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บทที่

แนวคิด
การจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม

1.1) บทน�ำ
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ป ั ญ หามลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มนั บ ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ห ลายฝ่ า ยก� ำ ลั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ                    
เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มและความรุนแรงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี
โดยเฉพาะประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อม อาจท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพเกิดขึน้ ได้
จึงท�ำให้หน่วยงานสาธารณสุข ควรมีการให้ความส�ำคัญในการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึน้ จาก
ปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั ซึง่ จะเห็นว่าเหตุการณ์มลพิษทางสิง่ แวดล้อมในอดีต เช่น ปัญหานิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด  ปญั หาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ ปัญหาการปนเปือ้ นของโลหะหนักในน�ำ้ และดิน กรณีสารตะกัว่ ปนเปือ้ น
ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี สารแคดเมียมปนเปือ้ นในดินและข้าว จังหวัดตาก ปัญหาไฟไหม้บอ่ ขยะแพรกษา เป็นต้น                      
ซึง่ ล้วนแล้วแต่ทำ� ให้ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้แหล่งมลพิษได้รบั สัมผัสสารมลพิษเข้าสูร่ า่ งกายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งจะน�ำไปสู่ปัญหาสุขภาพในอนาคต
หน่ ว ยงานทางด้ า นสาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ
ผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ และองค์ความรู้ที่ใช้                      
ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากการรับสัมผัสมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กลไกการเกิดโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม การค้นหาสิ่งคุกคามสุขภาพ การประเมิน                              
ผลกระทบต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังทางสุขภาพ การสอบสวนโรค ฯลฯ ซึง่ สามารถเรียกกระบวนการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมว่า “การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
(Environmental Medicine)” ซึง่ จะเป็นแนวทางส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขสามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดั ง นั้น ส�ำนัก โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมควบคุ ม โรค ในฐานะเป็ นหน่ ว ยงาน
พัฒนาวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนทีม่ สี าเหตุมาจากประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม ได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จึงมีการพัฒนาแนวทางการจัดบริการ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน                    
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง                      
แบบยั่งยืนต่อไป
1.

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

1.2) วัตถุประสงค์ของการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ดูแลสุขภาพของประชาชนทัว่ ไป จากสิง่ คุกคามทีม่ อี ยูห่ รือปนเปือ้ นอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมรอบตัว เนือ่ งจาก
โรคและปั ญ หาสุ ข ภาพมั ก เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลมี ก ารสั ม ผั ส กั บ สิ่ ง ก่ อ โรคที่ อ ยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ทางกายภาพ                     
เคมี และชีวภาพ ดังนัน้ บุคลากรทางสาธารณสุขควรมีความสามารถในการประเมินและจัดการกับสาเหตุทเี่ กิดจาก
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพได้ รวมทั้งจะต้องมีความรู้ในเรื่องโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัย                      
และการรักษา
1.3) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่จะน�ำแนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมไปใช้ประกอบด้วย
1. หน่วยงานสนับสนุนการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)  
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งหรือพืน้ ทีม่ โี อกาสเสีย่ งต่อ
ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
2. หน่วยบริการสาธารณสุข ได้แก่  โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)  โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.)  โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)  ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม
1.4) โครงสร้างบุคลากรในการด�ำเนินงานด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานสาธารณสุ ข นั้ น เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ น                 
การท�ำงานด้านเวชกรรมสิง่ แวดล้อม ซึง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีโครงสร้างด้านบุคลากรทีม่ คี วามชัดเจนและจ�ำนวนทีเ่ พียงพอ
ในการรับมือกับสถานการณ์มลพิษสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มกี ารก�ำหนดโครงสร้างบุคลากรด้านเวชกรรมสิง่ แวดล้อมของหน่วยงานทีส่ งั กัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 29
เรื่อง โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่
31 มกราคม 2555  ได้กำ� หนดโครงการด้านบุคลากรสาธารณสุขเพือ่ รองรับการด�ำเนินงานด้านเวชกรรมสิง่ แวดล้อม
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. การจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม อาชี ว เวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มในส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หากมี ค วามพร้ อ ม                     
ให้จดั ตัง้ เป็นกลุม่ งานภายใน และรายงานให้สาํ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ และให้กำ� หนด
เฉพาะในพื้นที่เสี่ยงโดยมีภาระงานและก�ำลังคนที่จะสามารถตั้งกลุ่มงานได้ และในระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งกลุ่มงาน
ให้บทบาทหน้าที่คงอยู่ในกลุ่มงานควบคุมโรคก่อน

2.

หนา 3 ภาพที่ 1 โครงสรางหนวยงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) ระดับสูง
- นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) (เดิม)
- นักวิชาการสาธารณสุข (ดานสงเสริมพัฒนา) (เดิม)
- จพ.สาธารณสุข/นักวิเคราะหนโยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข (จบห.สาธารณสุข (เดิม)
กลุมงาน
บริหารทั่วไป

กลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

- นักจัดการงานทั่วไป
- นวก.เงินและบัญชี
- นวก.พัสดุ
- จพ.การเงินและบัญชี
- จพ.ธุรการ
- จพ.พัสดุ
- นายชางเทคนิค
- นายชางโยธา
- จพ.โสตทัศนศึกษา
- นายชางศิลป
- จพ.เผยแพร
ประชาสัมพันธ

- นวก.สาธารณสุข
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- นวก.คอมพิวเตอร
- จพ.สาธารณสุข
- จพ.สถิติ

** กลุมงานอาชีว
เวชกรรมและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม

กลุมงาน
สงเสริมสุขภาพ

กลุมงาน
ควบคุมโรค
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข
- นายแพทย

- นวก.สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- นายแพทย

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

กลุมงาน
ประกันสุขภาพ

- เภสัชกร
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.เภสัชกรรม
- จพ.สาธารณสุข
- นายแพทย

- นวก.สาธารณสุข
- นักวิชาการ
เงินและบัญชี
- จพ.สาธารณสุข
- จพ.สถิติ
- จพ.การเงิน
และบัญชี

กลุมงาน
นิติการ
- นิติกร
- จพ.ธุรการ
- นายแพทย

กลุมงาน
พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุมงาน
ทันตสาธารณสุข

กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล

- นวก.สาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- จพ.สาธารณสุข
- นักการแพทย
แผนไทย
- นายแพทย

- ทันตแพทย
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.ทันต
สาธารณสุข
- นายแพทย

- นักทรัพยากร
บุคคล
- จพ.ธุรการ
- นายแพทย

** หมายเหตุ ใหกําหนดเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงโดยมีภาระงานและกําลังคนที่จะสามารถตั้งกลุมงานได
และในระหวางที่ยังไมไดตั้งกลุมงานใหบทบาทหนาที่คงอยูในกลุมงานควบคุมโรคกอน

ภาพที่ 1 โครงสรางหนวยงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงานในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. โครงสร้ า งบุ ค ลากรของกลุ ่ ม ภารกิ จ ด้ า นบริ ก ารปฐมภู มิ โรงพยาบาลศู น ย์ / โรงพยาบาลทั่ ว ไป                   
จะมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม คือ งานพิษวิทยาและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
หน่วยงานย่อยของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนา 3 ภาพที่ 2 โครงสรางหนวยงานในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
กลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ
กลุมงานผูปวยนอก

- นายแพทย

กลุมงานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
- นายแพทย
- เภสัชกร
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักการแพทยแพทยไทย
- จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.
การแพทยแผนไทย)
(อายุรเวท)

กลุมงานเวชกรรมสังคม
- นายแพทย
1. งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
- นายแพทย
- พยาบาลวิชาชีพ
1.1 งานรักษาพยาบาล
ชุมชน
- พยาบาลวิชาชีพ
2. งานปองกันควบคุมโรค
ระบาดวิทยา
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
ศูนยสุขภาพชุมชน
เขตเมือง (ศสม.)

กลุมงานสุขศึกษา
- นวก.สาธารสุข

3. งานพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิและ
สนับสนุนเครือขาย
- นายแพทย
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.เวชสถิติ
3.1 งานคลินิกผูสูงอายุ
- พยาบาลวิชาชีพ
3.2 งานบริการปฐมภูมิ
- นายแพทย
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข
- จพ.ทันตสาธารณสุข/
นวก.สาธารณสุข
- จพ.สาธารณสุข (วุฒิ
ป.การแพทยแผนไทย
(อายุรเวท)/นักการ
แพทยแผนไทย

4. งานสงเสริมสุขภาพ
และฟนฟู
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข/
จพ.สาธารณสุข

กลุมงานอาชีวเวชกรรม
- นายแพทย
1. งานคลินิกอาชีว
เวชกรรม
- นายแพทย
- พยาบาลวิชาชีพ
2. งานสงเสริมสุขภาพ
และฟนฟูสภาพวัยทํางาน
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
3. งานอาชีวปองกัน
และควบคุมโรค
- นายแพทย
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
4. งานพิษวิทยาและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข
5. งานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.สาธารณสุข

5. งานคุมครองผูบริโภค
- เภสัชกร
- นวก.สาธารณสุข

ภาพที่ 2 โครงสรางหนวยงานในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป

ภาพที่ 2 โครงสร้างหน่วยงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
3.

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

หนา 4 ภาพที่ 3 โครงสรางและบทบาทหนาที่ของกลุมงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
กลุมงานอาชีวเวชกรรม
งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

งานสรางเสริม
สุขภาพ/ฟนฟูสภาพ
วัยทํางาน

งานอาชีวปองกัน
และควบคุมโรค

งานพิษวิทยา
และเวชกรรม
สิ่งแวดลอม

งานอาชีวอนามัย/ความ
ปลอดภัย/สิ่งแวดลอม
ในโรงพยาบาล

• คัดกรองและประเมิน
ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพของ
คนทํางานและผูไดรับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
• บริการตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยงของลักษณะงาน
• ตรวจพิเศษดวยเครื่องมือ
อาชีวเวชศาสตร
• เก็บและวิเคราะหสิ่งสง
ตรวจทางอาชีวเวชศาสตร
• ตรวจวินจิ ฉัยและรักษา
โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม
• วิเคราะหความเหมาะสม
ของสุขภาพกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
• ใหอาชีวสุขศึกษาตาม
สภาพงาน
• คุมครองสิทธิผูมารับ
บริการตามกฎหมาย
แรงงาน กฎหมายกองทุน
เงินทดแทน
• สืบคนขอมูลประกอบการ
วินิจฉัยโรคจากการทํางาน
• ตรวจประเมินสุขภาพตาม
ความเหมาะสมของงาน
• ตรวจวินจิ ฉัยและรักษา
อาการเกิดพิษและผลไมพึง
ประสงคดานพิษวิทยาและ
วินิจฉัยและหาสาเหตุของ
โรคจากมลพิษสิ่งแวดลอม

• สรางเสริมสุขภาพ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพทั่วไป
และสุขภาพจากการ
ทํางาน
• สรางกระบวนการ
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลพฤติกรรมที่
สงผลกระทบตอ
สุขภาพคนทํางาน
• วิเคราะหพฤติกรรม
และสรางรูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามปญหา
• ผลิตสื่อเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพที่
เหมาะสม
• บริการฟนฟูสภาพ
คนทํางานที่ประสบการ
เจ็บปวยและอันตราย
จากการทํางาน
• ประสานการสงตอ
เพื่อการฟนฟูอาชีพ
• สรางเครือขายภาคี
สุขภาพรวมกับ
ผูเกี่ยวของ
• ปรับสภาพงานให
สอดคลองกับผูมีปญหา
สุขภาพ
• สรางกระบวนการ
เรียนรูและถายทอด
ผูเกี่ยวของ
• สรางนวัตกรรมใหม
ดานอาชีวอนามัย

• ประเมินและวิเคราะห
ปจจัย/ระบบงานและลักษณะ
งานที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
• สรางกระบวนการเฝาระวัง
กํากับติดตามและแกไข
สิ่งแวดลอมในการทํางานใน
งานอาชีพตางๆ
• ตรวจและประเมินระดับคา
ของสิ่งแวดลอมในการทํางาน
• ควบคุมปองกันโรคจากการ
ทํางาน
• ออกแบบการตรวจสุขภาพ
ตามความเสี่ยงของลักษณะ
งาน
• เฝาระวังและสอบสวนโรค
และติดตามเยี่ยมบาน/ที่
ทํางานผูปวย
• สรางเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน
• ดําเนินงานสาธารณสุขมูล
ฐานในสถานประกอบการ
• จัดหนวยบริการอาชีวอนา
มัยเชิงรุกในสถานที่ทํางาน
• จัดทําฐานขอมูลอาชีวนามัย
และความปลอดภัยระดับ
จังหวัดและวิเคราะห
สถานการณแนวโนมปญหา
ของพื้นที่
• พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
รองรับภาพรวมระดับประเทศ

• สรางกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยง
หรือมลพิษใน
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
สุขภาพ
• เฝาระวังสภาวะ
สุขภาพของ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
• เตรียมความพรอม
รองรับสถานการณ
ฉุกเฉิน
• เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ความรูและสื่อสาร
ความเสี่ยงตอสุขภาพ
และใหคําปรึกษาแก
ประชาชน
• สรางภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาโรคหรือ
ผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอม
• พัฒนาระบบขอมูล
ผลกระทบตอสุขภาพ
และสภาพแวดลอม
• ศึกษาวิจัยในพื้นที่
• บริการดาน
วิชาการ
• การควบคุมและ
ปองกันมลพิษจาก
สิ่งแวดลอม

• เฝาระวังดานสุขภาพ
• เฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยในหนวยงาน
• สรางเสริมสุขภาพ
บุคลากรในโรงพยาบาล
• สรางเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน
• ควบคุมปองกันโรคจาก
การทํางานของบุคลากร
ในโรงพยาบาล
• สรางเครือขายสหสาขา
วิชาชีพ
• สถานที่นาอยูนาทํางาน
• สุขาภิบาลอาหาร
• การควบคุมและปองกัน
แมลง/สัตวนําโรค
• การจัดการน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภค/บริโภค
• การบําบัดน้ําเสีย
• การบําบัดและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล
• การจัดการขยะมูลฝอย

ภาพที่ 3 โครงสรางและบทบาทหนาที่ของกลุมงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
หนา 4 ภาพที่ 4 กรอบโครงสร
างกลุมงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป

ภาพที่ 3 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
นายแพทยทรงคุณวุฒิ 1 (ดานเวชกรรมปองกัน, อาชีวเวชกรรม)
งานคลินิก
อาชีวเวชกรรม

งานสรางเสริมสุขภาพ
และฟนฟูสภาพ
วัยทํางาน

งานอาชีวปองกัน
และควบคุมโรค

งานพิษวิทยาและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม

งานอาชีวอนามัย/ความ
ปลอดภัย/สิ่งแวดลอม
ในโรงพยาบาล

• นายแพทยเชี่ยวชาญ 2
• นายแพทยปฏิบัติการ/
ชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษ
□
• พยาบาลวิชาชีพ
เชี่ยวชาญ
1
• พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ 3
• พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ□

• พยาบาลวิชาชีพ
เชี่ยวชาญ
1
• พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ 2
• พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ
□
• นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ/
ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ □

•นายแพทยเชี่ยวชาญ 1
•นายแพทยปฏิบัติการ/
ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ
□
•พยาบาลวิชาชีพ
เชี่ยวชาญ
1
•พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ
2
•พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ □
•นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ
1
•นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ □

•พยาบาลวิชาชีพ
เชี่ยวชาญ
1
•นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ
1
•นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ
□
•พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ
□

•พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ 2
•นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ 1
•นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ
□
•พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ
□
• นักวิชาการสาธารณสุข
(เจาหนาที่ความ
ปลอดภัย)
1

่ 4 กรอบโครงสรางกลุมงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ภาพที่ 4ภาพที
กรอบโครงสร้
างกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป1

4.

หนา 5 ภาพที่ 5 กรอบอัตรากําลังงานพิษวิทยาและเวชกรรมสิ่งแวดลอม กลุมงานอาชีวเวชกรรม
สวนราชการ/ตําแหนง
ชื่อตําแหนงในการบริหาร ชื่อตําแหนงในสายงาน

กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

แ น ว ท า ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ระดับตําแหนง

ประเภท
ตําแหนง

จํานวน
รพศ. รพท.

หมายเหตุ

- ห น้ า 5

ภาพที่ 4 กรอบโครงสร้างกลุม่ งานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป1

งานพิษวิทยาและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม
พยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ

วช.

1

-

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ

ว.

1

-

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

ว.

□

□

ตาม GIS

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

วช.

□

□

ตาม GIS

ภาพทีภาพที
่ 5 กรอบอั
ตราก�
ทยาและเวชกรรมสิ
ม กลุ่มวงานอาชี
่ 5 กรอบอั
ตรากํำาลัลังงงานพิ
งานพิษษวิทวิยาและเวชกรรมสิ
่งแวดล่งอแวดล้
ม กลุมองานอาชี
เวชกรรม วเวชกรรม

1.5) เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินงานด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ในการด�
น งานด้
า นเวชกรรมสิ
อ ม จะมี ก ารใช้
เ ครือ่ อมงมืกลุอ และอุ
ป กรณ์
ใ นการเฝ้ า ระวั ง                     
ภาพที่ ำ5เนิกรอบอั
ตรากํ
าลังงานพิษ่ งวิแวดล้
ทยาและเวชกรรมสิ
่งแวดล้
่มงานอาชี
วเวชกรรม
ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น�้ำ อากาศ สารเคมี หรือมีอากาศเป็นตัวกลาง เช่น เสียง หรือตรวจ
1.5)สิง่ เครื
งมืง่ แวดล้
อที่ใอช้มแต่
ในการดํ
าเนิ
นเวชกรรมสิ
อม อ่ งตรวจอยูก่ บั ที่ (Area sampling)
ทีอ่ ยู่อใ่ นสิ
จบั ต้องไม่
ได้ นเช่งานด้
น กัมมันาตรั
งสี ฯลฯ อาจติด่งตัแวดล้
ง้ หรือวางเครื
หรือติดไปกับตัวคนงาน (Personal sampling) หลักคิด คือ หากคนงานหรือประชาชนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มี
ในการดํ า เนิ น งานด้ า นเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม จะมี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการเฝ้ า ระวั ง
คุกคามสุ
นค่ามาตรฐานตามที
หนดหรือหรื
ไม่เอกิมีนค่อาากาศเป็
แนะน�ำตามที
อ่ งค์กเช่
รวินชาการก�
หนด
ทางสุสิขง่ ภาพที
่เกีข่ยภาพนั
วข้องกัน้ บไม่สิเ่งกิแวดล้
อม เช่น ดิน น้ก่ ําฎหมายก�
อากาศำสารเคมี
นตัวกลาง
เสียง ำหรื
อตรวจ
จะไม่
ป่วยจากสิ
ศรัณย์อาจติ
กุล, 2555)
สิ่งที่อแล้ยู่ใวนสิ
่งแวดล้
อมแต่่งจคุับกต้คามสุ
องไม่ขไภาพนั
ด้ เช่น้นกั(พรชั
มมันยตรัสิงทสีธิฯลฯ
ดตั้งหรือวางเครื่องตรวจอยู่กับที่ (Area sampling)
ดและประเภทของเครื
อ่ งมือทีใ่ ช้ใหลั
นการด�
านเวชกรรมสิ
ง่ แวดล้อม่ออาจจะมี
ลกั ษณะใกล้
หรือติดไปกับตัชนิวคนงาน
(Personal sampling)
กคิดำเนิ
คือนงานด้
หากคนงานหรื
อประชาชนที
ยู่ในสิ่งแวดล้
อมที่มีสเคีิ่งยคุงกคาม
กับงานด้
เวชกรรม เนือ่ งจากสิ
ง่ คุกคามทางสุ
ชนิดเดีาตามที
ยวกัน่อยกตั
อย่ชาาการกํ
งเช่น การเกิ
ารณ์ ป่วย
สุขภาพนั
้นไม่าเกินอาชี
นค่าวมาตรฐานตามที
่กฎหมายกํ
าหนดหรืขภาพอาจเป็
อไม่เกินค่านแนะนํ
งค์กวรวิ
าหนดดเหตุ
แล้วกจะไม่
บ่อขยะแพรกษา
จากสิไฟไหม้
่งคุกคามสุ
ขภาพนั้น (พรชัซึ่งยท�สิำทให้ธิเศกิรัดณมลพิ
ย์กุลษ, จากการเกิ
2555) ดเพลิงไหม้ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอน
มอนอกไซด์ ฯลฯ
ง่ เป็นมลพิษชนิดเดียวกั่อนงมื
กับอทีทีเ่ กิ่ใดช้ขึใน้ นการดํ
จากโรงงานอุ
ตสาหกรรมบางประเภท
ดังนัน้ อมเครือาจจะมี
อ่ งมือทีใ่ ช้ลใักนษณะ
ชนิดซึและประเภทของเครื
าเนินงานด้
านเวชกรรมสิ่งแวดล้
ดคุณานอาชี
ภาพอากาศ
จึงสามารถใช้
อปุ กรณ์
ดในงานด้
านอาชีวเวชกรรมทดแทนได้
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มอนอกไซค์ ฯลฯ ซึ่งเป็นมลพิษชนิดเดียวกันกับที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ใน
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จึงสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจวัดในงานด้านอาชีวเวชกรรมทดแทนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
มลพิษและคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิด

1

ข้อเสนอของชมรมอาชีวเวชกรรม

5.

