชากรกลุ่มเสี่ยง และการป้องกันมิให้เกิดโรค โดยออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่และตรวจสุขภาพทั่วไปและให้การรักษา ปี 2546 จานวน 358 ราย ปี 2547 จานวน 220 ราย
ปี 2548 จานวน 220 ราย ปี 2549 จานวน 30 ราย และ ปี 2550 จานวน 39 ราย การส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็ก เฝ้าระวังภาวะโภชนการ และพัฒ นาการในเด็ก 0 – 5 ปี ให้ บริการด้านส่ งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุตามเกณฑ์กรมอนามัย (อนามัยแม่และเด็ก เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
และพัฒ นาการเด็ก 0–5 ปี สร้ างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานอนามัยเด็กวัยเรียน และเยาวชน วางแผน
ครอบครัว ฯลฯ) ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง และตรวจเลือดหาภาวะ
โลหิตจางซ้าในเด็กที่ได้รับการรักษา ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เยี่ยมบ้านในรายที่มีผลปริมาณ
ตะกั่วในเลื อดสู งเกินค่ามาตรฐานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสารตะกั่วเข้าสู่ ร่างกาย ให้บริการ
สุขศึกษาประชาชน เรื่องการปนเปื้นสารตะกั่ว การป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง การดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยการให้สุขศึกษาเชิงรุกภายในพื้นที่และจัดหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่ รวมทั้งจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ ความรู้ เรื่องความรู้ เกี่ย วกับสารตะกั่ว และพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อหลี กเลี่ ยงการรับสั มผั ส
สารตะกั่วเข้สู่ร่างกาย
- ด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง และรั ก ษาผู้ มี ร ะดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ดสู ง และผู้ ป่ ว ยโรคพิ ษ ตะกั่ ว
โดยเฝ้าระวังดูแล สุขภาพของประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่เสี่ยงโดยรอบ ถ้ามีอาการเจ็บป่วยจะได้รับการรักษา
ตามเครื อข่ ายการรั กษาของกระทรวงสาธารณสุ ข เฝ้ า ระวังระดับ ตะกั่ว ในเลื อด ภาวะพิ ษตะกั่ว ของ
ประชาชน และภาวะโลหิตจาง ในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูง (8 หมู่บ้าน) ปีละ 1 ครั้ง และหากพบว่ามี
อาการเจ็ บ ป่ ว ย จะได้ รั บ การรั ก ษาตามระบบเครื อ ข่ า ยการส่ ง ต่ อ รั ก ษาของกระทรวงสาธารณสุ ข
และติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่มีประวัติได้รับการรักษาเพื่อติดตามลดระดับตะกั่วในเลือดอย่างต่อเนื่อง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการหาแนวทางการการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากการสั ม ผั ส สารตะกั่ ว ในล าห้ ว ยคลิ ตี้ โดยประสานผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆ
ดาเนิ น การการดู แลประชาชนที่เ ป็นกลุ่ มเสี่ ยงสู ง โดยการพัฒ นาศั กยภาพเจ้า หน้า ที่ และหน่ว ยงาน
สาธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ แนวทางการเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากการสั ม ผั ส สารตะกั่ ว
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อบรมการตรวจพัฒนาการสาหรับเด็กก่อนวัยเรียน แนวทางการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ และองค์ความรู้ด้านระบาดวิทยา พิษวิทยา การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ดาเนินการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสสารตะกั่ว และพัฒนาการทางสมองในเด็กก่อนวัยเรียน
และดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
เช่น งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ