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

หน่วยงานที่ท�ำงานด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การท�ำงานให้มคี วามเหมาะสมและครบถ้วน โดยพิจารณาถึงความเสีย่ งหรืออันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่เขตรับผิดชอบมีโรงงานที่ใช้แอมโมเนียเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นจ�ำนวนมาก และอยู่
ใกล้บริเวณที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจวัดระดับก๊าซ
แอมโมเนียทีอ่ าจเกิดการรัว่ ไหลสูช่ มุ ชน เป็นต้น โดยเครือ่ งมือและอุปกรณ์บางชนิดทีอ่ าจมีความจ�ำเป็นในการใช้งาน
แต่อาจมีราคาแพงหรือความซับซ้อนในการใช้งาน ดังนั้น ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความ
สามารถในการตรวจวัดได้ เช่น กรมควบคุมมลพิษ ส�ำนักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย ส�ำนักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เป็นต้น
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินงานด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น
  - เครื่องมือตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง SO2  CO H2S Ammonia ฯลฯ
  - เครือ่ งมือตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ เช่น ตะกัว่ ในเลือด แคดเมียมในปัสสาวะ การตรวจนับเม็ดเลือด ฯลฯ
  - เครื่องมือตรวจวิเคราะห์กายภาพ เช่น แสงสว่าง เสียง ความร้อน กัมมันตรังสี ฯลฯ
  - อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หน้ากาก N95 ถุงมือยาง แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย
    ชุดป้องกันสารเคมี ฯลฯ
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การจัดบริการทางเวชกรรมสิง่ แวดล้อม เป็นความร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์
โดยเฉพาะแพทย์อาชีวเวชกรรมและสิ่งแวดล้อม พยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                    
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม นักพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม นักสุขศึกษา                 
เป็นต้น ซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย นโยบายและโครงสร้างการจัดการแต่ละระดับ กฎหมาย
และการบังคับใช้ ระบบการจัดบริการทางเวชกรรมสิง่ แวดล้อม ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพและระบบข้อมูล
ข่าวสาร ระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพก่อนการด�ำเนินโครงการ (HIA) การเตรียมการรองรับอุบตั ภิ ยั การ
พัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและ
ป้องกัน
บทบาทหลั ก ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ การประเมิ น และการจั ด การ                      
ความเสี่ยงทางสุขภาพ (Health risk assessment and management) การผลักดันและสนับสนุนนโยบาย                          
(Policy development) และการควบคุมคุณภาพ (Quality assurance)
กิจกรรมหลักในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความเสี่ยง
1.1 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ
1.3 การสื่อสารความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
2.1 การเฝ้าระวังทางเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
2.2 การสอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อม
2.3 การควบคุมป้องกันโรคจากสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 การวินิจฉัยรักษาโรคจากสิ่งแวดล้อม
3.1 การวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
3.2 การรายงานโรค
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการ
4.1 การบริหารจัดการทางการแพทย์
     - การรองรับหรือส่งต่อผู้ป่วย
     - การรองรับและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
4.2 การบริหารจัดการทางการสาธารณสุข
     - มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ำ HIA
     - ร่วมบริหารจัดการและสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุน
5.1 จัดท�ำแผนงานและโครงการหรือนโยบายเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจากหน่วยงานภายนอก
     กระทรวงสาธารณสุข
5.2 การสนับสนุนการด�ำเนินงานในการชดเชยการเจ็บป่วย หรือด�ำเนินการตามกฎหมายอื่นๆ
5.3 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5.4 จัดท�ำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความเสี่ยง
1.1 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
เป็นขัน้ ตอนการค้นหาความเสีย่ งจากสิง่ คุกคามหรือมลพิษสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นขัน้ ตอนแรกของการประเมิน
ความเสี่ยง เป็นการระบุถึงอันตรายหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับสัมผัสมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น
สารเคมี โลหะหนัก ฝุน่ ละออง เชือ้ โรค ฯลฯ น�ำไปสูก่ ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ต่อสุขภาพจากสิง่ คุกคามหรือ
มลพิษสิง่ แวดล้อม และใช้เป็นข้อมูลในจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา การวางแผนการด�ำเนินงาน และการจัดตัง้ งบ
ประมาณเพือ่ ด�ำเนินการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ คุกคามหรือมลพิษสิง่ แวดล้อมต่อไป ซึง่ สภาวิจยั
แห่งชาติของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอรูปแบบการประเมินความเสีย่ งออกเป็น
4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การประเมินสิ่งคุกคาม (Hazard Identification) ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาเพื่อที่จะตอบค�ำถาม                
    ว่าสิ่งคุกคามที่เราก�ำลังสนใจจะมีความสัมพันธ์กับผลกระทบด้านสุขภาพหรือไม่
2. การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment) เป็นการหาขนาดของสิ่งคุกคามที่มนุษย์ได้รับ               
    ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังมาตรการการควบคุมสิ่งคุกคาม
3. การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง (Dose-Response Assessment) คือ การหาความสัมพันธ์
   ระหว่างขนาดของการสัมผัสกับโอกาสของการเกิดผลเสียด้านสุขภาพ
4. การอธิบายลักษณะของความเสีย่ ง (Risk Characterization) คือ การพรรณนาลักษณะทางธรรมชาติ
   และขนาดของความเสี่ยงในมนุษย์ซึ่งจะต้องรวมเอาความไม่แน่นอน (Uncertainties) เข้าด้วย
   โดยสรุปผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ คือ การตอบค�ำถามว่าสิ่งคุกคามใด ๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบ
   ต่อสุขภาพของมนุษย์มากน้อยเพียงใด ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จาก 3 ขั้นตอนข้างต้น
  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 3 )
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1.2. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ
การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ “กระบวนการค้นหา ประเมิน คัดเลือก และด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อสุขภาพมนุษย์และระบบนิเวศ” เป้าหมายของการจัดการความเสีย่ ง คือ การด�ำเนินการทีอ่ งิ หลักการ            
ทางวิทยาศาสตร์ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยง โดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายด้วย
ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การก�ำหนดประเภทของปัญหาและบริบท
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของปัญหา
3. ส�ำรวจทางเลือกต่าง ๆ ในการก�ำหนดความเสี่ยง
4. ตัดสินใจวิธีการในการด�ำเนินการลดความเสี่ยง
5. ด�ำเนินการมาตรการที่ก�ำหนด
6. ประเมินผลการด�ำเนินการ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 3 )
1.3 การสื่อสารความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
การสือ่ สารความเสีย่ งปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ แก่ประชาชน เป็นกระบวนการเผยแพร่และกระจาย
ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากที่ได้มีการค้นหาและประเมินความเสี่ยงจากสิ่งคุกคาม
หรือมลพิษสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ภายในพืน้ ที่ ซึง่ ท�ำให้สามารถระบุได้วา่ ประชาชนกลุม่ ใดหรืออาศัยอยูใ่ นบริเวณใด                 
ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้มคี วามเข้าใจถึงลักษณะปัญหา ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และความรูใ้ นการป้องกันตนเอง เพือ่ ป้องกัน
ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือลดความตื่นตระหนกจากการรับทราบข้อมูลที่ไม่ต้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น                       
โดยมีขั้นตอนในการด�ำเนินการ ดังนี้
1.3.1 ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการสื่อสาร ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของ
                   กลุ่มเป้าหมาย เช่น ระดับการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ
1.3.2 ออกแบบรูปแบบและช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามบริบทของชุมชน
        นั้นๆ เช่น การใช้วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว จดหมาย ฯลฯ
1.3.3 สื่ อ สารหรื อ รายงานผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สภาวะทางสิ่ ง แวดล้ อ ม และการบาดเจ็ บ /                 
         ความเจ็บป่วย/ โรคที่เ กี่ยวข้ อ งกั บสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ วยภาษาที่ เ หมาะสมและเข้ า ใจง่ า ยให้ กับ
         ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชน ผู้น�ำชุมชน หน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลาง เป็นต้น
1.3.4 ควรมีการให้สุขศึกษาหรือจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ในการป้องกันโรคจากสิ่งแวดล้อม                  
        กับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ฯลฯ
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1.3.5 ควรมีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและขอค�ำปรึกษา ในการป้องกันผลกระทบ
        ต่ อ สุ ข ภาพจากปั ญ หามลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ป ระชาชน เช่ น เว็ บ ไซต์ เจ้ า หน้ า ที่
         ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือโรงพยาบาล ฯลฯ
1.3.6 ในกรณีที่มลพิษเกินค่าเฝ้าระวังหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรมีมาตรการการแจ้งเหตุ                
        หรื อ เตื อ นภั ย แก่ ป ระชาชนภายในพื้ น ที่ ป ระสบปั ญ หามลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
        ความตระหนักในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
2.1 การเฝ้าระวังทางเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมนั้น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค [Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)] ได้ก�ำหนดให้มี 4 ขั้นตอนที่ส�ำคัญ ดังนี้ คือ
1) การรวบรวมข้ อ มู ล ในขั้ น นี้ จ ะต้ อ งมี ร ะบบในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ อาการ
     ที่เ กี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแปรด้ า นปั จจั ย เสี่ ย งต่ า งๆ จนเกิ ด เป็ น “ฐานข้ อ มู ล ” ในกรณี ข องระบบ              
    เฝ้าระวังอนามัยสิง่ แวดล้อม หมายรวมถึงการเก็บข้อมูลสิง่ คุกคามและปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้วย
2) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในขั้ น นี้ เ ป็ น การน� ำ ข้ อ มู ล มาท� ำ การวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ทั้ ง นี้
อย่ า งน้ อ ยควรจะสามารถบอกความชุ ก หรื อ อุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรค แนวโน้ ม ของโรค กลุ ่ ม เสี่ ย ง
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคได้ ในกรณีของระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องสามารถบอกความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับปัญหา
สุขภาพได้
3) การรายงานข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ย วข้ อ ง คื อ การรายงานผลแก่ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในระดั บผู ้ ก�ำ หนด
      นโยบายหรื อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ในกรณี ข องระบบเฝ้ า ระวั ง อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม                  
     ยังหมายรวมถึงผู้ก่อมลพิษด้วย
4) การด�ำเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา เป็นการน�ำเอาข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา
    อันเป็นเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อประชาชน
2.2 การสอบสวนทางเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การสอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นการด�ำเนินกิจกรรมทางระบาดวิทยาเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล                   
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพ และปัจจัยสาเหตุของโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้านระบาดวิทยา การเจ็บป่วย ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลการตรวจ                         
ทางห้องปฏิบตั กิ าร และข้อมูลอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ทมี่ เี หตุและผลทีส่ ามารถอ้างอิง       
พิสูจน์ได้ ขั้นตอนการสอบสวนโรคที่ส�ำคัญ
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2.2.1 ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจด�ำเนินการสอบสวนโรค หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2.2.2 ยืนยันการวินิจฉัยและการระบาด
       - การซักถามประวัตแิ ละอาการเจ็บป่วย ประวัตกิ ารสัมผัสต่อสิง่ คุกคามสุขภาพหรือมลพิษสิง่ แวดล้อม
       - การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจพิเศษ
2.2.3 การประเมินผลอย่างรวดเร็วในเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม
2.2.4 การเตรียมการก่อนออกสอบสวนโรค โดยต้องมีองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
       - องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ธรรมชาติและลักษณะอาการของโรค
           ปัจจัยสาเหตุต่างๆ วิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์
        และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็น)
          - การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆที่จ�ำเป็นในการสอบสวนโรคให้พร้อม (เช่น แบบสอบถาม
         อุปกรณ์ป้องกันตนเอง แบบส�ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง เตรียมและ
         ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
         เครื่องมืออื่นๆ ที่จ�ำเป็นในแต่ละเหตุการณ์)
       - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อม
2.2.5 การจัดเตรียมทีมสอบสวนโรค
2.2.6 การรวบรวมข้อมูล
       - การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
         - การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาและประเมินค่าปริมาณสารอันตรายและ               
         สิ่งคุกคามสุขภาพ
2.2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลการสอบสวนโรค
        เป็นการน�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการสอบสวนโรค ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้าน
                  สุขภาพเกี่ยวกับอาการและอาการแสดง ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
        และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯลฯ มาเรียบเรียง วิเคราะห ์เพื่ออธิบายผลที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของ
      การเกิดโรคและภัยสุขภาพ หากน�ำข้อมูล การสอบสวนโรคมาวิเคราะห์ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาแล้ว
           แต่ยังไม่สามารถสรุปผลการสอบสวนหรือหาสาเหตุได้ชัดเจนอาจต้องพิจารณาตั้งสมมุติฐาน
        เพื่อศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ต่อไป
2.2.8 การจัดการโรคจากสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ เช่น การให้การรักษาผูป้ ว่ ย หรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ การค้นหา
          กลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดโรคได้อีก และหาแนวทางป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยงนั้นๆ การควบคุม      
        ป้องกันและการก�ำหนดมาตรการในการแก้ไข
2.2.9 การสื่อสารผลการสอบสวน คือ การรายงานผลการสอบสวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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2.3 การควบคุมป้องกันโรคจากสิ่งแวดล้อม
ในการป้ อ งกั น โรคจากสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถพิ จ ารณาตามล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนของการด� ำ เนิ น โรค
(Course of disease) ได้ การด�ำเนินการป้องกันโรคตามแนวคิดนี้ นอกจากจะด�ำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึน้ แล้ว                
ในกรณีที่เกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ก็ยังสามารถป้องกันต่อเพื่อไม่ให้การเจ็บป่วยนั้นเป็นรุนแรงมากขึ้น หรือการป้องกัน
ไม่ให้ทพุ พลภาพหรือเสียชีวติ ได้  โดยรายละเอียดการป้องกันโรคจากสิง่ แวดล้อมตามล�ำดับขัน้ ตอนของการด�ำเนินโรค
มีรายละเอียด ดังนี้
• การป้องกันปฐมภูมิ ( Primary prevention)
   คื อ การป้ อ งกั น ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด โรคจากสิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 กลุ ่ ม ใหญ่ ๆ คื อ
(1) การด�ำเนินการใดก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้น และ (2) การส่งเสริมสุขภาพ
   (1) การด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดโรค (disease prevention) โดยการลดมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด
เข้มงวดกับมาตรการลดผลกระทบด้านมลพิษ หรือด้วยวิธีการต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ
1. ลดสารภาวะมลพิ ษ ทางอากาศจากแหล่ ง ก� ำ เนิ ด โดยการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพเชื้ อ เพลิ ง
    ใช้เครื่องยนต์ที่มีมลพิษน้อย ปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดมลพิษจากยานพาหนะ
2. เข้มงวดกับมาตรการลดผลกระทบด้านภาวะมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบ
    การปล่อยมลสารต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และให้มีการติดตั้งอุปกรณ์
    ตรวจจับภาวะมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยน�ำวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรมาใช้เป็นพลังงานเพื่อลด
   การเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในที่โล่ง
4. ปรับปรุงระบบการก�ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ถูกหลักวิชาการ               
   เพื่อลดการเผาขยะในที่โล่ง
5.ป้ อ งกั น การเกิ ด ไฟป่ า ตรวจติ ด ตามปฏิ บั ติ ก ารดั บ ไฟป่ า และฟื ้ น ฟู ส ภาพหลั ง เกิ ด ไฟป่ า
6. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มาจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดภาวะมลพิษ
    ทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน
7. ลดการใช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ที่ มี ส ารประกอบของสารที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะเรื อ นกระจก เช่ น
    สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นต้น
8. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ร ะบบการขนส่ ง ที่ มี ม ลพิ ษ น้ อ ย และส่ ง เสริ ม การใช้ ร ะบบขนส่ ง มวลชน
9.  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจอันตรายทีเ่ กิดจากภาวะมลพิษทางอากาศ และมีสว่ นร่วม
    ในการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศ
      10. ปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามและการใช้บังคับกฎหมายด้านการจัดการ
    ภาวะมลพิษทางอากาศ
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การป้องกันและบ�ำบัดภาวะมลพิษทางน�้ำ
1. ด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบทั้งพื้นที่ลุ่มน�้ำ จากต้นน�้ำถึงปากแม่น�้ำ โดยมีการจัดล�ำดับ
   ความส�ำคัญของปัญหาและการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
2. ควบคุมภาวะมลพิษจากแหล่งก�ำเนิดประเภทต่างๆ ได้แก่ ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยการควบคุม            
    น�้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. การลดภาวะมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด ได้แก่ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหรือการผลิตที่สะอาด               
    และน�ำของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ควบคุมการใช้ที่ดินที่ใกล้แหล่งน�้ำ ได้แก่ ก�ำหนดแหล่งน�้ำดิบ เพื่อควบคุมและฟื้นฟู และจัดเขตที่ดิน
   ส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ
5. ใช้มาตรการให้ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายค่าบ�ำบัด โดยการส่งเสริมให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�ำบัด
   น�้ำเสียจากชุมชน
6. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
7. ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและเข้ ม งวดกั บ มาตรการที่ ใ ห้ ภ าคอุ ต สาหกรรมและกิ จ กรรมพาณิ ช ยกรรม                    
    น�ำน�้ำเสียเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวม ก่อนปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้แทนชุมชน ประชาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
   ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
9. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ และเกิดจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
    ปัญหาภาวะมลพิษทางน�้ำอย่างต่อเนื่อง
10. ก�ำหนดให้มีการสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมของชุมชน โดยต้องสามารถรวบรวมน�้ำเสียเข้าสู่ระบบ     
     ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของน�้ำเสียที่เกิดขึ้น
การป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษทางเสียง
1. ก�ำหนดให้มีมาตรฐานควบคุมระดับความดังของเสียงทุกประเภท
2. ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งก�ำเนิดให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยการใช้
   กระบวนการผลิตที่ไม่ใช้เสียงดัง บุผนังห้องด้วยวัสดุลดเสียง หรือก�ำแพงกั้นเสียง
3. ผู ้ที่อยู่ในบริเวณที่มีแหล่งก�ำเนิด เสี ย งดั ง ควรใช้ วัส ดุ ป้ อ งกั นการได้ ยิ นเสี ย งดั ง เช่ น เครื่ อ งอุ ด หู                    
    เครื่องครอบหู เป็นต้น
4. ก� ำ หนดเขตการใช้ ที่ ดิ น ประเภทที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง ร� ำ คาญ ให้ อ ยู ่ ห ่ า งจากสถานที่ ที่ ต ้ อ งการ                     
        ความสงบเงียบ เช่น ชุมชนพักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล วัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มระยะทางระหว่าง
    แหล่งก�ำเนิดเสียงกับชุมชน หรือให้มีเขตกันชน เพื่อลดความดังของเสียง
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5. เข้มงวดกับการใช้มาตรการลดผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ
6. ยกเว้นหรือลดภาษีในกิจกรรมหรือวัสดุอุปกรณ์ ส�ำหรับควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษทางเสียง
7. ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านภาวะมลพิษทางเสียงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
8. สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขภาวะมลพิษทางเสียง
9. สร้างเครือข่ายตรวจสอบและเฝ้าระวังแหล่งก�ำเนิดภาวะมลพิษภายในชุมชน
10. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรูถ้ งึ อันตรายจากภาวะมลพิษทางเสียง และร่วมมือกันป้องกัน
     มิให้เกิดมลพิษทางเสียง
การป้องกันและแก้ไขของเสียอันตราย
1. ชุ ม ชนควรแยกของเสี ย อั น ตรายออกจากขยะประเภทอื่ น และน� ำ ไปทิ้ ง ในที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ                      
   จัดไว้ให้เฉพาะ
2. เร่งจัดท�ำศูนย์ก�ำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
3. ผู้ที่มีหน้าที่ก�ำจัดของเสียอันตราย ควรมีระบบการขนส่งและเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายที่ปลอดภัย    
   ไม่มีการรั่วไหลระหว่างทาง
4. ของเสียจากภาคอุตสาหกรรมควรน�ำไปก�ำจัดในสถานที่ก�ำจัดของเสียอันตรายโดยเฉพาะ เช่น                  
   ศูนย์ก�ำจัดของเสียอันตรายที่ด�ำเนินการโดยภาคเอกชน ปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการก�ำจัด    
   กากอุตสาหกรรมแสมด�ำ กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
5. เข้มงวดกับมาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอื่นๆ            
    มีกระบวนการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และก�ำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ       
6. ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล ควรมีวิธีเก็บขนที่ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น                
     ใช้รถเก็บขนทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ม่เกิน 10 องศาเซลเซียส และน�ำไปเผาในเตาเผาขยะติดเชือ้ โดยเฉพาะ
7. ให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความเข้าใจในอันตรายจากของเสียอันตรายประเภทต่างๆ รวมถึงวิธีการ
    จัดเก็บของเสียเหล่านั้นให้ปลอดภัย
8. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดของเสียอันตราย เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย                   
    ได้ง่าย และสามารถน�ำกลับมาใช้ได้อีก
9. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากของเสียอันตราย และประชาสัมพันธ์                
    ให้ประชาชนทราบ
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การป้องกันและแก้ไขขยะมูลฝอย
1. ก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
    และการหมักท�ำปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนการด�ำเนินงานความพร้อม
   ขององค์กร ปริมาณ และประเภทของขยะ เป็นต้น
2. จัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5 R คือ
      
- Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง
     
- Reuse การน�ำมาใช้ซ�้ำ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น
     
- Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้
     
- Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
      
- Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนน�ำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยน�ำไปผ่านกระบวนการผลิต
            
  ใหม่อีกครั้ง
3. การแยกขยะ เพื่อลดขยะที่ต้องน�ำไปก�ำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น
      
- ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพน�ำมากลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก
      
- ขยะเปียกสามารถน�ำมาหมักท�ำปุ๋ยน�้ำชีวภาพ
      
- ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย์ ต้องมีวิธีก�ำจัดที่ปลอดภัย
4. ส่งเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการใช้วัสดุ ลดพลังงาน และลดมลพิษ เพิ่มศักยภาพ
   การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การน�ำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
   มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
5. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมลงทุนและด�ำเนินการจัดการขยะ
6. ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ
7. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระหน้าที่ของ
   ตนเองในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน
(2) การส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพ (health promotion) คือ การด�ำเนินการในคน                
ที่มีสุขภาพดีและยังไม่เกิดโรคขึ้น โดยการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อท�ำให้คนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจาก
คนที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้น โดยทั่วไปก็จะมีความต้านทานต่อโรคได้มากกว่าคนที่สุขภาพไม่แข็งแรง การด�ำเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพ จึงจัดได้ว่าเป็นการป้องกันโรคแบบปฐมภูมิอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างของกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมการออกก�ำลังกาย การแนะน�ำให้กินอาหาร                
ทีส่ ะอาดและมีประโยชน์ การให้พกั อาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ากาศดี การช่วยเหลือให้เลิกสูบบุหรี่ การช่วยเหลือ
ให้เลิกดื่มสุรา ทั้งหมดนี้ก็จัดว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพเช่นกัน

16.

กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

• การป้องกันทุติยภูมิ (Secondary prevention)
  คือ การป้องกันในกรณีที่โรคเริ่มเกิดขึ้นแล้ว แต่ป้องกันไม่ให้โรคนั้นเป็นมาก ท�ำได้โดยวิธี (1) รีบตรวจ
หาความผิดปกติให้พบตัง้ แต่ทโี่ รคยังไม่มอี าการ และ (2) หากโรคเริม่ มีอาการแล้ว รีบตรวจอาการให้พบแล้วรักษา
ตั้งแต่ระยะแรก กระบวนการป้องกันแบบทุติยภูมินี้ จะด�ำเนินการได้โดยแพทย์เท่านั้น ต่างจากการป้องกัน
ปฐมภูมิที่ใช้การด�ำเนินการร่วมกันจากหลายสาขาวิชาชีพ ส�ำหรับโรคจากสิ่งแวดล้อมแล้ว แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
รวมทั้ ง แพทย์ ที่ มี ค วามรู ้ ด ้ า นเวชศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม จะมี บ ทบาทอย่ า งมากในการป้ อ งกั น แบบทุ ติ ย ภู มิ
รายละเอียดเป็นดังนี้
  (1) การตรวจหาความผิดปกติให้พบ (early detection) โรคจากสิ่งแวดล้อมบางอย่างนั้น แม้ว่าจะยัง
ไม่มีอาการ (symptom) และอาการแสดง (sign) ของโรคเกิดขึ้น แต่ก็อาจมีความผิดปกติของระบบร่างกาย
ให้ตรวจพบได้ก่อนหน้าที่จะเกิดโรคเป็นระยะเวลานาน หากสามารถตรวจผลกระทบต่อสุขภาพ (health effect)
ที่เกิดขึ้นนี้ให้พบตั้งแต่ระยะแรก และรีบเข้าไปด�ำเนินการแก้ไข ก็จะท�ำให้สามารถป้องกันไม่ให้ป่วยจนมีอาการได้
  (2) การวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว (early treatment) เมื่อโรคที่เป็นเกิดมีอาการ (symptom)
และอาการแสดง (sign) ขึน้ แล้ว การตรวจโดยแพทย์ให้พบโรคตัง้ แต่ระยะเริม่ แรกก็ยงั ถือว่าดีกว่ามาพบโรคในระยะ
รุนแรงแล้ว การตรวจพบและวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนั้นท�ำให้สามารถรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาส
การรักษาหายก็มักจะมีมากกว่าการตรวจพบในระยะรุนแรง ความยุ่งยาก ผลแทรกซ้อน การเกิดภาวะทุพพลภาพ
และค่าใช้จา่ ยในการรักษาก็มกั จะน้อยกว่า เราจึงถือว่าการตรวจวินจิ ฉัยโรคและรักษาให้ได้อย่างรวดเร็วนัน้
ก็เป็นการป้องกันแบบทุติยภูมิเช่นกัน
• การป้องกันตติยภูมิ (Tertiary prevention)
   คือ การป้องกันในระดับสุดท้าย หมายถึงกรณีที่โรคมีอาการมากแล้ว แต่ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ             
ทุพพลภาพขึน้ การด�ำเนินการป้องกันโรคแบบตติยภูมนิ นั้ อีกชือ่ หนึง่ ก็คอื การฟืน้ ฟูสมรรถภาพนัน่ เอง ในการทีค่ น               
เกิดเป็นโรคขึ้นมาจนมีอาการมากแล้วนั้น จะท�ำให้ระบบอวัยวะบางอย่างสูญเสียหน้าที่ไปได้ การด�ำเนินการฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยต้องอยู่ในภาวะทุพพลภาพ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้                          
เราจึงจัดว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นงานป้องกันอย่างหนึ่งเช่นกัน
กิจกรรมที่ 3 การวินิจฉัยรักษา
3.1 การวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
ในการวินิจฉัยโรคจากสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องพยายามหาค�ำตอบ คือ ผู้ป่วยสัมผัสต่อสารพิษอะไร                  
และการรับสัมผัสต่อมลพิษที่สงสัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในครั้งนี้หรือไม่ ดังนั้นกิจกรรมการวินิจฉัยโรค                    
และหาสาเหตุการก่อโรคเบื้องต้น ควรประกอบด้วย
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3.1.1 ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย
           - ผูป้ ว่ ยสัมผัสต่อสารพิษอะไร ผูป้ ว่ ยพักอาศัยทีใ่ ด ใกล้กบั แหล่งมลพิษใดหรือไม่ หรือมีการก่อมลพิษ
           ในครัวเรือนหรือไม่
         - ผู้ป่วยเคยได้กลิ่นสารเคมี กลิ่นก๊าซ หรือต้องหายใจสูดฝุ่นหรือควันที่ผิดปกติ ตลอดเวลาหรือไม่
         - สมาชิกในครอบครัวหรือในบ้านใกล้เคียง มีอาการผิดปกติ เช่น ผู้ป่วยหรือไม่
         - เคยเกิดเหตุการณ์ มีการสอบสวน มีมาตรการลดปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่
3.1.2 ประเมินลักษณะ (Pattern) ของการเกิดการระบาด (Outbreak) หรือการเกิดโรค / ผลกระทบทางสุขภาพ
       จากสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงแนวโน้มการเกิดปัญหา/ความเสี่ยง
3.1.3 วินิจฉัยโรคและหาความเชื่อมโยง ของโรคหรือผลกระทบทางสุขภาพกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
        มลพิษสิ่งแวดล้อม
3.1.4 จัดท�ำฐานข้อมูลสุขภาพและข้อมูลการวินิจฉัย เช่น หน่วยงานที่รับตรวจ ชนิดของ Biomarkers             
        ที่เหมาะกับการ screening ค่ามาตรฐานต่างๆ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการรักษาโรค              
        จากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ส่วนการฟื้นฟูสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบทางมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นการให้บริการด้านการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วย
ที่สูญเสียสมรรถภาพนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจตามความเหมาะสมกับสภาพของคนป่วย เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขพอสมควรตามอัตภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
3.2 รวบรวมและรายงานข้อมูลการเจ็บป่วยจากมลพิษสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การรวบรวมและรายงานข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นการเฝ้าระวังแบบเชิงรับ
(Passive Surveillance) คือ การรายงานผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามาท�ำการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการและมีสาเหตุจากการ
สัมผัสสิง่ คุกคามในสิง่ แวดล้อมหรือการสัมผัสมลพิษสิง่ แวดล้อม โดยก�ำหนดให้มกี ารรายงานผูป้ ว่ ยโรคจากสิง่ แวดล้อม
จากสถานบริการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป              
และโรงพยาบาลศูนย์ ตามแนวทางการเฝ้าระวังและเครือ่ งมือมาตรฐานทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ เช่น รายงานตามแบบรายงาน
506/2 (แบบรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม) และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมส�ำเร็จรูป (env-occ)
และส่งรายงานไปยังส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพือ่ ตรวจสอบและรวบรวมส่งไปยังส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค  
ส�ำนักระบาดวิทยา และส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมต่อไป
ความส�ำเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลโรคจากสิ่งแวดล้อม จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร               
ในหลายสาขาวิชาชีพตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ โดย
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พยาบาล OPD ที่คัดกรองผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ ต้องให้ความส�ำคัญกับการซักประวัติ โดยเฉพาะประวัติ
เกี่ยวกับการรับสัมผัสมลพิษจากสิ่งแวดล้อม หรือซักประวัติโรคที่เป็นหรือสงสัยว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อม
แพทย์ ผู ้ ใ ห้ ก ารรั ก ษา ก่ อ นวิ นิ จ ฉั ย โรคควรพิ จ ารณาจากประวั ติ ก ารสั ม ผั ส มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม                     
อาการของโรค ผลการตรวจร่างกาย การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ บางครั้งต้องมีการลงพื้นที่เพื่อประเมิน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม หรือแหล่งก�ำเนิดของมลพิษ
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน นอกจากจะลงรหัส ICD-10 ตามการวินิจฉัยโรคหลักแล้ว ต้องลง ICD-10: Y/97
เป็นรหัสโรคร่วมด้วย หากพบว่าการเจ็บป่วยมีประวัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่เวชปฏิบัติ ต้องติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลส่วนขาด ก่อนส่งรายงานเข้า
สู่ระบบ Data Center
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการทางเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย
แพทย์ โดยเฉพาะแพทย์อาชีวเวชกรรมและสิง่ แวดล้อม พยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม                
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม นักพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม นักสุขศึกษา              
เป็นต้น ซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย นโยบายและโครงสร้างการจัดการแต่ละระดับ กฎหมาย
และการบังคับใช้ ระบบการจัดบริการทางเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพและระบบ
ข้อมูลข่าวสาร ระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพก่อนการด�ำเนินโครงการ (HIA) การเตรียมการรองรับอุบตั ภิ ยั            
การพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา          
และป้องกัน โดยสามารถแบ่งลักษณะการบริหารจัดการทางเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ออกได้เป็น 2 กิจกรรมใหญ่ๆ
ดังนี้
4.1. การบริหารจัดการทางการแพทย์
การบริหารจัดการทางการแพทย์ เป็นกิจกรรมทีป่ ระกอบด้วย การรองรับหรือส่งต่อผูป้ ว่ ย และการรองรับ
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
4.1.1 การรองรับหรือส่งต่อผู้ป่วย
       เป็นการวางระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพ หรือมีทมี แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้าน
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาล
แม่ข่ายของคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น โรงพยาบาลระยอง เป็นต้น รวมทั้งเป็นการวางแผนการรักษา
พยาบาล ร่วมกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น เช่น พิษวิทยา ระบาดวิทยา นักสิ่งแวดล้อม นักจิตวิทยา ในการ
ดูแลผู้ป่วย รวมถึงการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ/โรงพยาบาลเฉพาะทางในกรณีจ�ำเป็น
19.

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

4.1.2 การรองรับและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
     การรองรั บ และตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นสาธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม                        
เป็นการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับภัยจากสารเคมีและภัยพิบัติทางธรรมชาติ                      
โดยก�ำหนดการเตรียมความพร้อม 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการเตรียมการก่อนเกิดเหตุ ขัน้ ตอนการตอบโต้ขณะเกิด
เหตุ และขั้นตอนการตอบโต้หลังเกิดเหตุ เพื่อให้สามารถประสานเข้ากับแผนปฏิบัติการฯ แบบบูรณาการได้  
นอกจากนีย้ งั ให้ความส�ำคัญกับการจัดองค์กรปฏิบตั กิ าร การก�ำหนดผูบ้ ญ
ั ชาการ การสือ่ สาร งบประมาณและการ
ประเมินผลการด�ำเนินการแผนปฏิบัติการดังกล่าว
       ซึ่งภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) มีความหมายว่า เป็นเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะร่วมของเกณฑ์ 4 ประการ ดังนี้
        1) ท�ำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง (Seriousness of the public health impact)
                2) เป็นเหตุการณ์ทผี่ ดิ ปกติหรือไม่เคยเจอมาก่อน (Unusual or unexpected nature of the event)
     3) มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น (potential for the event to spread)
     4) อาจต้องมีการจ�ำกัดการเคลือ่ นทีข่ องผูค้ นหรือสินค้า (the risk that restrictions to travel or trade)
        (รายละเอียดทั้งหมดดังแสดงในบทที่ 6)
4.2 การบริหารจัดการทางการสาธารณสุข
การบริหารจัดการทางการสาธารณสุข เป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ำ 
HIA และการร่วมบริหารจัดการและสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ำ HIA
            การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) คือ “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมในการวิเคราะห์                     
และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการกระจายของผลดังกล่าว
ภายในหมู่ประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
หากด�ำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประสมประสานของขั้นตอนการด�ำเนินงาน วิธีการ และ
เครื่องมือที่หลากหลาย และมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดี
ต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) มิใช่
กระบวนการตัดสินใจในตัวมันเอง หากผลลัพธ์ทสี่ ำ� คัญ คือ ชุดค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะทีม่ ขี อ้ มูลหลักฐานยืนยัน
(Evidence-based recommendations) ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง และคุณค่าหรือความส�ำคัญของการมี
สุขภาวะทีด่ รี ว่ มกันของสังคม เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ โดยค�ำแนะน�ำเหล่านัน้ ต้องมุง่ สนับสนุนผลกระทบทางด้านบวก
ต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น จากข้อเสนอเชิงนโยบายหรือข้อเสนอโครงการ และมุ่งขจัดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพหรือ
จากข้อเสนอดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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การมีส่วนร่วมในกระบวนการ HIA
ขั้นตอนแรก มีการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างกลไก และระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
ด�ำเนินงานเนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ของพยาบาลอาชีวอนามัย โดยการก�ำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัด                   
ระดับจังหวัด ระดับองค์กร (โรงพยาบาลระยอง) และระดับบุคคล ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน หลังจากเข้าร่วม
เวทีรับฟังความคิดเห็น ร่วมถอดบทเรียนและจัดท�ำรายงานเพื่อบันทึกข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นในเวทีเสนอต่อ
ผู้บริหาร และเป็นข้อมูลส�ำหรับติดตามในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการประเมินผล ติดตามตรวจสอบผล
กระทบต่อสุขภาพ ที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่สอง การพัฒนาศักยภาพโดยเข้ารับการอบรม ส่วนบุคลากรสาธารณสุขและแกนน�ำชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยศึกษารายงาน                 
และจัดท�ำข้อคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นจริง ช่วงแรกๆ มีพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำ  ได้แก่                  
กรมอนามัย ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม นักวิชาการทีส่ นใจ ถอดบทเรียนหลังการเข้าร่วมเวที
หลังจากนั้นบุคลากรและแกนน�ำสามารถเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 การร่วมบริหารจัดการและสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      ในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดบริการในหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ำกับนโยบาย                  
การจัดบริการในโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุข การจัดบริการในหน่วยบริการภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ
การจัดบริการในสถานประกอบการ การจัดบริการในองค์กรส่วนท้องถิน่ และการจัดบริการในรูปแบบทีป่ รึกษาโครงการ
กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนเพื่อการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส�ำเร็จได้นั้น ประกอบด้วย การจัดท�ำ
แผนงานและโครงการหรือนโยบายเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข                     
การสนับสนุนการด�ำเนินงานในการชดเชยการเจ็บป่วย หรือด�ำเนินการตามกฎหมายอืน่ ๆ การฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รวมทั้งท�ำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
5.1 การจัดท�ำแผนงานและโครงการหรือนโยบายเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา
แผนงาน/โครงการ หมายถึง การด�ำเนินงานหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่จัดท�ำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย           
และเป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ท�ำเพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดขึน้ อย่างชัดเจน ภายใต้เงือ่ นไขช่วงระยะเวลาหนึง่              
ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งโครงการสามารถบอกได้ว่าจะท�ำอะไร ท�ำเพื่อวัตถุประสงค์อะไร โดยใคร โดยทั่วไปโครงการ          
จะจัดท�ำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีการค้นหาปัญหาเพื่อน�ำไปสู่กระบวนการวางแผนและด�ำเนินการตามแผน                 
โดยมีหน่วยงานหรือองค์กรให้การสนับสนุน ทั้งนี้การด�ำเนินงานควรอยู่ภายใต้กรอบหรือนโยบายระดับชาติ             
และท้ายที่สุดของการด�ำเนินงานใด ๆ ควรจะต้องมีการประเมินผลด้วย ซึ่งผลการประเมินมีโอกาสที่จะสมหวัง               
หรือไม่สมหวังก็ได้ ดังนัน้ เราควรน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ หาทางปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไปหากพบข้อด้อยหรือปัญหา
อุปสรรคต่อแผนหรือโครงการนั้นๆ
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แผนงาน / โครงการที่ดี
1. แผนที่ดีควรมีความเป็นไปได้สูง การที่จะพิจารณาว่าแผนสามารถด�ำเนินการได้ คงต้องพิจารณา
ว่าทีมงานหรือผูป้ ฏิบตั งิ านมีความพร้อมทัง้ ด้านทรัพยากร ความพร้อมทางเทคนิค การบริหารจัดการ หรือชุมชนนัน้ ๆ
น่าจะให้การตอบรับต่อแผนหรือโครงการหรือไม่ หากขาดประการใดประการหนึ่งไป นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่า                   
เราจะต้องเสี่ยงต่อความล้มเหลวที่จะด�ำเนินงานตามแผนแล้ว
2. แผนที่ดีจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หรือกระแสความตระหนักของสังคม
ในขณะนั้นด้วย แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถวางแผนฝืนกระแสสังคมได้เลย หากเรายังยืนยันที่จะ
ท�ำ เนื่องจากเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สมควรจะต้องกระท�ำ เราอาจต้องเตรียมการให้ดี และบางครั้งต้องใช้ความอดทน
อย่างมากในการด�ำเนินงาน รวมทั้งอาจต้องยอมรับความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน
3. แผนที่ดีควรมีความยืดหยุ่น เนื่องจากแผนเป็นเพียงสิ่งที่คาดหวังว่าเราควรจะท�ำอะไรต่อไป                   
ในอนาคต หากเราสามารถท�ำตามแผนได้ 100% ก็นบั ว่าเรามีการวางแผนไว้อย่างดีเยีย่ ม แต่ในชีวติ จริงของการท�ำงาน
ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ บ่อยครัง้ ทีม่ กั จะมีปจั จัยทัง้ ภายนอกและภายในบางอย่างทีอ่ าจมีผลหรืออิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านได้
ซึ่งท�ำให้เราไม่สามารถท�ำตามแผนได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงควรเตรียมใจเอาไว้ในการปรับแผนด้วยไม่มากก็น้อย                         
จึงอาจกล่าวได้ว่าแผนที่ดีไม่ควรจะก�ำหนดไว้ตายตัวแต่ควรจะสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์                   
ที่เหมาะสม
4. แผนทีด่ คี วรต้องมีความสอดคล้องกันภายในตัวแผนเอง ตัง้ แต่วตั ถุประสงค์ กลวิธี กิจกรรม รวมทัง้
ตัวชี้วัด นอกจากนี้แผนที่ดียังควรมีความสอดคล้องกับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันด้วย เช่น
หากนโยบายแห่งชาติเน้นการส่งเสริมป้องกันเป็นหลัก แผนในสายงานของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง                 
ก็ควรจะให้ความส�ำคัญและเน้นกิจกรรมการส่งเสริมป้องกันในทิศทางเดียวกันด้วย
ลักษณะเฉพาะของโครงการ
   1. ต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน
   2. มีการจัดตั้งทีมท�ำงานเฉพาะ
   3. มีเงื่อนไขของเวลาที่ชัดเจน
   4. ต้องก�ำหนดทรัพยากรทุกอย่างที่จะใช้
   5. เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ภายหลังจากท�ำโครงการแล้ว
หัวข้อและแนวการเขียนโครงการ
   การเขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของหน่วยงานและโครงการ                  
ซึ่งโดยทั่วไปจะครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
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  1. ชื่อโครงการ
      ตั้งชื่อให้สื่อสารตามสภาพความเป็นจริงของโครงการมากที่สุด ไม่ตั้งชื่อเกินจริง
      คนอ่านแล้วจะเข้าใจว่าเป็นโครงการที่ท�ำอะไร
  2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
     ระบุชื่อ นามสกุล และต�ำแหน่ง ถ้ามีผู้รับผิดชอบหลายคนให้ระบุว่าใครเป็นหัวหน้าโครงการ
                 สังกัดหน่วยงานใด
  3. หลักการและเหตุผล
      - บอกถึงความจ�ำเป็น ความส�ำคัญ ความเร่งด่วนของปัญหา และความเป็นไปของการจัดท�ำโครงการขึน้
        ระบุถึงความรุนแรงของปัญหา ขนาดของปัญหา ผลเสียถ้าไม่ได้รับการแก้ไข
        - อ้างถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ว่ามีนโยบายข้อใดบ้าง เป็นของหน่วยงานใด เป็นนโยบาย
        ระดับชาติหรือท้องถิ่น
       - เหตุผลตามหลักวิชาการของการแก้ปัญหาด้านนั้น ๆ ว่าท�ำได้อย่างไร
         ** ถ้ามีงบประมาณจ�ำกัดที่จะต้องเลือกท�ำโครงการจะพิจารณาจากหัวข้อนี้ **
  4. วัตถุประสงค์ (เชิงผลลัพธ์)
      - เขียนสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการท�ำโครงการนี้
      - ก�ำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระดับประชาชน
      - สามารถวัดได้
      - ท้าทายและท�ำได้จริง
      - มีความเฉพาะเจาะจงเป็นรูปธรรม
      - ระบุช่วงเวลาที่ต้องการให้เกิดผลขึ้น
  5. เป้าหมาย
     ระบุถึงสิ่งที่โครงการจะให้มีขึ้นในปริมาณที่แน่นอนชัดเจน และระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยสอดคล้อง
     กับวัตถุประสงค์
  6. วิธีด�ำเนินงาน
ขั้นเตรียม ระบุการจัดเตรียมคน อุปกรณ์ สถานที่ ระบบงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการ
      ปฏิบัติงาน ฯลฯ
ขั้นด�ำเนินการ  ระบุกิจกรรมหลักที่ต้องด�ำเนินการตามระยะเวลาต่าง ๆ วิธีการแก้ปัญหาตาม
      หลักวิชาการ การประชุมอบรม สัมมนา AIC ฯลฯ
ขั้นสรุป  ก�ำหนดกิจกรรม และช่วงเวลาที่จะเก็บรวบรวมผลการด�ำเนินงาน
  7. ระยะเวลาด�ำเนินการ
      ระบุระยะเวลาด�ำเนินการ เริ่มตั้งแต่เมื่อไรและเสร็จสิ้นเมื่อใด
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8. การประเมินผล
     ระบุถึงแนวทางหรือเกณฑ์ที่จะชี้ให้ทราบถึงความส�ำเร็จของโครงการ คือ
     - แบบแผนการประเมิน ระบุแบบแผนการประเมินทีใ่ ช้ เช่น กลุม่ เดียวประเมินก่อนและหลังโครงการ
     - ตัวแปร หรือ ตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมิน ระบุชื่อตัวชี้วัดทั้งหมด
     - เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและเก็บรวบรวมข้อมูล
     - กลุ่มที่จะใช้ในการประเมิน ประเมินกับใคร
     - ช่วงและระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
     - วิธีการเก็บข้อมูล หรือวิธีการที่จะได้ข้อมูลมา
     - แนวทางวิเคราะห์และสถิติที่ใช้
     - ระยะเวลาการประเมินจะเริ่มประมาณเมื่อใดและเสร็จเมื่อใด
  9. งบประมาณ
      ระบุถึงการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และก�ำลังคน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      ให้ระบุผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวหรือผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
5.2 การสนับสนุนการด�ำเนินงานในการชดเชยการเจ็บป่วย หรือด�ำเนินการตามกฎหมายอื่นๆ
เจ้าหน้าที่ซึ่งให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและมีความส�ำคัญกับ                
การด�ำเนินคดีสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น                   
การบันทึกข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับผูป้ ว่ ย การให้ความเห็นในทางวิชาการซึง่ ต้องเป็นไปตามหลักวิชา โดยปราศจากอคติ           
และความเห็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาคดีของศาลและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
5.3 การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สมรรถนะหลักส�ำหรับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ในการด�ำเนินงานทางด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อมนั้น                  
มีรายละเอียด ดังนี้
สมรรถนะหลักส�ำหรับบุคคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การจัดบริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม โดยสมรรถนะหลักส�ำหรับบุคลากรในทีมงาน มีดังนี้
1. สมรรถนะทางด้านการด�ำเนินการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1.1 การประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
1.2 การศึกษาทางระบาดวิทยา การจัดการข้อมูลและระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
1.3 การเตรียมการรองรับและการตอบโต้อุบัติภัยฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม
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2. สมรรถนะในการบริหารจัดการโครงการ
2.1 การบริหารจัดการองค์กร
2.2 การบริหารโครงการ
2.3 การประสานงาน
2.4 การแก้ไขปัญหา
3. สมรรถนะในการสื่อสาร
3.1 การให้ความรู้และการสอน
3.2 การสื่อสารความเสี่ยง
3.3 การจัดการความขัดแย้ง
4. ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
4.1 มีความเข้าใจในนโยบาย ข้อก�ำหนด กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.4 จัดท�ำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็นการเลือกประเด็นปัญหาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากสิ่ ง แวดล้ อ มมาท� ำ การศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ ให้ ไ ด้
องค์ความรู้ใหม่ๆ ตัวอย่างประเด็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ควรน�ำมาท�ำการศึกษาวิจัยประกอบด้วย
1. การศึกษาวิจัยระบบฐานข้อมูลโรคและผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
2. การเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม เช่น ศึกษาการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลการเฝ้าระวังโรค                  
   จากสิ่งแวดล้อม การศึกษาเครื่องมือส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม
3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น การทบทวนกฎหมายทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การทบทวน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีผลจากสิ่งแวดล้อม
4. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีในการประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk
    Assessment) การรับรู้ในเรื่องความเสี่ยง (Risk0Perception) การสื่อสารในเรื่องของความเสี่ยง                
   (Risk Communication) เกี่ยวกับโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
5. การศึกษาวิจัยด้านค่ามาตรฐานทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
6. การศึกษาวิจัยเพื่อจัดท�ำระบบการสอบสวนและติดตามกรณีที่เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพ
7. การศึกษาวิจัยเพื่อการเฝ้าระวังโรคและการแก้ไขปัญหาโรคและผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจาก
   สิ่งแวดล้อม
8. การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
9. การศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม (linkage analysis)
         10. การศึกษาเพื่อระบุพื้นที่โอกาสเสี่ยงและขอบเขตการปนเปื้อนของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