ภาพที่ 4.3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยง
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และการป้องกันมิให้เกิดโรค
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, ม.ป.ป.
3) พ.ศ. 2551 – 2555
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการ
- การควบคุมความเสี่ยง โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้น้าบาดาล ประปา ในการอุปโภค บริโภค
- การลดความเสี่ยงในประชากรกลุ่มเสี่ยง และการป้องกันมิให้เกิดโรค ได้แก่ ออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และตรวจสุขภาพทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัย (เฝ้าระวัง
ภาวะโภชนการ และพัฒนาการในเด็ก 0 – 5 ปี) ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ตามเกณฑ์กรมอนามัย (อนามัยแม่และเด็ก เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค งานอนามัยเด็กวัยเรียน และเยาวชน วางแผนครอบครัว ฯลฯ) และให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
(ให้บริการสุขศึกษาประชาชน เรื่องการปนเปื้นสารตะกั่ว การป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง การดูแล
สุขภาพตนเอง อย่างต่อเนื่อง โดยการให้สุขศึกษาเชิงรุกภายในพื้นที่ และจัดหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่ และ
ให้สุขศึกษารายบุคคล/เยี่ยมบ้าน) และให้บริการ การตรวจสุขภาพ และทันตกรรมเคลื่อนที่
- การเฝ้ า ระวั ง และรั ก ษาผู้ มี ร ะดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ดสู ง และผู้ ป่ ว ยโรคพิ ษ ตะกั่ ว ได้ แ ก่
เฝ้าระวังดูแล สุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยรอบ ถ้ามีอาการเจ็บป่วย จะได้รับการรักษา
ตามเครือข่ายการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังระดับตะกั่วในเลือด ภาวะพิษตะกั่วของประชาชน
และภาวะโลหิตจาง ในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูง (8 หมู่บ้าน) ปีละ 1 ครั้ง และหากพบว่ามีอาการเจ็บป่วย

4-8

จะได้รับการรักษาตามเครือข่ายการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข และติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่ระดับตะกั่ว
ในเลือดเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยการตรวจสุขภาพทั่วไป ให้การรักษา และเฝ้าระวังระดับตะกั่วในเลือด
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดาเนินการดังนี้
พ.ศ.2551 จานวน 2,133 คน แยกเป็น เด็กอายุ 0 – 15 ปี จานวน 1,810 คน
ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 323 คน
พ.ศ.2552 จานวน 2,337 คน แยกเป็น เด็กอายุ 0 – 15 ปี จานวน 2,010 คน
ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 327 คน
พ.ศ.2553 จานวน 1,517 คน แยกเป็น เด็กอายุ 0 – 15 ปี จานวน 1,382 คน
ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 135 คน
พ.ศ.2554 จานวน 942 คน แยกเป็น เด็กอายุ 0 – 15 ปี จานวน 854 คน ผู้ใหญ่
อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 88 คน
พ.ศ.2555 จานวน 1,754 คน แยกเป็น เด็กอายุ 0 – 15 ปี จานวน 1,673 คน
ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 81 คน
ทั้ ง นี้ ได้ ด าเนิ น การเยี่ ย มบ้ า นในรายที่ มี ผ ลปริ ม าณตะกั่ ว ในเลื อ ดสู ง เกิ น ค่ า มาตรฐาน
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย ให้บริการสุขศึกษาประชาชน เรื่องการปนเปื้น
สารตะกั่ว การป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง และการดูแลสุขภาพตนเอง อย่างต่อเนื่อง โดยการให้สุขศึกษา
เชิงรุกภายในพื้นที่ และจัดหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่
4) พ.ศ. 2556 – 2560
พ.ศ.2556 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) ทองผาภูมิ และโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ดาเนินการเฝ้าระวังและคัดกรอง
สุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในหมู่บ้านคลิตี้ โดยเจาะเลือดในกลุ่มเฝ้าระวัง
จานวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง ห้วยเสือ ทุ่งนางครวญ ทิพุเย เกริงกระเวีย สะพานลาว
อาเภอทองผาภูมิ และหมู่บ้านท่าดินแดง อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 1,607 คน พบผู้มี
ระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร) จานวน 297 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.5
พ.ศ.2557 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับ อาเภอ (คปสอ.) ทองผาภูมิ และโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ดาเนินการเฝ้ าระวังและ
คัดกรองสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในหมู่บ้านคลิ ตี้ โดยเจาะเลือด
ในกลุ่มเฝ้าระวัง จานวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง ห้วยเสือ ทุ่งนางครวญ ทิพุเย เกริงกระเวีย
สะพานลาว อาเภอทองผาภูมิ และหมู่บ้านท่าดินแดง อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 233 คน
พบผู้มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร) จานวน 166 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.2