25.

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

ท า ง ก า ร จัำดเนิบ นริ กงานด้
า ร เ วาชนการบริ
ก ร ร ม สิ่ งหแารจั
ว ด ล้ดอการ
ม เพื
- ห่อน้สนั
า 26
ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละระดัแบน วสามารถด�
บสนุน                        
ให้มีการจัดบริการเวชกรรมสิ
่งแวดล้อมได้ ขรายละเอี
ยดดับงสามารถดํ
แสดงในตารางที
่ 1านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุ
ในแต่ละระดั
าเนินงานด้

ให้มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที
1 แนวทางการบริหารจั
หารจัดดการด�
การดํำาเนิ
เนินนงานจั
งานจัดดบริ
อมของหน่
วยงานสาธารณสุ
ขแต่ลขะระดั
ตารางที
่ 1 ่แนวทางการบริ
บริกการเวชกรรมสิ
ารเวชกรรมสิ่งแวดล้
ง่ แวดล้
อมของหน่
วยงานสาธารณสุ
แต่ลบะระดับ
หน่วยงาน
สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค

การดําเนินงานด้านบริหารจัดการ
- ประเมินศักยภาพในการดําเนินงาน และความต้องการการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
- ผลั ก ดั น ให้ จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี แ ผนการดํ า เนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

- ผลั กดั นและดํา เนิ นแผนงานหรื อ นโยบายในการป้องกัน ควบคุม และแก้ ไขปัญ หาโรค
และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
- ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานป้องกัน ควบคุม
และแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานีอนามัย PCU
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
และโรงพยาบาลชุ ม ชน สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม และแก้ ไ ขปั ญ หาโรค
และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
- ประเมิ น ศั ก ยภาพในการดํ า เนิ น งาน และความต้ อ งการการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
- ผลั ก ดั น และสนั บ สนุน ให้ ท้อ งถิ่ นปฏิ บัติ แ ละดํา เนิ นตามกฎหมายและข้อ บั งคั บ ท้ อ งถิ่ น
ที่เกี่ยวข้อง
- ร่ วมจั ดทํ าแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ สํ าหรับการป้ องกั น ควบคุ ม แก้ ไขปัญหา
และเฝ้าระวัง
 ก่อนเกิดเหตุเน้นการทําแผนข้อมูลสถานการณ์ เพื่อนํามาสรุปเป็นข้อมูลความเสี่ยง
 ระยะเกิ ด เหตุ เ น้ น การจั ด ทํ า แผนประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพ เฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพ
สื่อสารความเสี่ยง
- ผลักดันและดําเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือนโยบายในการป้องกัน สนับสนุน
และแก้ไขปัญหา
- ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น ในการดําเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
จนถึงหลังเกิดเหตุ
- ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ

26.

กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

น ว ท า ง ก า รง่ จัแวดล้
ด บ ริอกมของหน่
า ร เ ว ช ก วรยงานสาธารณสุ
ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ มขแต่-ลหะระดั
น้ า 27
ตารางที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการด�ำเนินงานจัดบริกแารเวชกรรมสิ
บ (ต่อ)

หน่วยงาน
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป

-

-

-

การดําเนินงานด้านบริหารจัดการ
จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ สํ า หรั บ การป้ อ งกั น ควบคุ ม แก้ ไ ขปั ญ หา
และเฝ้าระวัง
 ก่อนเกิดเหตุเน้นการทําแผนข้อมูลสถานการณ์ เพื่อนํามาสรุปเป็นข้อมูลความเสี่ยง
 ระยะเกิ ด เหตุ เ น้ น การจั ด ทํ า แผนประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพ เฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพ
สื่อสารความเสี่ยง
ผลั กดั นและดํา เนิ นการตามแผนงาน โครงการ หรื อนโยบายในการป้อ งกั น สนั บสนุ น
และแก้ไขปัญหา
ประสานงานกั บ หน่ วยงานในพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ยวข้ อง เช่ น โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตํ าบล
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล เป็ น ต้ น ในการดํ า เนิ น งาน
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงหลังเกิดเหตุ
ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลชุมชน

- จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ สํ า หรั บ การป้ อ งกั น ควบคุ ม แก้ ไ ขปั ญ หา
และเฝ้าระวัง
 ก่อนเกิดเหตุเน้นการทําแผนข้อมูลสถานการณ์ เพื่อนํามาสรุปเป็นข้อมูลความเสี่ยง
 ระยะเกิ ด เหตุ เ น้ น การจั ด ทํ า แผนประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพ เฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพ
สื่อสารความเสี่ยง
- ผลั กดั นและดํา เนิ นการตามแผนงาน โครงการ หรื อ นโยบายในการป้อ งกั น สนั บสนุ น
และแก้ไขปัญหา
- ประสานงานกั บหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตํ าบล
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล เป็ น ต้ น ในการดํ า เนิ น งาน
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงหลังเกิดเหตุ
- ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล

- จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ สํ า หรั บ การป้ อ งกั น ควบคุ ม แก้ ไ ขปั ญ หา
และเฝ้าระวัง
 ก่อนเกิดเหตุเน้นการทําแผนข้อมูลสถานการณ์ เพื่อนํามาสรุปเป็นข้อมูลความเสี่ยง
 ระยะเกิ ด เหตุ เ น้ น การจั ด ทํ า แผนประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพ เฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพ
สื่อสารความเสี่ยแงน ว ท า ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม - ห น้ า 28
- ผลั กดั นและดํา เนิ นการตามแผนงาน โครงการ หรื อนโยบายในการป้อ งกั น สนั บสนุ น
และแก้ไขปัญหา
- ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น โรงพยาบาลชุ ม ชน องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล เป็นต้น ในการดําเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงหลังเกิดเหตุ
- ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

1.7) บทบาทหน้าที่ในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทางสาธารณสุขแต่ละระดับ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับต่างๆ ประกอบด้วย สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

27.

บริหารส่วนตําบล เป็นต้น ในการดําเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงหลังเกิดเหตุ
- ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

1.7) บทบาทหน้าที่ในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทางสาธารณสุขแต่ละระดับ

1.7) บทบาทหน้
าที่ในการจั
บริการเวชกรรมสิ
่งแวดล้ขระดั
อมของหน่
แต่ละระดั
บทบาทหน้
าที่ขดองหน่
วยงานสาธารณสุ
บต่างๆวยงานทางสาธารณสุ
ประกอบด้วย สํานักขงานป้
องกับนควบคุมโรค
บทบาทหน้
าทีด่ของหน่
ยงานสาธารณสุ
ระดับโรงพยาบาลศู
ต่างๆ ประกอบด้
วย ส�ำนักงานป้
นควบคุมโรคมชน
สํานักงานสาธารณสุ
ขจังหวั
สํานักวงานสาธารณสุ
ขอํขาเภอ
นย์/โรงพยาบาลทั
่วไปองกั
โรงพยาบาลชุ
เป็นหน่
่มีบทบาทสํ
ดบริการเวชกรรมสิ
แวดล้อม ซึ่งนบทบาทของแต่
วยงาน รายละเอี
ส�ำนัวกยงานที
งานสาธารณสุ
ขจังาหวัคัญด ในการจั
ส�ำนักงานสาธารณสุ
ขอ�ำเภอ ่งโรงพยาบาลศู
ย์/โรงพยาบาลทัลว่ะหน่
ไป โรงพยาบาลชุ
มชนยด
ดังแสดงในตารางที
เป็นหน่วยงานที่ 2ม่ บี ทบาทส�ำคัญในการจัดบริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อม ซึง่ บทบาทของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2ตารางที
บทบาทหน้
าที่ในการจัาดทีบริ่ในการจั
การเวชกรรมสิ
ง่ แวดล้อมของหน่
ขแต่ละระดัขบแต่ละระดับ
่ 2 บทบาทหน้
ดบริการเวชกรรมสิ
่งแวดล้วอยงานสาธารณสุ
มของหน่วยงานสาธารณสุ

หน่วยงาน

บทบาท

สํส�ำานักงาน
งาน
ป้ป้อองกั
งกันน
ควบคุมมโรค
ควบคุ
โรค

ด้านวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม

สํส�ำานักงาน
งาน
สาธารณสุขข
สาธารณสุ
จัจังงหวั
หวัดด

ด้านวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม

28.

การดําเนินงาน
- จั ด ทํ า สถานการณ์ และฐานข้ อ มู ล ด้ า นโรคและภั ย สุ ข ภาพ
จากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- พั ฒ นาศั ก ยภาพสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ให้ มี อ งค์ ค วามรู้ ใ นการ
ดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
- ทําการศึกษาวิจัย/ร่วมศึกษาวิจัยในเรื่องการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
ยสุยขสุภาพ
- สนับสนุนวิชาการด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภั
และภั
ขภาพ
จากสิ่งแวดล้อม
- จัดทําฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
- สนับสนุนพื้นที่ให้มีการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัและ
ย
สุขภาพจากสิ
่งแวดล้
สุภัขยภาพจากสิ
่งแวดล้
อม อม
- สื่ อ สารทํ า ความเข้ า ใจกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
- ทําการศึกษาวิจัย/ร่วมศึกษาวิจัยในเรื่องการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

แ น ว ท า ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

- ห น้ า 29

ตารางที่ 2 บทบาทหน้าที่ในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ (ต่อ)
หน่วยงาน
งาน
ส�สํำานันักกงาน
สาธารณสุ
สาธารณสุขข
อ�อํำาเภอ
เภอ

บทบาท
ด้านวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม

การดําเนินงาน
- สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน กํ า กั บ การดํ า เนิ น งานการจั ด บริ ก าร
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค และภั ย สุ ข ภาพจากสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ PCU
- ร่ ว มพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ยสุขภาพจาก
ในการจัดบริการป้องกัน ควบคุมโรค และภัและภั
ยสุขภาพจาก
สิ่งแวดล้อม
- ให้คําปรึกษาวิชาการด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากสิ่งแวดล้อมแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ PCU
- บูรณาการการประเมินผลการดําเนินงานไปกับงานสาธารณสุขอื่นๆ

29.

30.

หน่
หน่ววยงาน
ยงาน
โรงพยาบาลศู
โรงพยาบาลศูนนย์ย์ย์///
โรงพยาบาลทั
โรงพยาบาลทัว่ ว่ ไป
ไป

บทบาท/กิ
ก่ก่ออนเกิ
บทบาท/กิจจกรรม
กรรม
นเกิดดเหตุ
เหตุ
การจั
การจัดดบริ
บริกการเวชกรรม
ารเวชกรรม -- ค้ค้นนหาและประเมิ
หาและประเมินนความเสี
ความเสี่ย่ยงง
(ในพื
สิสิ่ง่งแวดล้
(ในพืน้ น้ ทีที่ร่รับับผิผิดดชอบ)
ชอบ)
แวดล้ออมในพื
มในพื้น้นทีที่ ่
-- จัจัดดทํทําาทะเบี
ทะเบียยนผู
นผู้ม้มีโีโอกาสเสี
อกาสเสี่ย่ยงง
และฐานข้
และฐานข้ออมูมูลลด้ด้าานอนามั
นอนามัยย
สิสิ่ ่ งง แแ วว ดด ล้ล้ ออ มม แแ ลล ะะ ข้ข้ ออ มูมู ลล
ของพื้น้นทีที่ ่ (สภาพภู
(สภาพภู
าสตร์
ของพื
(สภาพภูมมมิ ศิศิศาสตร์
าสตร์
แหล่
แหล่งงก่ก่ออมลพิ
มลพิษษ หรื
หรืออแหล่
แหล่งง
ปนเปื
ปนเปื้อ้อนสารเคมี
นสารเคมี))
-- จัจัดดทํทําาแผนที
แผนที่ ่ชชุ ุมมชนที
ชนที่ ่แแสดง
สดง
รายละเอี
ย
ดข้
อ
มู
ล
ความเสี
รายละเอียดข้อมูลความเสี่ย่ยงง
ต่ต่ออสุสุขขภาพจากสิ
ภาพจากสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม
-- กิกิ จจ กรรมส่
กรรมส่ งง เสริ
เสริ มม ป้ป้ ออ งกั
งกั นน
ควบคุมม ให้ แให้
ให้
ก่ปประชาชน
ระชาชน่ มี
ควบคุ
ก่ ปแแก่ระชาชนที
ทีความเสี
่ทีม่มีคีความเสี
ย
่
ง
่ยง ่ยง
วามเสี
-- จัจัดดทํทําารายงานโรคและภั
รายงานโรคและภัยยสุสุขขภาพ
ภาพ
จากสิ
แวดล้ออมม
จากสิง่ ง่ แวดล้
-- สนั
สนับบสนุ
สนุนนการรั
การรับบและส่
และส่งงต่ต่ออผูผู้ป้ป่ว่วยย
เพื
เพื่อ่อการฟื
การฟื้น้นฟูฟูสสุขุขภาพ
ภาพ