4-9

พ.ศ.2558 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) ทองผาภูมิ และโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ดาเนินการเฝ้าระวังและคัดกรอง
สุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในหมู่บ้านคลิตี้ โดยเจาะเลือดในกลุ่มเฝ้าระวัง
จานวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง ห้วยเสือ ทุ่งนางครวญ ทิพุเย เกริงกระเวีย สะพานลาว
อาเภอทองผาภูมิ และหมู่บ้านท่าดินแดง อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 1,981 คน พบผู้มี
ระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร) จานวน 152 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.7
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เข้าพื้นที่ศึกษาและเก็บ
ข้อมูลจานวน 4 ครั้ง โดยลงพื้นที่สารวจผลกระทบผู้ได้รับพิษโลหะหนัก ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านคลิตี้ล่าง
และส ารวจสุ ข ภาพประชาชนในหมู่บ้ านคลิ ตี้ ล่ า ง รวมทั้ งได้ นารูป แบบในการล้ างสารพิ ษโลหะหนั ก
ด้วยการแพทย์ผสมผสาน โดยโรงพยาบาลทองผาภูมิ ได้เลือกแนวทางที่ 2 การใช้อาหาร พืช ผัก สมุนไพร
(ผักชีแคปซูล) แนวทางที่ 4 การขจัดสารโลหะหนักโดยการขับเหงื่อ และแนวทางที่ 5 การทาคีเลชั่น
พบว่า ผลการทาคีเลชั่นในผู้ป่วย 7 ราย ในโรงพยาบาลทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี พบว่า มีอาการทางร่างกาย
เช่น อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ปวดข้อ เป็นไข้ จุกแน่น ท้องเสีย ลดลง ผู้ป่วย 4 ราย มีค่าตะกั่วในปัสสาวะ ลดลง
ผู้ป่วย 3 ราย ไม่มีผลตะกั่วในปัสสาวะเปรียบเทียบ แต่มีอาการโดยรวมดีขึ้น ส่วนผลการกินผักชีแคปซูล
ในเชิงป้ องกันพิษโลหะหนั กจากสารตะกั่ว พบว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่กินผั กชี
แคปซูลต่อเนื่องนาน 6 เดือน จานวน 66 คน ไม่พบเด็กมีปัญหาจากพิษโลหะตะกั่วเพิ่มขึ้น
พ.ศ. 2559 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) ทองผาภูมิ และโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ดาเนินการ เฝ้าระวังและ
คัดกรองสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในหมู่บ้านคลิตี้ โดยเจาะเลือด
ในกลุ่มเฝ้าระวัง จานวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง ห้วยเสือ ทุ่งนางครวญ ทิพุเย เกริงกระเวีย
สะพานลาว อาเภอทองผาภูมิ และหมู่บ้านท่าดินแดง อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 1,998 คน
พบผู้มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร) จานวน 330 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.5
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ได้ดาเนินการเฝ้าระวัง คุณภาพน้า น้าบริโภค
ของพื้นที่คลิตี้ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าของชุมชนโดยรอบ พบว่า น้าบริโภคส่วนใหญ่ไม่ผ่าน
ด้านแบคทีเรีย คิดเป็นร้อยละ 80 และค่าตะกั่วไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ทุ่งเสือโทน ร่วมจัดทาแผนที่ บ้านเด็กที่มีระดับสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน จากผลการเจาะเลือดปี 2557
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังสุขภาพ ซึ่งพบว่า เด็กที่มีระดับสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน มีบ้านพักอาศัยใกล้กับ
บริ เ วณล าห้ ว ยคลิ ตี้ สอดคล้ อ งกั บ ผลการตรวจคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ซึ่ ง พบ
การปนเปื้อนของตะกั่วในตะกอนดินท้องน้าและสัตว์น้า และดาเนินการศึกษาระดับตะกั่ว ในฝุ่นที่พื้นห้อง
ทากิจกรรมและบริเวณที่น อน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 77 คน เป็นกลุ่มเด็ก 0 - 15 ปี ที่มีระดับตะกั่ว
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ในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จานวน 57 คน กลุ่มเด็ก 0 - 15 ปี ที่มีระดับ
ตะกั่วในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จานวน 20 คน ตะกั่วในฝุ่นในบ้านเด็กที่มี
ตะกั่วในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ทั้งที่พื้นห้องและบริเวณที่นอนไม่แตกต่างกัน
p = 0.15 และ p = 0.23 ตามลาดับ
มกราคม 2559 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จัดกิจกรรมการสื่ อสารความเสี่ยง