-- จัจั ดด ทํทํ าา แแ นน วว ปป ฏิฏิ บับั ติติ (CPG)
(CPG)
สํสําาหรั
หรับบการวิ
การวินนิ จิ จฉัฉัยยโรคและ
โรคและ
ภัภัยยสุสุขขภาพจากสิ
ภาพจากสิ่ ่งงแวดล้
แวดล้ออมม
(ในพื
(ในพื้ น้ นทีที่ ท่ ที่ มี่ มี แี แพทย์
พทย์เเวชกรรม
วชกรรม
สิสิ่ ่งงแวดล้
อ
ม
และเป็
แวดล้ อ ม และเป็นนแนว
แนว
ปฏิ
ปฏิบบัตัติทิที่สี่สอดคล้
อดคล้อองกั
งกับบปัปัญญหา
หา
ในพื
น
้
ที
)
่
ในพื้นที่)
-- เป็
เป็นนแกนหลั
แกนหลักกในการสอบสวน
ในการสอบสวน
ควบคุ
ควบคุมมโรคและภั
โรคและภัยยสุสุขขภาพ
ภาพ
จากสิ
จากสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม
-- ให้
ให้คคําําแนะนํ
แนะนําา สนั
สนับบสนุ
สนุนน และ
และ
ร่ร่ วว มในการตรวจประเมิ
มในการตรวจประเมิ นน
สุสุขขภาพผู
ภาพผู้ไ้ได้ด้รรับับผลกระทบ
ผลกระทบ
-- จัจัดดตัตั้ง้งคลิ
คลินนิกิกเพื
เพื่อ่อตรวจวิ
ตรวจวินนิจิจฉัฉัยย
และรั
และรักกษาโรคและภั
ษาโรคและภัยยสุสุขขภาพ
ภาพ
จากสิ
ง
่
แวดล้
อ
ม
จากสิ่งแวดล้อม
-- มีมีรระบบรั
ะบบรับบและส่
และส่งงต่ต่ออผูผู้ ้ปป่ ่ววยย
เพื
เพื่อ่อการดู
การดูแแลอย่
ลอย่าางต่
งต่ออเนื
เนื่อ่องง

-- กิกิจจกรรมส่
กรรมส่งงเสริ
เสริมม ป้ป้อองกั
งกันน ควบคุ
ควบคุมม
ให้
ให้แแก่ก่ปประชาชนที
ระชาชนที่ไ่ได้ด้รรับับผลกระทบ
ผลกระทบ
-- ให้
ให้ขข้อ้อมูมูลลแก่
แก่หหน่น่ววยงานที
ยงานที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง
เพื
เพื่ ่ออการแก้
การแก้ไไขปั
ขปัญญหา
หา และการ
และการ
ทดแทน/ชดเชย
เช่
น
ทดแทน/ชดเชย เช่ น ข้ข้ ออ มูมู ลล
กลุ
กลุ่ม่มประชากรที
ประชากรที่ไ่ได้ด้รรับับผลกระทบ
ผลกระทบ
-- รร ะะ บุบุ กก ลุลุ่ ่ มม ปป รร ะะ ชช าา ชช นน ทีที่ ่ ไไ ด้ด้ รัรั บบ
ผลกระทบ
ผลกระทบ และสื
และสื่อ่อสารความเสี
สารความเสี่ย่ยงง
ผผ ลล กก รร ะะ ทท บบ ทีที่ ่ เเ กิกิ ดด ขึขึ้ ้ นน ไไ ปป ยัยั งง
หห น่น่ วว ยย งง าา นน ทัทั้ ้ งง ใใ นน แแ ลล ะะ นน ออ กก
กระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงสาธารณสุขขทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง
เช่
เช่นน องค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนตํ
นตําาบล
บล
โรงพยาบาลส่
ง
เสริ
ม
สุ
ข
ภาพตํ
า
บล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลชุ
โรงพยาบาลชุมมชน
ชน เป็
เป็นนต้ต้นน

หลั
หลังงเกิ
เกิดดเหตุ
เหตุ

- ห น้ า 30
- ห น้ า 30

ระหว่
ระหว่าางเกิ
งเกิดดเหตุ
เหตุ

แ น วบท า(ต่งอก) า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ตารางที่ 2 บทบาทหน้าที่ในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดั
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

บทบาท/กิจกรรม

ก่อนเกิดเหตุ

ระหว่างเกิดเหตุ

โรงพยาบาลชุ
โรงพยาบาลชุมมชน
ชน การจัดบริการเวชกรรม - ค้นหาและประเมินความเสี่ยง - จั ด ทํ า ท ะ เ บี ย น ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ (ประกอบด้ ว ย
- จัดทําทะเบียนผู้มีโอกาสเสี่ยง
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
จํานวนประชากร และหลังคา
และฐานข้ อ มู ล ด้ า นอนามั ย
เรือนที่ได้รับผลกระทบ)
สิ่ ง แวดล้ อ ม และข้ อ มู ล ของ
พื้นที่
- ให้ บ ริ ก ารคั ด กรองสุ ข ภาพ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
- จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ สํ า หรั บ
การคั ด กรองกลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโรคและภัยสุขภาพ
จากสิ่ ง แวดล้ อ มจากกลุ่ ม
ผู้ป่วยอื่นๆ
- ใ ห้ ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค
เบื้องต้น การรักษาพยาบาล
และส่งต่อกรณีต้องการแพทย์
เฉพาะทางในการตรวจ
วินจิ ฉัฉัยยโรค
โรคหรือเพืหรื
อเพืก่อษาต่
การอ
อ่ การรั
รัทีกเ่ หมาะสม
ษาต่อที่เหมาะสม
- สื่ อ ส า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ
ให้ความรู้ การลดผลกระทบ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบ

หน่วยงาน

- ห น้ า 31

- เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม
เฝ้าระวังผู้ได้รับผลกระทบ
- ระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
- สนับสนุนการรับและส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ
- จัดทํารายงานโรคและภัยสุขภาพ
จากสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
- ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังเกิดเหตุ

ตารางที่ 2 บทบาทหน้าที่ในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดั
แ น ว ทบ า(ต่ง อก)า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

31.

32.

บทบาท/กิจกรรม

ก่อนเกิดเหตุ

โรงพยาบาลชุมชน การจัดบริการเวชกรรม - ค้นหาและประเมินความเสี่ยง
โรงพยาบาลชุมมชน
โรงพยาบาลชุ
ชน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- จัดทําทะเบียนผู้มีโอกาสเสี่ยง
(ต่
(ต่ออ))
และฐานข้
อ มูดลเหตุ
ด้ า นอนามั ย
หน่วยงาน
บทบาท/กิจกรรม
ก่อนเกิ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และข้ อ มู ล ของ
การจัดบริการเวชกรรม - ค้พืน้นหาและประเมิ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
นความเสี่ยง
ที่
ส่ส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- จัดทําทะเบียนผู้มีโอกาสเสี่ยง
ต�ตํำาบล
และฐานข้ อ มู ล ด้ า นอนามั ย
บล
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ข้ อ มู ล
ของพื้นที่ (สภาพภูมิศาสตร์
แหล่ ง ก่ อ มลพิ ษ หรื อ แหล่ ง
ปนเปื้อนสารเคมี)
- จั ด ทํ า แผนที่ ห มู่ บ้ า นที่ แ สดง
รายละเอียดข้อมูลความเสี่ยง
ต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
- กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น
ค ว บ คุ ม ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
ที่มีความเสี่ยง

หน่วยงาน

- ห น้ า 31

- จัร่ วดมเป็
ทํ า นททีะมเ เพื
บี ย่ อนสนัผู้ บไ ด้สนุรั บน - เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม
แ น ว ท า ง (ประกอบด้
ก า ร จั ด บ ริมกโรค
ม สิ่ งงผูแ้ไวด้ดรับล้ผลกระทบ
อ ม - ห น้ า 33
การสอบสวนและควบคุ
ผลกระทบ
วายร เ ว ช กเฝ้ร ารระวั
ก สิ่ ง แ ว ด ล้ อและหลั
ม ร่ ว ม กั บ
จํจาานวนประชากร
ผู้ได้งรเกิับดผลกระทบ
ระหว่างเกิดเหตุ งคา - ระบุกลุ่มหลั
เหตุ
หน่อวนที
ยงานที
กี่ยวข้อง
เรื
่ได้รับ่เผลกระทบ)
- สนับสนุนการรับและส่งต่อผู้ป่วย
-- ให้
ร่ ว มจั
า ทะเบี
ย น ผูข้ ไภาพ
ด้ รั บ - ติเพืด่อตามเฝ้
ง หรื อ สํ า รวจ
บ ริดกทํารคั
ด กรองสุ
การฟื้นฟูาสระวั
ุขภาพ
ผลกระทบกั
บ โรงพยาบาล - สภาวะสุ
ภ าพผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จัดทํารายงานโรคและภั
ยสุขภาพ
(ประกอบด้บั วตยิ สํจําาหรั
นวนบ
อย่
างน้่งแวดล้
อยปีลอะครั
- ชุจัมดชน
ทํ า แนวปฏิ
จากสิ
ม ้ง
ประชากร
และหลั่ มง คาเรื
้อมูลแก่งเสริ
หน่มวยงานที
่ยวข้อมง
การคั ด กรองกลุ
ผู้ ไ ด้ รอั บน -- ให้
กิจขกรรมส่
ป้องกัน่เกีควบคุ
ที่ได้รับผลกระทบ) ยสุขภาพ
เพื
ไ ขปั ญ
และการ
ผลกระทบโรคและภั
ให้แ่ อก่การแก้
ประชาชนที
่ได้หา
รับผลกระทบ
เช่น ข้่เอกีมู่ยวข้
ลกลุ
- จากสิ
ร่ ว มเป็่ งนแวดล้
ที ม เพือ่ อมจากกลุ
สนั บ สนุ่ นม - ทดแทน/ชดเชย
อง่ม
ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที
มโรค
ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
ผูการสอบสวนและควบคุ
้ป่วยอื่นๆ
- ใจห้า กก าสิ่รงตแรววดจล้วิอนิมจร่ฉัวยมโกัร บค - กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม
หน่้อวงต้
ยงานที
่เกี่ยวข้
อง
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เบื
น การรั
กษาพยาบาล
- และส่
ให้ บ ริงกต่ารคั
ด กรองสุ
ข ภาพ - จัดทํารายงานโรคและภัยสุขภาพ
อกรณี
ต้องการแพทย์
จากสิ่งแวดล้อม
เผูฉ้ทพี่ได้าระับทผลกระทบ
า ง ใ น ก า ร ต รเช่ว นจ
ว นสู
วิชัน่ ง ิน้จฉัํ ายหนั
โรคก วั ด ส่หรื
อเพืง ่อและ
การ
ซัรักกษาต่
ประวัอตทีิ ่เเป็
นต้น และจัดทํา
หมาะสม
- สมุ
สื่ อดสสุาขภาพ
ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ
- รัให้กคษวามรู
า พ ย้ การลดผลกระทบ
า บ า ล เ บื้ อ ง ต้ น
และส่
แก่ผู้ได้งรต่ับอผลกระทบ
- สื่ อ สารความเสี่ ย ง และให้
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการลด

แระหว่
น ว ท าางเกิ
ง ก ดา เหตุ
ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ งหลั
แ วงดเกิล้ดอเหตุ
ม - ห น้ า 32

แ น ว ท า ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

ตารางที่ 2 บทบาทหน้าที่ในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ (ต่อ)

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

บทบาท/กิจกรรม

พื้นที่

ก่อนเกิดเหตุ

โรงพยาบาลชุมชน การจัดบริการเวชกรรม - ค้นหาและประเมินความเสี่ยง
โรงพยาบาล
- จัดทําทะเบียนผู้มีโอกาสเสี่ยง
ส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
และฐานข้ อ มู ล ด้ า นอนามั ย
ต�ำบล
สิ่ ง แวดล้ อ ม และข้ อ มู ล ของ
(ต่อ)

หน่วยงาน

- รั ก ษ า พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต้ น
ระหว่างเกิดเหตุ
และส่งต่อ
- จัสื่ อดสารความเสี
ทํ า ท ะ เ บี ย่ ยนงผูและให้
้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
(ประกอบด้
วย
ความรู้ เ บื้ อ งต้
น ในการลด
จํผาลนวนประชากร
ก ร ะ ท บ แ ก่และหลั
ผู้ ไ ด้ งรัคาบ
เรื
อนที่ได้รับผลกระทบ)
ผลกระทบ
- ให้ บ ริ ก ารคั ด กรองสุ ข ภาพ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
- จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ สํ า หรั บ
การคั ด กรองกลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโรคและภัยสุขภาพ
จากสิ่ ง แวดล้ อ มจากกลุ่ ม
ผู้ป่วยอื่นๆ
- ใ ห้ ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค
เบื้องต้น การรักษาพยาบาล
และส่งต่อกรณีต้องการแพทย์
เฉพาะทางในการตรวจ
วินิจฉัยโรค หรือเพื่อการ
รักษาต่อที่เหมาะสม
- สื่ อ ส า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ
ให้ความรู้ การลดผลกระทบ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
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- เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม
เฝ้าระวังผู้ได้รับผลกระทบ
- ระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
- สนับสนุนการรับและส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ
- จัดทํารายงานโรคและภัยสุขภาพ
จากสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
- ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังเกิดเหตุ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น
- กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น
จากสิ่งแวดล้อม
ชั่ ง น้ํ า หนั ก วั ด ส่ ว นสู ง และ
ค ว บ คุ ม ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
ซักประวัติ เป็นต้น และจัดทํา
ที่มีความเสี่ยง
ตารางที่ 2 บทบาทหน้าที่ในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ลสมุ
ะระดั
(ต่
ท าอง) ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ดแสุนขบวภาพ
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1.8) นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
• การจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม (Environmental
Medicine Service)

กิจกรรมที่ด�ำเนินงานโดยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมหรืออุบัติภัยฉุกเฉินได้รับการดูแลสุขภาพ มีการจัดบริการ   
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ที่มุ่งเน้นด้านการป้องกัน โรคจากสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

• โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ โรคเรื้อรัง ภาวะพิการแต่ก�ำเนิด ความผิดปกติของการพัฒนาการ
สิ่งแวดล้อม (Environmental ทางสมอง และผลกระทบต่อสุขภาพอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีความสัมพันธ์
diseases)
กับการรับสัมผัสสารพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรค
เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง (multifactorial) เช่น สารพิษหลากหลาย
ในสิ่งแวดล้อม ลักษณะการด�ำรงชีวิต สถานทางเศรษฐกิจและสังคม
และปัจจัยทางกรรมพันธุ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของคน
• การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อพรรณนาและวัดความเสี่ยง   
(Health Risk Assessment)
ด้านสุขภาพที่มคี วามสัมพันธ์กับสิ่งคุกคาม กระบวนการ การกระท�ำ 
หรือเหตุการณ์ใดๆ

34.

• การเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม

เป็นกิจกรรมการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีระบบ
วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผล และการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ทราบ เพื่อน�ำไปสู่การควบคุมป้องกันโรคต่อไป อาจกล่าวได้ว่าการ
เฝ้าระวัง ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตามทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านชีวภาพ รวมทั้งผลที่ได้จากการส�ำรวจและ
การตรวจคัดกรอง

• การสอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อม

การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทางระบาดวิ ท ยาเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล                 
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพ และ
ปัจจัยสาเหตุของโรคจากการสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดด้านระบาดวิทยา การเจ็บป่วย ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดย
อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ทมี่ เี หตุและผล ทีส่ ามารถอ้างอิงพิสจู น์
ได้
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2
บทที่

โรคและผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม

2.1) นิยามโรคจากสิ่งแวดล้อม
โรคจากสิ่งแวดล้อมอาจนิยามได้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสารก่อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และอาจ
พิจารณาแยกโรคจากการประกอบอาชีพ ดังนี้
1. การป่วยที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสสารก่อโรค ในสถานประกอบอาชีพหรือเกี่ยวกับการท�ำงานโดยตรง              
การป่วยทีเ่ กิดขึน้ เป็นโรคจากการประกอบอาชีพ (หรือโรคทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากการประกอบอาชีพ) เช่น คนงานโรงงาน
แบตเตอรีท่ ที่ ำ� งานสัมผัสตะกัว่ ในงานและไม่ได้สมั ผัสตะกัว่ จากแหล่งอืน่ หรือกิจกรรมอืน่ เลย หากได้รบั การวินจิ ฉัย
ว่าป่วยเป็นโรคพิษตะกั่ว ผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคจากการประกอบอาชีพ
2. การสัมผัสสารก่อโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การป่วยที่เกิดขึ้นเป็นการป่วย              
จากสิง่ แวดล้อมทัว่ ไป ตัวอย่างเช่น คนงานโรงงานทอผ้าไม่มกี ารสัมผัสตะกัว่ ในงาน แต่ได้สมั ผัสตะกัว่ จากแหล่งอืน่               
หรือกิจกรรมอืน่ เช่น มีงานอดิเรกท�ำการซ่อมโทรทัศน์และวิทยุ และมีการใช้ตะกัว่ บัดกรี หรือได้รบั ฝุน่ ไอสารตะกัว่             
จากมลพิษทางอากาศ เนือ่ งจากบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้ถนนทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น ถ้าได้รบั การวินจิ ฉัยว่าป่วยเป็นโรค          
พิษตะกั่ว ผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคจากสิ่งแวดล้อม
3. การสัมผัสสารก่อโรคโดยไม่เกี่ยวกับการท�ำงานที่ชัดเจน การป่วยที่เกิดขึ้นเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กหยิบตะกั่วถ่วงม่านจากพื้นใส่ปากและกินเข้าไป เด็กไม่ได้ท�ำงานไม่ได้สัมผัสตะกั่วในงาน
เมื่อเด็กป่วยเป็นโรคพิษตะกั่ว ผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคเหตุสิ่งแวดล้อม
จะเห็นได้ว่าโรคเหตุสิ่งแวดล้อมมีขอบข่ายกว้างขวางมาก ผู้ป่วยส่วนมากมีลักษณะเวชกรรมเช่นเดียวกับ
ปั ญ หาทางการแพทย์ทั่วไป การสืบค้นทราบสาเหตุ เ ท่ า นั้ นที่ จะช่ วยให้ บอกได้ ว่ า เป็ นโรคจากสิ่ ง แวดล้ อ ม
การจะสืบทราบสาเหตุได้กต็ อ้ งอาศัยแพทย์ในการซักประวัตกิ ารสัมผัส (Exposure history) ถ้าไม่ซกั ประวัตกิ ารสัมผัส
35.
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ก็จะไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถกู ต้อง และผู้ป่วยหรือชุมชนนั้นจะยังคง
สัมผัสสารก่อโรคนั้นๆ ต่อไปได้
นอกจากนี้มีข้อควรพิจารณาท�ำความเข้าใจอีก 2 ประการ ประการแรก คือ การสัมผัสสารก่อโรค               
อาจมีความหมายรวมถึงการขาดสารบางอย่างที่ควรได้รับจากสิ่งแวดล้อมแล้วท�ำให้เกิดโรค เช่น การขาดสาร
ไอโอดีน ในเกลือสินเธาว์ทใี่ ช้ปรุงอาหาร ท�ำให้เป็นโรคคอพอกหรือโรคเอ๋อ ก็นบั เป็นโรคเหตุสงิ่ แวดล้อมประเภทหนึง่                  
อีกประการหนึง่ คือ การทีจ่ ะเข้าใจได้วา่ ท�ำไมคนทีส่ มั ผัสสารก่อโรคในขนาดเดียวกัน บางคนป่วยแต่บางคนไม่ปว่ ยนัน้
จะต้องเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของพันธุกรรม (Genetic polymorphism) และอันตรกิริยาระหว่าง
พั น ธุ ก รรมกั บสิ่งแวดล้อม (gene-environ¬ment interaction) ซึ่ ง ก� ำ ลั ง เป็ นที่ ส นใจมากของแพทย์ และ
นักวิทยาศาสตร์ในด้านนี้
2.2) ปัจจัยเสี่ยงและสิ่งคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของโรคได้ในหลายช่องทาง โดยสิ่งคุกคามทางสุขภาพเข้าสู่ร่างกายด้วยการอาศัย
สิ่งแวดล้อมเป็นพาหะ ทั้งนี้สิ่งคุกคามสุขภาพเฉพาะบางชนิด (เช่น เชื้อโรค) ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกลาง                 
ในการเข้าสู่ร่างกาย แต่มีสิ่งคุกคามบางประเภทที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ผ่านพาหะ
พาหะน�ำโรค ได้แก่
- น�้ำดื่ม
- อาหาร
- สิ่ ง แวดล้ อ มเฉพาะที่ ส ามารถน� ำ พาสิ่ ง คุ ก คามเข้ า สู ่ ร ่ า งกายได้ ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ ม
  การท�ำงานของเกษตรกร แหล่งน�้ำและดิน
- อากาศภายในและภายนอกอาคาร
ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะ ได้แก่
- สารเคมี
- เสียง
- รังสี (รังสีไอออไนซ์ รังสียูวี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
ปั จ จั ย เสี่ ย งเหล่ า นี้ ส ามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานและสภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไป
(สภาพแวดล้อมนอกการท�ำงาน) ปัจจัยเสี่ยงสามารถแสดงออกได้สิ่งคุกคามหลายประเภท ได้แก่
- สิ่งคุกคามทางเคมี
- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ
- สิ่งคุกคามทางกายภาพ
- อุบัติเหตุ
- พาหะน�ำโรค
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สภาพแวดล้อมนั้นๆ และพฤติกรรมส่วนบุคคล เนื่องจากในบางครั้งพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับ
กระทรวงสาธารณสุ
ผลกระทบต่ อ่ยสุนแปลงผลกระทบต่
ข ภาพจากการรั บ สั ม ผั สอสิสุ่ งขคุภาพจากปั
ก คามสุ ข ภาพในสิ
มขึ้ นกรมควบคุ
อยู่ กั บมลัโรคโดยแท้
ก ษณะของ
ปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ และการเปลี
จจัยเสี่ ง ่แวดล้
ยงด้าอนกายภาพ
จริงแล้วข
สภาพแวดล้องมนั
้นๆ และพฤติ
กรรมส่
วนบุคคล เนื่องจากในบางครั
้งพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับ
เป็นไปได้ยากในการแบ่
แยกพฤติ
กรรมสุ
ขภาพออกจากปั
จจัยเสี่ยงด้านกายภาพ
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากการรั บ สั ม ผั ส สิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพในสิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น อยู ่ กั บ ลั ก ษณะของ
ปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ โดยแท้จริงแล้ว
สภาพแวดล้อมนั้นๆ และพฤติก รรมส่วนบุ ค คล เนื่ อ งจากในบางครั้ ง พฤติ ก รรมส่ วนบุ ค คลเป็ นปั จจั ย เสี่ ย ง
เป็นไปได้ยากในการแบ่งแยกพฤติกรรมสุขภาพออกจากปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ
ที่ใกล้เคียงกับปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ
โดยแท้จริงแล้วเป็นไปได้ยากในการแบ่งแยกพฤติกรรมสุขภาพออกจากปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ

ภาพที่ 6 ปัจจัยเสี่ยงและสิ่งคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม (ที่มา: WHO,2003)
ภาพทีด่ 6โรคจากสิ
ปัจจัยเสี่ย่งงและสิ
2.3) กลไกธรรมชาติของการเกิ
แวดล้่งอคุกมคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม (ที่มา: WHO,2003)
สถานการณ์ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั นับเป็นสาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้หลายฝ่ายให้ความส�ำคัญโดย
เฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานสาธารณสุข เนือ่ งจากปัญหาสิง่ แวดล้อมสามารถท�ำให้เกิดโรคหรือภัยสุขภาพทีท่ ำ� ให้เกิด  
ผลกระทบต่อประชาชน โดยกลไกโรคจากสิง่ แวดล้อมตามหลักการขององค์การอนามัยโลก (WHO,1993) จะเริม่ ต้น
จากสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของมนุษย์ร่วมถึงภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น                  
ซึ่งล้วนแล้วแต่ท�ำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้ำ มลพิษทางดิน และการปนเปื้อน
สารเคมีในอาหาร ซึง่ เมือ่ มนุษย์มกี ารรับสัมผัสสารมลพิษทางสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ ท�ำให้เกิดการ
ดูดซึมสารมลพิษเข้าสู่ร่างกายและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
37.

จากสิ่ ง คุ ก คามทางสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการพั ฒ นาต่ า งๆของมนุ ษ ย์ ร่ ว มถึ ง ภั ย พิ บั ติ ต ามธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ซึ่งล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางดิน และการปนเปื้อน
สารเคมี
ในอาหาร ซึ่งเมื่อมนุษย์มีการรับสัมผัสสารมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทําให้เกิดการดูดซึม
แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
สารมลพิษเข้าสู่ร่างกายและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

ภาพที่ 7 กลไกการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก
2.4) ความสัมพันธ์ของการเกิดโรค
1. แหล่งก่อโรค (Sources)
2. การรับสัมผัส (Exposure)
ภาพที
่ 7 กลไกการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก
3. ผลกระทบทางสุขภาพ (Health Effect)
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แหล่งก่อโรค (Sources) สิ่งคุกคาม
สิ่งคุกคามดั้งเดิม (Traditional hazards) : (Briggs et al, 1996, WHO) ได้แก่ สิ่งคุกคามจาก
ภัยธรรมชาติตา่ งๆ  เช่น ภัยจากอุทกภัย แผ่นดินถล่ม ไฟป่าและหมอกควัน และสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ขยะชุมชน             
สิ่งปฏิกูล และน�้ำเสียชุมชน และสิ่งคุกคามที่เกี่ยวข้องกับความยากจน การพัฒนาที่ไม่เพียงพอ ได้แก่ อาหาร                     
ปนเปื้อนเชื้อโรค การบาดเจ็บจากอาชีพเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขปัญหา                     
จากสิ่งคุกคามต่างๆเหล่านี้ แต่เดิมมักท�ำในเรื่องการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือการเร่งตอบสนอง                                
(Emergency response) เป็นส่วนใหญ่ จึงท�ำให้เกิดปัญหาด้านอืน่ ๆ เช่น การช่วยเหลือขาดประสิทธิภาพ จึงควรมี     
การวางแผนรองรับตั้งแต่ก่อนเกิดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการเรื่องปัจจัยในการด�ำรงชีวิตของผู้ประสบภัย                      
ได้แก่ บ้านพักชั่วคราว อาหาร น�้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล และการสุขาภิบาล  ด้านสิ่งแวดล้อม

38.

กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

สิ่งคุกคามสมัยใหม่ (Modern hazards) : (Briggs et al, 1996, WHO) ได้แก่ สิ่งคุกคามที่เกิด
จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยขาดการปกป้องด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ สิง่ คุกคามจากการประกอบอาชีพ              
ของมนุษย์ การจราจร การใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน การก่อการร้าย สงคราม การจลาจล และการจัดงานมหกรรมเทศกาลต่างๆ
เป็นต้น นอกจากนีย้ งั เกิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศท�ำให้เกิดสภาวะสิง่ แวดล้อมแปรปรวนจนก่อให้เกิด
โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ�้ำต่างๆ ที่มีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีผลต่อชีวิตประชาชน
เศรษฐกิจ และสังคม ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ไม่วา่ จะเป็นภาคเกษตรกรรม
หรืออุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทีส่ ำ� คัญ เช่น มลพิษทางอากาศ น�ำ 
้ และห่วงโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์                                
ซึ่งความเป็นพิษสามารถเกิดขึ้นกับมนุษย์และสัตว์ได้ทั้งแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง
2. การรับสัมผัส (Exposure)
    ลักษณะการสัมผัส
- ความแตกต่างทางพื้นที่ (Geographical variation)
- ความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา (Temporal variations)
- ลักษณะในการเข้าสู่ร่างกาย
- การผสมผสานของมลพิษ (Pollutant combinations)
    การจ�ำแนกแหล่งก่อโรคตามลักษณะทางพื้นที่
- เป็นจุด (Localized point sources)
- เป็นเส้น (Line sources) เช่น จากถนน
- กระจัดกระจาย (Diffuse sources) เช่น จากการเกษตร
3. ผลกระทบทางสุขภาพ (Health Effect)
- แบบเฉียบพลัน
- แบบเรื้อรัง
   การประเมินสุขภาพ
- การใช้ข้อมูลสุขภาพทุติยภูมิ : ข้อมูลการตาย ข้อมูลการเจ็บป่วย
- การส�ำรวจ
2.5) การจ�ำแนกกลุ่มของโรคจากสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 1 โรคที่มีความจ�ำเพาะต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
กลุ่มที่ 2 โรคหรือภาวะที่มีอาการหรืออาการแสดงชัดเจน แต่สาเหตุอาจจะไม่จ�ำเพาะเจาะจงต่อมลพิษ
           สิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3 ภาวะที่มีลักษณะอาการความผิดปกติไม่ชัดเจน แต่อาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่มาจากมลพิษ
           สิ่งแวดล้อมได้
39.

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

ลักษณะของโรคในกลุ่มที่ 1
(โรคที่มีความจ�ำเพาะต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน)
- มีอาการและอาการแสดงจ�ำเพาะต่อลักษณะของโรค
- มีประวัตกิ ารรับสัมผัสชัดเจนต่อสิง่ คุกคามหรือมลพิษทีส่ ามารถก่อให้เกิดโรคทีม่ ลี กั ษณะจ�ำเพาะดังกล่าว
- ส่วนใหญ่มักจะมี Biomarker เพื่อยืนยันการรับสัมผัสต่อสิ่งคุกคาม ในการวินิจฉัยโรคนั้นๆ
ตัวอย่างของโรคในกลุม่ นี้ คือ โรคซิลโิ คซิส โรคแอสเบสโตซิส โรค mesothelioma จากแอสเบสตอส โรคพิษตะกัว่
ฯลฯ
ลักษณะของโรคในกลุ่มที่ 2
(โรคหรือภาวะที่มีอาการหรืออาการแสดงชัดเจน แต่สาเหตุอาจจะไม่จ�ำเพาะเจาะจงต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม)
- ลักษณะอาการและอาการแสดงของโรคในผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดจากมลพิษสิง่ แวดล้อมจะเหมือนกับของโรคทีเ่ กิด
  
  จากสาเหตุอื่นๆ หรือในบางกรณีมลพิษสิ่งแวดล้อมอาจเป็นตัวกระตุ้นให้โรคจากสาเหตุอื่นๆ มีอาการ
  มากขึ้น
- การพิสูจน์ว่าสาเหตุเกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สงสัยท�ำได้ยาก
ตัวอย่างของโรคในกลุ่มนี้ คือ โรคหืด โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด ความผิดปกติของระบบประสาท ฯลฯ
ลักษณะของโรคในกลุ่มที่ 3
(ภาวะทีม่ ลี กั ษณะอาการความผิดปกติไม่ชดั เจน แต่ภาวะดังกล่าวอาจเกีย่ วข้องกับสาเหตุทมี่ าจากมลพิษสิง่ แวดล้อมได้)
- ผู้ป่วยให้ประวัติมีอาการผิดปกติ แต่ตรวจไม่พบอาการแสดงที่ชัดเจนหรือจ�ำเพาะ
- ไม่สามารถยืนยันการวินิจฉัยโรคจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้
- ส่วนใหญ่การเจ็บป่วยมักจะเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชนหรือสาธารณชนได้ง่าย
ตัวอย่างของโรคในกลุ่มนี้ คือ Multiple chemical sensitivity, Sick Building Syndrome
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3
บทที่

การประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ

3.1 การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
สภาวิจัยแห่งชาติของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอรูปแบบการประเมิน            
ความเสี่ยงออกเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา              
รวมทั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency หรือ EPA) ด้วย ดังนี้
1. การประเมินสิ่งคุกคาม (Hazard Identification) ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาเพื่อที่จะตอบค�ำถาม
    ว่าสิ่งคุกคามที่เราก�ำลังสนใจจะมีความสัมพันธ์กับผลกระทบด้านสุขภาพหรือไม่
2. การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment) เป็นการหาขนาดของสิ่งคุกคามที่มนุษย์ได้รับ                 
    ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังมาตรการการควบคุมสิ่งคุกคาม
3. การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง(Dose-Response Assessment) คือ การหาความสัมพันธ์
   ระหว่างขนาดของการสัมผัสกับโอกาสของการเกิดผลเสียด้านสุขภาพ
4. การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (Risk Characterization) คือ การพรรณนาลักษณะทางธรรมชาติ
   และขนาดของความเสี่ยงในมนุษย์ซึ่งจะต้องรวมเอาความไม่แน่นอน (Uncertainties) เข้าด้วย
  โดยสรุปผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ คือ การตอบค�ำถามว่าสิ่งคุกคามใด ๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
  สุขภาพของมนุษย์มากน้อยเพียงใด ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จาก 3 ขั้นตอนข้างต้น
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ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน
1. การประเมินสิ่งคุกคาม (Hazard Identification)
นักประเมินความเสี่ยงอาศัยกลวิธีต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อประเมินสิ่งคุกคาม
- การศึกษาทางวิทยาการระบาด (Epidemiological Studies) การศึกษาทางวิทยาการระบาด  
เป็นการศึกษารูปแบบการเกิดโรคในมนุษย์รวมถึงปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการเกิดแบบนัน้ ด้วยการออกแบบการศึกษา          
ที่เหมาะสมประกอบกับการวิเคราะห์ทางสถิติที่ถูกต้องจะช่วยตอบค�ำถามว่าสิ่งคุกคามใดๆ จะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพในมนุษย์หรือไม่ ข้อดีของการศึกษาเชิงวิทยาการระบาด คือ ผลการศึกษาสามารถน�ำไปใช้สรุปผลในมนุษย์
ได้เลย เนือ่ งจากเป็นการศึกษาในมนุษย์ แต่การศึกษาลักษณะนีไ้ ม่สามารถท�ำได้เสมอไป เพราะจะต้องมีการได้รบั
สิ่งคุกคามร่วมกับผลกระทบด้านสุขภาพเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว
- การศึกษาในสัตว์ทดลอง (In Vivo Animal Bioassays) บ่อยครั้งที่ข้อมูลทางด้านวิทยาการระบาด
ในมนุษย์ไม่มีหรือไม่เพียงพอที่จะตอบค�ำถามดังกล่าว ซึ่งพบได้บ่อยในกรณีที่สิ่งคุกคามนั้นๆ เป็นสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นใหม่ เช่น สารเคมี เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาในสัตว์ทดลองจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตอบค�ำถามข้างต้น
อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากสัตว์ทดลองไม่ได้หมายความว่าจะตรงกับในมนุษย์เสมอไป เนื่องจากความแตกต่าง                     
ด้านสรีรวิทยาและกลไกในการก�ำจัดสารคุกคามออกจากร่างกาย แต่อย่างน้อยผลที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทาง                     
ในการวิเคราะห์ผลที่อาจจะเกิดขึ้นในมนุษย์ต่อไป
- การศึกษาในหลอดทดลองและเซลล์เพาะเนื้อเยื่อแบบระยะสั้น (Short-Term In Vitro Cell and
Tissue Culture Tests) วิธีการศึกษาชนิดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ
(1) ให้ผลการศึกษาที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย (2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านนี้มีการพัฒนาไปมาก                  
ท�ำให้ผลการศึกษามีความถูกต้องมากขึ้น และ (3) การทดลองในสัตว์ทดลองได้รับการต่อต้านจากนักพิทักษ์สิทธิ            
ของสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆ ข้อดีของวิธีการศึกษาชนิดนี้ คือ สามารถจะเลือกเซลล์หรือเนื้อเยื่อเฉพาะส่วนมาใช้                   
ในการทดลองได้ หากมีข้อมูลยืนยันว่าสิ่งคุกคามชนิดนั้นมีผลต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อเป้าหมายใด
- การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี (Structure-Activity Relationship Analysis) เป็นการศึกษา
เปรียบเทียบโครงสร้างทางโมเลกุลและคุณสมบัติด้านเคมีและฟิสิกส์ของสารเคมีที่ไม่ทราบพิษกับสารเคมีที่ทราบ
พิษแล้วแต่มโี ครงสร้างและคุณสมบัตคิ ล้ายๆ กัน ท�ำให้สามารถพยากรณ์ผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยไม่ตอ้ งท�ำการ
ทดลองจริง
2. การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment)
การประเมิ น การสั ม ผั ส เป็ น วิ ธี ก ารประมาณหรื อ วั ด ปริ ม าณหรื อ ความเข้ ม ข้ น ของสิ่ ง คุ ก คาม                            
ที่แต่ละบุคคล ประชากร หรือระบบนิเวศได้รับ ทั้งนี้อาจท�ำการวัดโดยตรง เช่น การตรวจเลือดเพื่อหาระดับตะกั่ว                 
หรื อการวั ด ทางอ้อม เช่น ประมาณค่าสารตะกั่ วที่ ไ ด้ รั บโดยค� ำ นวณจากปริ ม าณน�้ ำ ที่ มี ก ารปนเปื ้ อ นตะกั่ ว
และถูกดื่มเข้าไป
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3. การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง (Dose-Response Assessment)
การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนองมุ่งที่จะตอบค�ำถามว่า ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดที่สัมผัส           
กับการตอบสนองเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อน�ำไปสู่การท�ำนายการตอบสนองที่ระดับการสัมผัสต่างๆกัน นอกจากนี้
ความสัมพันธ์ทไี่ ด้ยงั น�ำใช้ในการหาค่ามาตรฐานส�ำหรับสิง่ คุกคามทีอ่ ยูร่ ะดับทีไ่ ม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท�ำได้โดย             
หากมี ข ้ อ มูลมากเพียงพอ การหาความสั ม พั นธ์ ดั ง กล่ า วสามารถท� ำ ได้ โ ดยการใช้ วิธีก ารทางชี วสถิ ติ ได้ แ ก่
การวิเคราะห์เชิงถดถอย (Regression Analysis) เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ หากมี
ข้อมูลไม่มากนัก ก็สามารถหาความสัมพันธ์โดยอาศัยแบบจ�ำลองส�ำเร็จรูปชนิดต่างๆ ที่มีการศึกษาไว้แล้ว
4. การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (Risk Characterization)
การอธิ บ ายลั ก ษณะของความเสี่ ย งถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ขึ้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของการประเมิ น ความเสี่ ย ง
โดยมีขั้นตอน คือ
- รวบรวมลักษณะต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินใน 3 ขั้นตอนแรก ที่ได้กล่าวมาแล้ว
- ประเมินคุณภาพในภาพรวมของการประเมินความเสี่ยงรวมถึงระดับความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน
- อธิบายความเสี่ยงที่ได้ให้กับแต่ละคนในกลุ่มประชากรในแง่ของขนาดและความรุนแรง
- รายงานผลการศึกษาให้กับผู้ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ
3.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ “กระบวนการค้นหา ประเมิน คัดเลือก และด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อสุขภาพมนุษย์และระบบนิเวศ” เป้าหมายของการจัดการความเสีย่ ง คือ การด�ำเนินการทีอ่ งิ หลักการ              
ทางวิทยาศาสตร์ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยง โดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายด้วย
ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง มี 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การก�ำหนดประเภทของปัญหาและบริบท
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของปัญหา
3. ส�ำรวจทางเลือกต่าง ๆ ในการก�ำหนดความเสี่ยง
4. ตัดสินใจวิธีการในการด�ำเนินการลดความเสี่ยง
5. ด�ำเนินการมาตรการที่ก�ำหนด
6. ประเมินผลการด�ำเนินการ
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   การจัดการความเสี่ยงให้ได้ประสิทธิภาพ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งมีหลักการดังนี้
- หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการตามกฎหมาย จะต้องก�ำหนดการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน ก่อนที่จะให้ภาคีอื่น
  เข้ามามีส่วนร่วม หากการจัดการนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ ก็ไม่ควรให้เข้ามา
- เป้าหมายของการมีส่วนร่วมจะต้องก�ำหนดให้ชัดเจนแต่แรก และภาคีต่าง ๆ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
  ในกระบวนการตั้งแต่แรก
- การดึงภาคีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องมาจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย
- ภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจ และมีความยืดหยุ่น กล่าวคือ ต้องพร้อมที่จะรับฟัง               
   แ ละเรี ย นรู ้ จ ากมุ ม มองที่ แ ตกต่ า ง บางครั้ ง อาจต้ อ งมี ก ารเสริ ม ศั ก ยภาพหรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ                
  ด้านเทคนิคแก่ภาคีที่เกี่ยวข้อง
- ภาคีที่มีบทบาทในกระบวนการจัดการต้องได้รับการชื่นชม และมีค�ำอธิบายว่าข้อคิดเห็นนั้น ได้น�ำไปใช้
  ในขั้นตอนใด ในทางกลับกันข้อคิดเห็นที่ไม่ได้น�ำไปปฏิบัติจะต้องมีค�ำอธิบายเหตุผลด้วย
การเข้าใจความเสี่ยง
ข้อเท็จจริงที่ว่าการตอบสนองของประชาชนหรือแต่ละบุคคลที่มีต่อข้อความใด ๆ ที่จะมีผลต่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้มสี ว่ นสัมพันธ์กบั การรับรูค้ วามเสีย่ งของประชาชน บุคคลหรือกลุม่ คนจะต้องรูส้ กึ ว่าตนเอง                  
มีความเสี่ยง จึงจะเริ่มยอมรับหรือต้องการการปรับเปลี่ยน การศึกษาวิจัยหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัย                     
หลายประการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูค้ วามเสีย่ ง (ดูตารางที่ 3 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการประเมินความเสีย่ งของประชาชน)
ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการควบคุมด้วยตนเอง ความเสี่ยงที่มีหรือไม่มีผลต่อเด็ก และความเสี่ยงที่เป็นไป                          
โดยสมัครใจหรือการบังคับ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั เหล่านีเ้ พือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
มักจะมีความซับซ้อน ซึง่ เป็นผลจากการทีไ่ ม่สามารถบอกได้วา่ การรับรูเ้ ป็นภาพสะท้อนถึงความลังเลทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมของตนเพื่อลดความเสี่ยง หรือความล้มเหลวของการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนวิถีของการ
รับรู้ความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นเช่นใดการเข้าใจการรับรู้ของประชาชนจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง                        
ในการท�ำนายปัญหาและอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลหรือสังคม ตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี                    ่
ได้ถูกเปลี่ยนจากประเด็นที่ว่าเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเป็นประเด็นปัญหาของสังคม เมื่อพบว่าควันบุหรี่                         
ในสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบุคคลรอบข้างด้วย เป็นผลให้ผู้สนับสนุนการต่อต้านการสูบบุหรี่น�ำไปเป็น
เหตุผลในการป้องกันสังคมโดยรวมด้วยวิธีการ เช่น การออกกฎหมายห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นต้น
การยอมรับของสังคมที่จะให้มีการแทรกแซงสิทธิส่วนบุคคลเป็นผลมาจากสิทธิส่วนบุคคลนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยง
สุขภาพแก่บคุ คลอืน่ ซึง่ ไม่เหมือนกรณีทเี่ ป็นการรบกวนธรรมดาหรือสภาวะทีส่ งั คมยอมรับความเสีย่ งนัน้ โดยความสมัครใจ                             
แม้ว่าพฤติกรรมเสี่ยงนั้นจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมก็ตาม
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ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินความเสี่ยงของประชาชน
ปัจจัย
ศักยภาพในการก่อให้เกิด
ความหายนะ
ความคุ้นเคย
ความเข้าใจ
ความสามารถในการควบคุม
(ระดับบุคคล)
ความสมัครใจ
ผลกระทบต่อเด็ก
ผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไป
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ความน่าสะพรึงกลัว
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ความสนใจของสื่อ
ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ
ความเท่าเทียม