ในกลุ่มเด็กนักเรียน (อายุ 3 – 15 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลิตี้ล่าง โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนทุ่งเสือโทน
คลิตี้บน จานวน 200 คน
พ.ศ.2560 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) ทองผาภูมิ และโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ดาเนินการเฝ้าระวังและ
คัดกรองสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในหมู่บ้านคลิตี้ โดยเจาะเลือด
ในกลุ่มเฝ้าระวังหมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง จานวน 427 คน พบผู้มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐาน
(มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร) จานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9
ส านั กการแพทย์ ทางเลื อก กรมพัฒ นาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกและ
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ร่วมกับโรงพยาบาลทองผาภูมิ ภายใต้โครงกรฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่าวบ้านคลิตี้ล่าง
ได้ทาคีเลชั่นบาบัดประชาชนผู้ใหญ่หมู่บ้านคลิตี้ล่างที่มีความสมัครใจ จานวน 18 คน (อายุ 31 – 64 ปี)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการรักษา
มีนาคม 2560 สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้าคุณภาพน้าบริโภคบริเวณพื้นที่คลิตี้ เมื่อวันที่
21 - 24 มีนาคม 2560 จานวน 15 ตัวอย่าง พบว่า บริโภคส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านแบคทีเรีย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80 พบแบคที เ รี ย ได้ ใ นน้ าประปาภู เ ขาและน้ าถั ง 20 ลิ ต ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100
การปรับปรุงคุณภาพน้าโดยต้มให้เดือดก่อนบริโภคและทาความสะอาดภาชนะเก็บกักน้าฝน ช่วยลดความเสี่ยง
จากเชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อหิวาต์ บิด ไทฟอยด์ ปนเปื้อนอยู่ด้วย กรณีน้าบาดาลผ่านกรองควรมี
การดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษา ท าความสะอาดเปลี่ ย นไส้ ก รอง ล้ า งถั ง น้ าใส ตามระยะเวลาที่ ผู้ ผ ลิ ต ก าหนด
หมั่นบารุงรักษาระบบท่อ ทาความสะอาดก๊อกหัวจ่ายด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์จะช่วยลดการปนเปื้อนด้าน
แบคทีเรียได้
มีนาคม – มิถุนายน 2560 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาล
พหลพลพยุ หเสนา และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ขระดับอาเภอ (คปสอ.) ทองผาภูมิ
ดาเนินการประเมินระดับสติปัญญา (IQ) เด็กอายุ 5 – 14 ปี พบว่า เด็กใหมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง และ
หมู่บ้านลิ่นถิ่น มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) อยู่ที่ 93 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กจังหวัดกาญจนบุรี
และของประเทศที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 99.59 และ 98.23 ตามลาดับ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงจัดอบรม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่มี IQ ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานพร้อมสนันสนุนคู่มือสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และผู้ปกครอง
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มีนาคม – พฤษภาคม 2560 สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่ วมกับ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนิน การ
เฝ้ าระวังผลกระทบสุ ขภาพจากการสั มผั ส ฝุ่นตะกั่ว ในสิ่ งแวดล้อมด้วยวิธีการเก็บตัว อย่างแบบ Wipe
method โดยดาเนินการเก็บตัวอย่าง 316 หลังคาเรือน จานวน 686 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง ห้วยเสือ ทิพุเย เกริงกระเวีย ท่าดินแดง และสะพานลาว พบมีฝุ่นที่มีสารตะกั่ว
ปนเปื้อนในที่อยู่อาศัย จานวน 288 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 41.98 (ค่ามาตรฐาน : Housekeepingnon-Pb operational areas 4.3 ไมโครกรัมต่อหนึ่งร้อยตารางเซนติเมตร ของ NIOSH) จุดเก็บตัวอย่าง
ที่พบมากที่สุด คือ บันไดบ้าน ร้อยละ 78.94 รองลงมา คือ พื้นที่นั่งเล่น ร้อยละ 58.72 ทั้งนี้ ได้มีการ
จัดทา “สมุดบันทึกสุขภาพ สาหรับประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านคลิตี้บน-คลิตี้ล่าง และพื้นที่ใกล้เคียง”
โดยมอบให้ ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัด กาญจนบุรี ใช้ ในการบัน ทึก ผลการเข้ ารั บการตรวจสุ ขภาพ
ประชาชนในแต่ละครั้ง และ“สมุดภาพพลิก”เป็นชุดความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพสาหรับประชาชนในพื้นที่
ศักยภาพแร่ตะกั่วคลิตี้
พฤษภาคม 2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสานักการแพทย์ทางเลือก
ได้ดาเนินงานลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยปรึกษาหารือร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
และโรงพยาบาลทองผาภูมิ เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่องการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยหัวข้อ
“การพัฒนารูปแบบการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่วด้วยการแพทย์
ผสมผสาน” โดยมีโครงการวิจัยย่อยสองโครงการ คือ 1. การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการทา
คีเลชั่นบาบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่ว 2. การศึกษาประสิทธิผลแคปซูลผักชี สาหรับการ
ป้ อ งกั น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ สารตะกั่ ว สะสมในร่ า งกาย ได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะจากนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
ทีมสานักงานฯ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้านเครื่องมือการตรวจวินิจฉัย เช่น ความสัมพันธ์ของการพบ
basophilic stripping ในผลเลือดของผู้ที่มีภาวะตะกั่วในร่างกาย เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวัง และดูแลผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างทันท่วงที รวมถึงเครื่องมือการตรวจอื่นๆที่บ่งชี้ภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่ว เช่น การทา
bone scan การ x-ray long bone การตรวจฟันและช่องปาก
2. ทางจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่อาเภอทองผาภูมิ มีความยินดีในการเป็นพื้นที่วิจัย และ
ร่วมดาเนินการวิจัยกับสานักการแพทย์ทางเลือกทั้งสองโครงการย่อย
3. ควรล้างพิษตะกั่วด้วยการทาคีเลชั่นในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้กลับสู่
ภาวะปกติ
4. ควรมีการปรับสูตรยาในการทาคีเลชั่น เพื่อลดผลข้างเคียงจากอาการอ่อนเพลียในแต่ละราย
5. สนับสนุนให้ใช้แคปซูลผักชีในการป้องกันภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่ว รวมถึงการทาน
อาหารสมุนไพรอื่นที่มีฤทธิ์กาจัดสารพิษ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย มีกิจกรรมการศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพในการลดการสัมผัสสารตะกั่วของประชาชนในพื้นที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
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พิจารณากรอบการศึกษาร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เก็บข้อมูลความฉลาดทางสุขภาพ
และพฤติกรรมทางสุขภาพในพื้นที่โดยใช้แบบสอบถามและ Focus group เมื่อวันที่ 15 – 20 พฤษภาคม 2560
จานวน 115 ครัวเรือน พบว่า หากจะดาเนินการป้องกันและลดการรับสัมผัสสารตะกั่วในพื้นที่ควรมีการ
ดาเนินงานในการจัดการช่องทางการรับสัมผัสรวมถึงส่งเสริม พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ดังนี้
การส่ ง เสริ มประชาชนให้ มีก ารหลี ก เลี่ ย งพฤติก รรมเสี่ ยง การจั ดการน้ าอุปโภค/บริโภค สนั บสนุ นให้
ประชาชนทั้งคลิตี้บนและคลิตี้ล่างมีน้าฝนและน้าประปาที่เพียงพอในการบริโภคตลอดทั้งปี และการสื่อสาร
การดาเนินงานและมีส่วนร่วมของประชาชน
พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2560 ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) ทองผาภูมิ ลงพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง
จัดกิจกรรมสื่อสารความเสี่ยง ให้ข้อมูลสุขภาพ และคาแนะนาการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการรับสารตะกั่ว
เข้าสู่ร่างกายแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งแจ้งผลการตรวจระดับสารตะกั่ว ในเลือดปีงบประมาณ 2560
จานวน 4 ครั้ง และจัดทาแผนที่ประชาชนที่มีผลการตรวจระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐานปีงบประมาณ
2560 หมู่บ้านคลิตี้บน และคลิตี้ล่าง