เงื่อนไขที่ทําให้เพิ่มความหวาดกลัว
การตายและบาดเจ็บหมู่
ในระยะเวลาสัน้ ๆ
ไม่คุ้นเคย
ไม่เข้าใจกลไกหรือกระบวนการ
ควบคุมไม่ได้

เงื่อนไขที่ทําให้ลดความหวาดกลัว
การตายและบาดเจ็บ
แบบกระจัดกระจายในระยะยาว
คุ้นเคย
เข้าใจกลไกหรือกระบวนการ
ควบคุมได้

ไม่สมัครใจ
เด็กเป็นกลุ่มเสีย่ ง
มีความเสี่ยง
สามารถระบุเป็นรายบุคคลได้
ผลที่เกิดน่ากลัว
ไม่น่าศรัทธา

สมัครใจ
เด็กไม่เป็นกลุม่ เสี่ยง
ไม่มีความเสี่ยง
ไม่สามารถระบุได้
ผลที่เกิดไม่น่ากลัว
น่าเลื่อมใส

ให้ความสนใจมาก
มีอุบตั ิเหตุครั้งใหญ่
ความเสี่ยงและผลตอบแทน
กระจายไม่ทั่วถึง
ไม่ชดั เจน
ผลที่เกิดไม่อาจกลับคืนได้

ไม่เป็นที่สนใจ
ไม่เคยมีอุบัติเหตุ
ความเสี่ยงและผลตอบแทน
กระจายอย่างเป็นธรรม
ชัดเจน
ผลที่เกิดสามารถกลับคืนได้

ผลที
ผลได้่ได้
ความสามารถในการกลับคืน
สภาพเดิม
การมีส่วนได้เสียของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลมีความเสี่ยง
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลได้จากการศึกษาในมนุษย์
สาเหตุการเกิด
จากความผิดพลาดของมนุษย์

แต่ละบุคคลไม่มีความเสี่ยง
ข้อมูลได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง
เกิดเองตามธรรมชาติ
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อีกตัวอย่างหนึ่งของความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาการสื่อสาร ได้แก่ ยาจ�ำพวกแอกคิวเทน (Accutane)
ซึ่งให้ผลดีในการรักษาสิวแต่สามารถก่อให้เกิดความพิการแก่ทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นการให้สุขศึกษาแก่แพทย์
ผู้รักษา ให้หลีกเลี่ยงการรักษาในสตรีที่ตั้งครรภ์จึงเป็นปัญหาใหญ่ของการสื่อสาร กรณีการรณรงค์ให้วัคซีน
เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่จะต้องมีการชั่งน�้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่พบได้น้อย
ในแต่ละบุคคลกับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดกับชุมชน หากมีการแพร่ระบาดของโรค การสือ่ สารจึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนในประเด็นดังกล่าว
ในกรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาพบว่าชาวอเมริกันมีความเชื่อว่าปัญหาที่ตนสามารถมีส่วนร่วม                  
ในการแก้ไขได้จะถูกมองว่าเป็นปัญหาทีม่ คี วามรุนแรงน้อย เช่น ปัญหามูลฝอยและมลพิษทางอากาศในทีอ่ ยูอ่ าศัย                 
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 16 และ 17 ของบรรดาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล โดย 7 ใน 10 คน                  
ตอบว่าตนสามารถมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาเหล่านีไ้ ด้ ในขณะทีป่ ญ
ั หาขยะจากชุมชนและอากาศพิษจากรถยนต์             
ซึง่ เกิดจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคถูกจัดในอันดับที่ 8 และ 10 โดยน้อยกว่าครึง่ ของผูต้ อบทีร่ สู้ กึ ว่าตนสามารถมีสว่ นร่วม              
ในการแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ ในท�ำนองเดียวกันบริเวณทีเ่ ป็นแหล่งก�ำจัดขยะจะถูกมองว่าเป็นตัวก่อให้เกิดความเสีย่ ง             
ที่รุนแรง เนื่องจากอยู่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมของแต่ละบุคคล การปฏิเสธความเสี่ยงส่วนบุคคล               
ก็เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้การรักษาโรคบางชนิดไม่ได้ผลหรือท�ำให้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดความเสี่ยง
ต่อโรคเรื้อรังหรือโรคติดเชื้อบางชนิดล้มเหลว ข้อสรุปที่ได้จากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือการรับรู้ความเสี่ยง
และความสามารถในการควบคุมด้วยตนเองจะสะท้อนความรู้สึกเต็มใจในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
การท�ำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาแยกแยะตามการรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งและระดั บ               
ความยากง่ายต่อการชักจูงให้เกิดการปรับเปลีย่ นทัศนคติหรือพฤติกรรม รวมทัง้ จะต้องค้นหาแหล่งข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สิ่ ง เหล่ า นี้ อ าจจะแปรตามชนิ ด ของข้ อ ความและประเภทของ
กลุ่มเป้าหมายด้วย การแยกประเภทของกลุ่มเป้าหมายอาจจะต้องใช้เทคนิคหลายๆ ชนิดประกอบกัน เช่น
การสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus group interview) การส�ำรวจการรับรู้ความเสี่ยง และการศึกษาด้านจิตวิทยา
มวลชน เป็นต้น นอกจากนี้การศึกษาเชิงพรรณนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการวางกลยุทธ์การพัฒนาได้ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการใช้การศึกษาทางวิทยาการระบาดเพื่อเป็นแนวทาง
ในการวิจยั และปฏิบตั ทิ างคลินกิ อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับทางด้านเภสัชวิทยา ผลของข้อมูลข่าวสารทีม่ ตี อ่ บุคคล
หรือกลุ่มประชากรจ�ำเป็นจะต้องมีการทดสอบและเฝ้าติดตามประสิทธิผลและผลข้างเคียงด้วยเสมอ
เทคนิคที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการค้นหาว่าข้อมูลข่าวสารชนิดใดที่จะมีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่
การใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ซึง่ จะช่วยบอกได้วา่ แต่ละคนตัดสินใจเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดอย่างไร
ปริมาณและชนิดของข้อมูลทีเ่ หมาะสมต่อกลุม่ เป้าหมายเฉพาะกลุม่ ถือเป็นอีกตัวแปรหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาผู้ป่วยแต่ละคนจะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน บางคนอาจต้องการ
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เพียงแค่วธิ กี ารใช้ยาเบือ้ งต้น ในขณะทีบ่ างคนอาจต้องการรายละเอียดทัง้ หมดเกีย่ วกับทางเลือกต่างๆ ในการรักษา                 
รวมทั้งประสิทธิภาพของแต่ละวิธี ดังนั้นการแยกลักษณะของกลุ่มเป้าหมายตามความสามารถในการรับรู้ข้อมูล               
จึงมีความส�ำคัญต่อการวางกลยุทธ์ในการสื่อสาร
ความส�ำเร็จของการจัดการความเสีย่ งยังขึน้ อยูก่ บั การเชือ่ มโยงการจูงใจให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
กับการด�ำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีด้วย เช่น การรณรงค์ผลด้านสุขภาพของแร่ใยหินให้กับคนงานอู่ต่อเรือ                
จะต้องตามด้วยมาตรการป้องกันทีค่ รบวงจร (เช่น การเลิกสูบบุหรี)่ เพือ่ ลดปัจจัยเสริมต่อการเกิดโรค การเชือ่ มโยง
ข้อความนีจ้ งึ สามารถกระท�ำได้โดยเสนอแนะแนวทางการลดความเสีย่ งให้กบั ผูท้ มี่ คี วามวิตกกังวลอันเนือ่ งมาจาก              
การได้รับสารที่อาจท�ำให้เกิดมะเร็ง ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการก่อให้เกิดผลที่ต้องการ ในทางตรงข้าม                  
ความไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านบ�ำบัดผู้ติดยา ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าท�ำให้โครงการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา                        
ผู้ติดยาเสพติดล้มเหลว ดังนั้นระยะเวลาและความสะดวกสบายของผู้บริโภคจึงเป็นหัวใจที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
เช่น ในการสัมมนาเรื่องการควบคุมโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแห่งหนึ่งประสบผลส�ำเร็จอย่างยิ่งในการลดจ�ำนวน
การรับผูป้ ว่ ยเบาหวานฉุกเฉินเนือ่ งจากฉีดอินซูลนิ เกินขนาดไว้เป็นผูป้ ว่ ยในลงได้ เนือ่ งจากมีการเปิดโทรศัพท์สายด่วน                   
ตลอด 24 ชั่วโมง ไว้คอยให้บริการโดยเฉพาะ ท�ำให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถหาค�ำตอบได้ทุกเมื่อที่ตนต้องการ
3.3) การสื่อสารความเสี่ยง
ความหมายของการสื่อสารความเสี่ยง
การสือ่ สารความเสีย่ ง (Risk communication) เป็นกระบวนการทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ เนือ่ งกับการประเมิน
และบริ ห ารความเสี่ยง (ในบางรายงานได้ อ ธิ บายว่ า ทั้ ง Risk assessment, Risk management และ
Risk communication เป็นส่วนประกอบของ Risk analysis การสื่อสารความเสี่ยงเป็นกลวิธีในการเผยแพร่                  
และกระจายข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ เหตุ ก ารณ์ ท� ำ ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง risk assessment                                    
และ risk management รวมถึงผู้มีส่วนร่วมกลุ่มอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (stakeholders) มีความเข้าใจ                             
ไปในทางเดียวกันกับลักษณะของสิ่งคุกคาม การเกิดผลกระทบในเชิงลบ (negative consequence) ความเสี่ยง               
และโอกาสของการเกิด กล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างข้อความที่จะใช้ในการ
สือ่ สารเรือ่ งต่างๆ ดังกล่าวกับประชาชนทัว่ ไป ปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับว่างานการสือ่ สารความเสีย่ งมีบทบาทส�ำคัญทีท่ ำ� ให้               
การบริหารความเสี่ยงทางสุขภาพสามารถด�ำเนินไปได้ด้วยดี
การสือ่ สารความเสีย่ งเป็นกระบวนการทีแ่ ลกเปลีย่ นข้อมูลและความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับสิง่ คุกคาม (Hazard)
และความเสี่ยง (Risk) รวมถึงปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยง (risk perception) ระหว่างผู้ประเมินความ
เสีย่ ง (risk assessor) ผูจ้ ดั การความเสีย่ ง (risk manager) นักวิชาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา องค์กรภาครัฐ                  
ภาคเอกชน และประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรวมทัง้ กลุม่ อืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง กล่าวได้วา่ การสือ่ สารความเสีย่ ง             
ท�ำหน้าที่เชื่อมประสานช่องว่างของความไม่เข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงระหว่างผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไป              
รวมถึงนักวิชาการอื่นๆ ที่ไม่มีความรู้ความช�ำนาญในเรื่องนั้นๆ  
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แนวคิดของการสื่อสารความเสี่ยง
- เมื่อประชาชนไม่ตระหนักว่าเป็นสิ่งคุกคามร้ายแรง
- เมื่อประชาชนตื่นตระหนกเกินควรกับสิ่งคุกคามซึ่งไม่ร้ายแรง
- เมือ่ ประชาชนตระหนักว่าก�ำลังเผชิญกับสิง่ คุกคามร้ายแรง ภารกิจของการสือ่ สาร คือควบคุมสถานการณ์
  และแนะน�ำให้ประชาชนด�ำเนินตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
ดังนั้น 3 ภารกิจหลักของการสื่อสารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
1. การสือ่ สารความเสีย่ งท�ำหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูล (Informing) เพือ่ ให้ประชาชนมีความตระหนักเกีย่ วกับอันตราย
    ของสิ่งคุกคามและเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันส�ำหรับประชาชน
    ที่ตื่นตระหนกเกินกว่าความเป็นจริง การสื่อสารความเสี่ยงจะช่วยให้กลุ่มนี้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
   ตามความเป็นจริง และน�ำไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ถูกต้องได้ต่อไป
2. การสื่อสารความเสี่ยงท�ำหน้าที่สร้างแรงจูงใจและโน้มน้าว (Persuading) เพื่อสามารถเปลี่ยนทัศนคติ
    และพฤติกรรมของประชาชนที่ไม่ตระหนักหรือไม่รู้ถึงอันตรายของสิ่งคุกคามให้มีความเข้าใจและ
   สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดได้อย่างเหมาะสม
3. การสื่ อ สารความเสี่ ย งท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษา (Consulting) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรึ ก ษาหารื อ
              (การมีส่วนร่วมนั่นเอง)
จุดประสงค์ของการสื่อสารความเสี่ยง
จุดประสงค์พื้นฐานของการสื่อสารความเสี่ยง คือ การส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยข้อมูล               
ที่มีความหมายใกล้เคียงความเป็นจริงและถูกต้องมากที่สุด แม้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงยังไม่อาจแก้ปัญหาได้                      
ในเรื่องความแตกต่างระหว่างกลุ่มชน แต่ก็สามารถท�ำให้เข้าใจความแตกต่างได้ดีขึ้นและสามารถขยายผล                            
ไปในวงกว้างได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารความเสี่ยง  
การสือ่ สารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์และวิธกี ารด�ำเนินการทีก่ ำ� หนดไว้
เพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้และคงไว้ซงึ่ ความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ (Trust และ confidence) ทัง้ นีด้ ว้ ยหลักการ    
ทีต่ อ้ งให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการท�ำให้ได้มาซึง่ มติทเี่ ป็นเอกฉันท์ ง่ายต่อการตัดสินใจ            
ในการเลือกวิธีหรือมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยง (risk mitigation options)
เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยง
- ส่ ง เสริมให้มีความตระหนัก และเข้ า ใจระหว่ า งผู ้ มี ส ่ วนร่ วมทั้ ง หมด ในประเด็ นที่ ก� ำ ลั ง พิ จารณา                          
  ตลอดช่วงที่มีการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
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- ท�ำให้เกิดความสม�่ำเสมอและโปร่งใส เมื่อมีการตัดสินใจไม่ว่าระดับนโยบายหรือโครงการ
- ท�ำให้เกิดความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับการบริหารความเสีย่ ง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
- น�ำไปสู่การพัฒนาและสร้างฐานข้อมูลรวมถึงโปรแกรมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
- ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้มแข็งและเป็นไปในเชิงบวก
- เกิดการไหลของความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม แนวปฏิบัติ และการรับรู้ ในระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
  ต่อสิ่งคุกคามและความเสี่ยง
- ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบของการมีสว่ นร่วมทีเ่ หมาะสมในระหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่อการสือ่ สารความเสีย่ ง
กลยุทธ์ของการด�ำเนินการสื่อสารความเสี่ยง
ในหลายการศึกษาได้ระบุว่าการที่การสื่อสารความเสี่ยงจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นกับกลยุทธ์
ทีใ่ ช้วา่ เหมาะสมกับลักษณะของประเด็นปัญหา และข้อวิตกของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือไม่ ดังนัน้ กลยุทธ์ในการด�ำเนิน
การสื่อสารความเสี่ยงควรค�ำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ต้องรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคนหรือพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสิ่งคุกคาม
  และความเสี่ยง รวมถึงการรับรู้ความเสี่ยง (risk perception)
- ต้ อ งรู ้ ว ่ า เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งการเผยแพร่ คื อ อะไร และผลการวิ เ คราะห์ ไ ด้ ม าด้ ว ยวิ ธี ก ารอย่ า งไร                    
         ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของสื่ อ ที่ เ หมาะสมกั บเรื่ อ งมากที่ สุ ด วิ ธีก ารสื่ อ สารใดที่ ท� ำ ให้ เกิ ด                
  ความโปร่งใสและเข้าใจได้ง่าย
- ประยุกต์วิธีการต่างๆ ที่มีอยู่ในการท�ำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder engagement)                    
  เพื่อที่จะสามารถท�ำความเข้าใจและระบุข้อวิตกกังวลของสาธารณชนได้ รวมถึงสามารถตอบสนอง                  
  ได้ตรงจุดที่เป็นที่ต้องการ
- ต้องมีการติดตามและประเมินผลของผลลัพธ์จากการด�ำเนินการสื่อสารความเสี่ยงว่ามีประสิทธิผล
  แค่ไหนสิ่งใดที่ควรได้รับการปรับเปลี่ยนหรือยุติ
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50.