ภาพที่ 4.4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และตรวจสุขภาพทั่วไป และเฝ้าระวังระดับตะกั่วในเลือด
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, ม.ป.ป.

4-13

ภาพที่ 4.5 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งเสือโทน
จัดกิจกรรมการสื่อสารความเสี่ยงในเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูง (อายุ 3 - 15ปี) ทีศ่ ูนย์พัฒนา
เด็กเล็กคลิตี้ล่าง ( ร.ร. ตชด.) และโรงเรียนทุ่งเสือโทน คลิตี้บน
ที่มา: สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี, 2559

ภาพที่ 4.6 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่สื่อสารความเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการรับสัมผัสตะกั่วประชาชนหมู่บ้านคลิตี้ล่าง คลิตี้บน
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2560
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ภาพที่ 4.7 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
และหน่วยงานในพื้นที่ จัดทาแผนที่ และติดตามเยี่ยมบ้านประชาชนในพื้นที่
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2560

ภาพที่ 4.8 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานในพืน้ ที่อบรมแกนนาและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2560

4-15

ภาพที่ 4.9 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการ การตรวจสุขภาพ
และทันตกรรมเคลื่อนที่
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2560

ภาพที่ 4.10 กรมอนามัยรวมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานในพื้นที่
ดาเนินงานสารวจข้อมูลน้าบริโภคและสภาพแวดล้อม
ที่มา: กรมอนามัย, 2560
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ภาพที่ 4.11 กรมอนามัยดาเนินการคืนข้อมูลผลการเฝ้าระวังน้าและผลพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ชุมชน
ที่มา: กรมอนามัย, 2560

ภาพที่ 4.12 สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรวมกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดราชบุรี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ ลงพื้นที่
ดาเนินการเก็บตัวอย่างตะกั่วในฝุ่นในพื้นผิวบริเวณที่อยู่อาศัย
ที่มา: สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2560)
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4.2 แผนการดาเนินงานระยะต่อไป
2.1 ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จะด าเนิ น การผลั ก ดั น ทางนโยบายผ่ า น
คณะกรรมการบูรณาการการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาพ กรณีการปนเปื้อน
สารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี การจัดทาแผนการดาเนินงาน/ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานฯ ผ่านคณะทางานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับเพื่อดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง การสร้างภาคีเครือข่ายและบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน การเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
2.2 กรมอนามัย จะดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภค และการพัฒนาองค์ ความรู้สื่อสาร
ความเสี่ยงทางสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการให้ความรู้กับครูอนามัย นักเรียนแกนนา
และชุมชนในพื้นที่คลิตี้
2.3 กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก ด าเนิ น การส่ ง โครงร่ า งงานวิ จั ย ต่ อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมงานวิ จั ย ในคนด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
ในโครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่องการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการทาคีเลชั่นบาบัดในผู้ป่วย
ที่มีภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่ว ขณะนี้ดาเนินการปรับ แก้ตามข้อเสนอแนะ มติปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
7 ธันวาคม 2560 และดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาชุดบริการดูแล
ผู้ได้รับผลกระทบจากสารพิษตะกั่วอย่างเป็นระบบ
2.4 กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการสนันสนุ น
ทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสื่อการให้ความรู้ที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที่ และหลักสูตรอบรมครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องที่จาเพาะกับพื้นที่
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี (สคร.5) การเฝ้าระวังฝุ่นตะกั่วในพื้นที่ พัฒนา
และจัดทาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่คลิตี้ล่างและคลิตี้บน และดาเนินการร่วมกับสานัก โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมในการจัดอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังตะกั่วในหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก
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ผ-1

ภาคผนวก
คาสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานความร่วมมือ 20 ปี เพื่อดูแลชาวคลิตี้

ผ-2

การจัดทาเนื้อหา
ที่ปรึกษา
นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
นายกาจัด รามกุล
นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นางสาวฉันทนา ผดุงทศ
ผู้จัดทาเนื้อหา
นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย
นางแสงโฉม ศิริพานิช
นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง
นางสาวชนชนก อรุณเลิศ
นายมนต์เทพ อัตต์สินทอง
นายภิญธนัฎฐ์ ศรีชะเอม

ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
สานักจัดการคุณภาพนา ส่วนนาเสียอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
สานักจัดการคุณภาพนา ส่วนนาเสียอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
สานักจัดการคุณภาพนา ส่วนนาเสียอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
สานักจัดการคุณภาพนา ส่วนนาเสียอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ

นางสาวดวงกมล ดีสอน
นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์
นางสาวมโนรส ห้าวหาญ
นางสาวอรพันธ์ อันติมานนท์
นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
นางสาวจุไรรัตน์ ศรีมณี
นางสาวภัทรินทร์ คณะมี
นางสาวสุนันท์ นาคกร

ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
สานักจัดการคุณภาพนา ส่วนนาเสียอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักสุขาภิบาลอาหารและนา กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ตรวจทานเนื้อหาโดย
นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นางสาวอรพันธ์ อันติมานนท์
นางสาวกีรติญา ไทยอู่

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาโดย
นางสาวสุนันท์ นาคกร
นางสาวภัทรวดี ขาวจันทร์
นางสาวญาณิศา ศรีใส

นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