   7 C’s of Efficiency Communication
- ความน่าเชื่อถือ (Credibility) การติดต่อสื่อสารเริ่มต้นด้วยบรรยากาศแห่งความน่าเชื่อถือของ
   ผู ้ ส ่ ง สาร (sender) ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ผู ้ รั บ สาร (Receiver) เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในแหล่ ง สารซึ่ ง ผลแห่ ง
  ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้ ส ่ ง สารนี้ ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ของความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้ ส ่ ง สารประกอบด้ ว ย                      
  คุณสมบัติ 3 ประการ คือ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (expertise) ความไว้วางใจ (Trustworthiness)
  ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)
- ความเหมะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (Context) การสื่อสารจะต้องเหมาะสมกลมกลืนกับ                       
  ความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมโดยอาจมีการน�ำเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้ามาใช้ในการสนับสนุน             
  หรือเสริมค�ำพูด สารและการกระท�ำต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารยังจะต้องมีความ
  เหมาะสมกับสถานภาพในสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย ผู้รับสารที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันจะมี
  ความสนใจต่อข่าวสารแตกต่างกันตามทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล
- เนื้ อหาสาระ (Content) การติดต่ อ สื่ อ สารนั้ นเนื้ อ หาสาระของข่ า วสารต้ อ งมี ค วามหมายเป็ น ที่
   น ่ า สนใจต่ อ ผู ้ รั บ สารเสมอและต้ อ งสอดคล้ อ งไม่ ขั ด แย้ ง ต่ อ วั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย มในสั ง คม                 
  ของผู ้ รั บ สาร เพราะหากข่ า วสารใดขั ด แย้ ง ต่ อ ค่ า นิ ย มและความเชื่ อ ในสั ง คมนั้ น ผู ้ รั บ สาร                    
   ย่อมปฏิเสธการรับข่าวสารและต่อต้านไม่ปฏิบัติตามได้ ในทางตรงข้ามผู้รับสารจะเลือกรับข่าวสาร
   ที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ผู้รับสารย่อมสนใจและเลือกที่จะเปิดรับ
  ตลอดจนปฏิบัติตามเนื้อหาในข่าวสารนั้น      
- ความชัดเจน (Clarity) เนื้อหาสาระของข่าวสารจะต้องมีความชัดเจน ผู้ส่งสารควรหลีกเลี่ยงการใช้
   ข่าวสารที่มีความสลับซับซ้อน เข้าใจยาก ในทางกลับกันผู้ส่งสารควรมีการตัดสินใจในการเลือกใช้                
  และเรียบเรียงเนื้อหาสาระให้สั้น กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
- ความต่ อ เนื่ อ งและความสม�่ ำ เสมอ (Continuity and consistency) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี
   ประสิทธิภาพจะต้องมีการย�้ำเตือนเพื่อให้สารนั้นเข้าถึงจิตใจของผู้รับสาร การส่งสารซ�้ำหลายๆครั้ง
  จะท�ำให้สารนั้นได้รับการยอมรับโดยผู้รับสารมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ผู้รับสารจ�ำเนื้อหาสาระได้ดีขึ้น
  และสารนั้นจะมีประสิทธิภาพในการจูงใจเพิ่มขึ้นอีกด้วย
- ช่องทางในการสื่อสาร (Channels) คือ ตัวเชื่อมระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับ ผู้ส่งสารจึงจ�ำเป็นต้อง                
  มี ช่องทางในการสื่อสารหรือสื่อที่ ส ามารถเลื อ กใช้ เ พื่ อ น� ำ ไปสู ่ ผู ้ รับสารได้ ช่ อ งทางในการสื่ อ สาร                
  มีมากมายหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัว มีคุณค่าและให้ผลทางการสื่อสาร                
  ที่แตกต่างกัน
- วัดความสามารถของผู้รับสาร (Capability of audience) การติดต่อสื่อสารนั้นต้องค�ำนึงถึงความ
  สามารถของผู ้ รั บ สาร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ทั ก ษะในการสื่ อ สาร เช่ น ความคิ ด และความสามารถ             
  ในการใช้ภาษา ความสามารถในการอ่าน รวมทั้งพื้นฐานความรู้และระดับการศึกษาของผู้รับสาร              
  ซึ่งล้วนแต่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการตีความหมายของผู้รับสาร
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   สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงของการสื่อสารความเสี่ยง
- know the audience รู้ว่าผู้ฟังคือใคร มีแรงจูงใจหรือความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อที่จะเข้าใจ             
  ถึงความรู้สึกและข้อวิตกกังวล และสามารถท�ำให้งานด�ำเนินไปถึงเป้าประสงค์ได้
- Involve scientific experts ต้องอาศัยความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ ในการอธิบายและ
  แปลผลจากการประเมินความเสี่ยง รวมถึงหลักวิชาการอื่นๆ  
- Establish expertise in communication ความส� ำ เร็ จ ของการสื่ อ สารความเสี่ ย งขึ้ น กั บ                  
   ความเชี่ ย วชาญในการเผยแพร่ ห รื อ กระจายข้ อ มู ล ที่ เข้ า ใจง่ า ยและสามารถถู ก น� ำ ไปใช้ ไ ด้
   ดังนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลซึ่งท�ำหน้าที่ในการสื่อสารความเสี่ยงต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ                       
  เป็นอย่างดี
- Be a credible source of information ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล จะท� ำ ให้ ส าธารณชนรั บ รู                       ้
   ไปในแนวทางบวก การสื่อสารที่ดีต้องให้ความส�ำคัญกับประเด็นหรือหรือปัญหาที่เกิดในปัจจุบัน                        
  อย่างไรก็ตามอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวท�ำให้ข้อมูลนั้นเกินความเป็นจริงหรือถูกบิดเบือน
- Share responsibility ความหลากหลายของผู ้ มี ส ่ วนร่ วมท� ำ ให้ ต ้ อ งมี ก ารก� ำ หนดและกระจาย                  
   บทบาทหน้าที่ไปในทุกส่วนของ stakeholder เช่น หน่วยงานของรัฐดูแลในส่วนของข้อก�ำหนด                  
  หรือกฎหมาย สื่อมวลชนดูในส่วนของรูปแบบการสื่อสาร
- Differentiate between scientific and value judgment ต้ อ งแยกแยะให้ ชั ดเจนระหว่ าง                  
  ความเห็นทางวิทยาศาสตร์ (facts) และการตัดสินจากความเชื่อและค่านิยม (values) ที่มีอยู่
- Assure transparency ความไว้ ว างใจและเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชนนั้ น เกิ ด จากความโปร่ ง ใส                   
   ของการด�ำเนินการตั้งแต่ต้น ความโปร่งใสของการด�ำเนินการ ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูล                 
  และสามารถตรวจสอบกลับได้จากทุกๆ ฝ่าย
- Put the risk to perspective การทีจ่ ะท�ำอย่างนีไ้ ด้ ต้องตรวจสอบว่าปัจจัยทีน่ ำ� เข้ามาพิจารณาทัง้ หมด
  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง เทคโนโลยี และวิธีการได้มาซึ่งความหมายของ “Risk”
  นอกจากนี้ควรจะต้องเปรียบเทียบกับการด�ำเนินการอื่นๆ ในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน
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4
บทที่

การเฝ้าระวัง
และสอบสวนโรค
จากสิ่งแวดล้อม

การเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม
เป็นกิจกรรมการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง มีระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผล และการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อน�ำไปสู่การควบคุมป้องกันโรคต่อไป อาจกล่าวได้ว่าการเฝ้าระวัง
ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตามทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านชีวภาพ รวมทั้งผลที่ได้จาก                   
การส�ำรวจและการตรวจคัดกรอง
วัตถุประสงค์ของระบบเฝ้าระวัง เพื่อ:
- ประมาณการขนาดของปัญหาทางด้านสุขภาพในประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง
  ของสถานการณ์ของโรคดังกล่าว
- เพื่อให้เข้าใจในลักษณะธรรมชาติของโรค รวมทั้งข้อมูลระบาดวิทยาของโรค
- เพื่อตรวจจับภาวการณ์ระบาดของโรค
- เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของโรค
- เพื่อประเมินมาตรการในการควบคุมโรค รวมทั้งระบบการจัดบริการทางสุขภาพ
- เพื่อก�ำหนดหัวข้อในการศึกษาวิจัยต่อไป
- เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางด้านสาธารณสุข
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ระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขัน้ ตอนการเฝ้าระวังโรคทีพ่ ฒ
ั นาโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) มี 4 ขั้นตอน คือ
		1) การรวบรวมข้อมูล ในขั้นนี้จะต้องมีระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยหรืออาการ                        
   ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแปรด้านปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จนเกิดเป็น “ฐานข้อมูล” ในกรณีของระบบ                  
   
   เฝ้าระวังอนามัยสิง่ แวดล้อม หมายรวมถึงการเก็บข้อมูลสิง่ คุกคามและปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมด้วย
		2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในขัน้ นีเ้ ป็นการน�ำข้อมูลมาท�ำการวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารสถิติ ทัง้ นีอ้ ย่างน้อย              
   ควรจะสามารถบอกความชุกหรืออุบตั กิ ารณ์ของโรค แนวโน้มของโรค กลุม่ เสีย่ ง และความสัมพันธ์
   
   ระหว่างปัจจัยเสีย่ งกับการเกิดโรคได้ ในกรณีของระบบเฝ้าระวังอนามัยสิง่ แวดล้อม การวิเคราะห์
   
   ข้อมูลจะต้องสามารถบอกความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพได้
		3) การรายงานข้อมูลแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง คือ การรายงานผลแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในระดับผูก้ ำ� หนด
   นโยบายหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีของระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม                       
   ยังหมายร วมถึงผู้ก่อมลพิษด้วย
		4) การด�ำเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา เป็นการน�ำเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขหรือ
   ป้องกันปัญหาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อประชาชน
ตัวอย่างการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
		1) การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลมีประเด็นทีจ่ ะต้องพิจารณา ได้แก่ การคัดเลือกพืน้ ทีท่ จี่ ะเฝ้าระวังและการก�ำหนด
ประชากรที่จะเฝ้าระวัง การเก็บข้อมูลสุขภาพ และแหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
		1.1 การคัดเลือกพื้นที่ที่จะเฝ้าระวัง และการก�ำหนดประชากรที่จะเฝ้าระวัง การเลือกพื้นที                             ่
ที่จะเฝ้าระวัง ควรใช้ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อาจด�ำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้เป็นหลัก โดยทั่วไปมักเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศมากที่สุด
นอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับสารมลพิษทางอากาศสูง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของประเทศ ก็ควรเป็นพื้นที่ที่จะต้องด�ำเนินการเฝ้าระวังก่อน เป็นต้น ส�ำหรับประชากรที่จะเฝ้าระวัง
ได้แก่ คนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว
อยู่แล้ว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
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		1.2 การเก็บข้อมูลสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับมลพิษทางอากาศ ในขัน้ ตอนนีม้ ขี อ้ เสนอแนะให้มกี าร
ด�ำเนินการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้อาจใช้ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ท�ำอยู่เดิม
ไปก่อน จากนัน้ ควรด�ำเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้มคี วามจ�ำเพาะต่อปัญหาสุขภาพ ทีเ่ กิดจากมลพิษทางอากาศ
โดยพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ เก็บข้อมูลอาการ/โรคทีเ่ กีย่ วกับสารมลพิษทางอากาศ รวมทัง้ ตัวแปรทีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ
โดยอาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงพยาบาลชุมชน จนถึงโรงพยาบาลทัว่ ไปเป็นหน่วยงาน                    
ที่เก็บข้อมูล ส�ำหรับระบบการเฝ้าระวังสามารถท�ำได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ดังนี้
		- การเฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance) ได้แก่ การออกส�ำรวจหรือเก็บข้อมูลอาการ             
  หรื อ อาการแสดงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มลพิ ษ ทางอากาศจากประชากรกลุ ่ ม เสี่ ย ง โดยอาศั ย                
   ความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ให้ท�ำการเก็บข้อมูล และรายงาน                
   ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในระดับต�ำบลเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป ข้อดีของวิธกี ารนีจ้ ะท�ำให้สามารถ
  หาอุบัติการณ์ของอาการ หรืออาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศได้ครบถ้วน
		- การเฝ้าระวังเชิงรับ (Passive surveillance) ได้แก่ การเก็บข้อมูลโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ            
  สารมลพิษทางอากาศที่ได้จากสถานบริการสาธารณสุข ข้อดีของวิธีการนี้คือ เก็บได้ง่าย                
  เพราะคนไข้จะมาหาที่สถานบริการสาธารณสุข แต่ข้อเสียคือ อาจได้อุบัติการณ์ที่ต�่ำกว่า               
  ความเป็นจริง เพราะผู้ที่จะมารักษาที่สถานพยาบาลจะเป็นผู้ที่มีอาการมากแล้วเท่านั้น
		- แหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ             
  มลพิษทางอากาศ อาจมาจากแหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญ 3 แหล่งคือ ข้อมูลระดับปัจเจกบุคคล              
  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุข (ดูตารางที่ 4) นอกจากนี้               
  ข้อมูลจากแหล่งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับสาธารณสุข (เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การปกครอง
  ข้ อ มู ล ประชากร ข้ อ มู ล การกระจายของประชากรตามพื้ น ที่ ฯลฯ) อาจเป็ น ประโยชน์                     
  ในการเฝ้าระวังสุขภาพได้ไม่มากก็น้อย เช่น ในการค�ำนวณอัตราป่วยตามพื้นที่ เป็นต้น
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แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

       แยกตามลักษณะของประชากรต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยังอาจวิเคราะห์
     เปรียบเทียบในพืน้ ทีท่ ตี่ า่ งกันในระยะเวลาทีต่ า่ งๆ กันก็ได้ ไม่วา่ กรณีใด หากผลการวิเคราะห์            
     พบการเพิ่มขึ้นของโรค หรือรูปแบบของการเกิดโรคในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พื้นที่เฉพาะ                        
     หรือเวลาเฉพาะมีการเบีย่ งเบนไปจากรูปแบบปกติหรือทีค่ าดหมายไว้ ย่อมเป็นข้อบ่งชีว้ า่ จะต้อง           
     มีมาตรการในการสวบสวนเชิงลึก หรือด�ำเนินการป้องกันควบคุมโรคทันที
2.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ เครือ่ งมือหลักทีจ่ ะช่วยหา
    ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
     (Linkage analysis of environment and health) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์เพื่อท�ำการ
     เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างระดับสิง่ คุกคามกับโรคหรืออาการ ทัง้ แบบเฉียบพลันและแบบเรือ้ รัง
    ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวต้องใช้วิธีการและสถิติที่เหมาะสม ในแง่สถิติส่วนใหญ่เป็นสถิต                        ิ
    ในกลุ่ม Regression0เช่น Multiple0linear0regression, Binary0logistic0regression,
   Poisson regression เป็นต้น
ในกรณีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะเหมาะสมอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงโรคจากสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นโรคเฉียบพลันหรือโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง กับแหล่งก�ำเนิดสารมลพิษที่อยู่กับที่ (Point-source) เช่น
โรงไฟฟ้า โรงโม่หิน โดยใช้ระยะห่างระหว่างที่อยู่อาศัยของผู้ที่เจ็บป่วยกับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นตัวแทน
(Surrogate data) ของระดับการสัมผัสสิ่งคุกคาม โดยหากพบการกระจุกตัวของโรครอบๆ โรงไฟฟ้า โรงโม่หิน
หรื อ อุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรคลดลงเรื่ อ ยๆ ตามระยะห่ า งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (เรี ย กว่ า “ระบาดวิ ท ยาภาคประชาชน”)
และเมื่อทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม เช่น Spatial analysis หากมีนัยส�ำคัญทางสถิติก็จะสามารถ
บอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ อันจะน�ำไปสู่การแก้ไขหรือป้องกันต่อไป
		3) การสรุปผลการเฝ้าระวังและการรายงานผลการเฝ้าระวังแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลักการส�ำคัญของการสรุปผลการเฝ้าระวังและการรายงานผลการเฝ้าระวังแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง คือ                    
ต้องเป็นการรายงานข้อมูลหรือการแปลผลที่ง่ายต่อการเข้าใจ ทันต่อเวลา และสม�่ำเสมอ รายงานการเฝ้าระวัง           
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ให้ข้อมูลและกระตุ้นการท�ำงาน การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นตามเวลา
สถานที่ และบุคคล จะท�ำให้แพทย์ได้ทราบปัจจัยเสี่ยงลักษณะต่างๆ กัน ที่อาจจะเกิดกับคนไข้ ซึ่งจะเป็นผลดี
ในการวางแผน   การป้องกันหรือควบคุมโรคต่อไป นอกจากนี้รายงานการเฝ้าระวังยังเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิด
การท�ำงาน ในแง่ที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่รับและวิเคราะห์ข้อมูลได้ให้ความสนใจกับข้อมูลและมีการน�ำไปใช้
ประโยชน์อย่างจริงจัง ซึ่งมีผลในทางจิตวิทยาที่จะท�ำให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน สถานบริการสาธารณสุข
ระดับล่างในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บข้อมูลให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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    การเผยแพร่หรือรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในที่นี้ หมายถึง ภาคีหลัก 3 ฝ่าย
คือ ประชาชนทัว่ ไปทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ผูก้ อ่ มลพิษ และหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ผูท้ มี่ อี ำ� นาจ
หน้าทีต่ ามกฎหมายตัง้ แต่ระดับของผูท้ เี่ ก็บและรายงานข้อมูลเข้ามา (Data generator) เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ไปจนถึงระดับผูท้ จี่ ะใช้ประโยชน์จากข้อมูล (User) ในการก�ำหนด
นโยบายด้านการควบคุม ป้องกัน หรือจัดการ เช่น ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น โดยหลักการแล้ว ทัง้ 3 ฝ่าย ควรได้รบั ทราบข้อมูลการเฝ้าระวังทีเ่ ป็นจริงทีเ่ ท่าเทียม
และเสมอภาคกัน กรณีความขัดแย้งระหว่างภาคีภาคประชาชนและผู้ประกอบการที่ผ่านมา เช่น กรณีมาบตาพุด                
จนน�ำไปสูก่ ารฟ้องร้อง ส่วนหนึง่ มาจากภาคประชาชนไม่ได้รบั ข้อมูลหรือได้ขอ้ มูลทีค่ ลาดเคลือ่ นไปจากความเป็นจริง
จนท�ำให้เกิดความระแวง สงสัย และไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งย่อมไม่เป็นผลดีไม่ว่าฝ่ายใดๆ
     การรายงานผลนี้จะต้องใช้ช่องทางสื่อทุกชนิด เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุด
และเร็วทีส่ ดุ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เฟซบุค๊ และอินเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงวิกฤติ ในระยะทีไ่ ม่ใช่ชว่ งวิกฤติหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้ ผูก้ อ่ มลพิษ (ประชาชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า โรงโม่หนิ
ฯลฯ) และหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการหามาตรการแก้ไขหรือป้องกันต่อไป
4) การด�ำเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา
ในขั้นนี้ผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายควรน�ำเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาด�ำเนินการวางแผน            
เพื่อแก้ปัญหา ทั้งนี้การแก้ปัญหาจะต้องมี 3 ระดับ คือ
4.1 การก�ำหนดนโยบายทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ การก�ำหนดนโยบายถือเป็นการ
วางกรอบการแก้ปญ
ั หาในภาพกว้าง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ทัง้ นีอ้ าจเป็นนโยบายสูงสุด
  
             ตั้งแต่ระดับชาติ ลงมาจนถึงนโยบายในระดับพื้นที่ เช่น นโยบายของจังหวัด นโยบายของอ�ำเภอ
หรือต�ำบล เป็นต้น การก�ำหนดนโยบายแต่ละระดับขึน้ กับระดับความยากง่ายของปัญหา รวมทัง้
อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
4.2 การก� ำ หนดโครงการหรื อ กิ จ กรรมในการแก้ ไข โครงการถื อ เป็ น มาตรการการแก้ ไข
เชิงปฏิบตั กิ าร  ทีจ่ ะตอบสนองต่อนโยบาย โครงการทีด่ จี ะต้องมีรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และจะต้องมีความยืดหยุน่ สามารถปรับได้ตามสถานการณ์
4.3 การแก้ไขด้วยวิธีอื่นๆ เป็นมาตรการเสริมในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเชิงสังคมที่มี
                       ความซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยทั่วไปควรใช้วิธีการระดมสมอง
                   จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นลักษณะแบบมีส่วนร่วม มีความรอบด้าน
                     ครบถ้วน และได้ความร่วมมืออย่างแท้จริง

57.

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

แ น ว ท า ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

- ห น้ า 58

นอกจากนี้ควรน�ำข้อมูลที่ได้ไปด�ำเนินการจัดตั้งระบบเตือนภัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการรับมือ
า ข้ อ มูอลนภั
ที่ ไ ด้ยควรประกอบด้
ไ ปดํ า เนิ น การจัวยด ตัตั้ งวระบบเตื
ย ซึอ่ งมถื อและตั
ได้ ว่ าวเป็
ในกรณีฉุกเฉินอกจากนี
นอีกกรณีห้ คนึวรนํ
่ง ระบบเตื
ชี้วัดด้านสิอ่งนภั
แวดล้
ชี้วนัดมาตรการรั
ด้านสุขภาพ                   บ มื อ
ในกรณี
ฉุ ก้งเฉิ
น อี กในการด�
กรณี หำนึเนิ่ งนระบบเตื
อ นภั ย ควรประกอบด้
ด้ า นสิ
่ ง แวดล้
อ ม ่งและตั
้ วั ด ด้ าวนสุ
รวมทั
เกณฑ์
การมาตรการแก้
ไขต่างๆ ในกรณีฉวุกยเฉิตันว ชีเมื้ ว่อั ดระดั
บของคุ
ณภาพสิ
แวดล้วอชีมตามตั
ชี้วขัดภาพ
               
รวมทัด้้งาเกณฑ์
ในการดํ
นการมาตรการแก้
งๆขภาพเกิ
ในกรณีนไปจากค่
ฉุกเฉิน าเมืที่ก่อำ� ระดั
บของคุ
นสิง่ แวดล้
อม หรืาอเนิการเจ็
บป่วยตามตัวชีว้ ไดั ขต่
ด้าานสุ
หนดไว้
ตัวอย่ณาภาพสิ
งเกณฑ์่งดแวดล้
ชั นีชวี้ อดั มตามตั
คุณภาพวชี้วัด
ด้านสิอากาศของประเทศไทย
่งแวดล้อม หรือการเจ็บซึป่่งก�วยตามตั
วชี้วัดด้านสุขมภาพเกิ
ไปจากค่าที่กําหนดไว้
ตัวอย่างเกณฑ์ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ำหนดโดยกรมควบคุ
มลพิษนแสดงในตารางที
่5
อากาศของประเทศไทย ซึ่งกําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เกณฑ์ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศของประเทศไทยและแนวทางการป้องกันผลกระทบ
ตารางที่ 5 เกณฑ์ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศของประเทศไทยและแนวทางการป้องกันผลกระทบ

AQI

ความหมาย

สีที่ใช้

0-50

คุณภาพดี

ฟ้า

ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

51-100

คุณภาพปานกลาง

เขียว

ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

เหลือง

 ผู้ ป่ ว ยโรคระบบทางเดิ น หายใจ ควรหลี ก เลี่ ย งการ
ออกกําลังกายนอกอาคาร
 บุ ค คลทั่ ว ไป โดยเฉพาะเด็ ก และผู้ สู ง อายุ ไม่ ค วร
ทํากิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน

มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก

ส้ม

 ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ภายนอกอาคาร
 บุ ค คลทั่ ว ไป โดยเฉพาะเด็ ก และผู้ สู ง อายุ ควรจํ า กั ด
การออกกําลังกายภายนอกอาคาร

อันตราย

แดง

 ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร
 บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร

101-200

201-300

มากกว่า 300

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แนวทางการป้องกันผลกระทบ

ดังได้ดักงล่ได้ากวมาในตอนต้
นแล้นแล้
วว่วาว่การแก้
ได้ตตอ้ ้องเกิ
งเกิดดจาก
จาก3 ภาคี
3 ภาคี
้ก่อมลพิ
ล่าวมาในตอนต้
า การแก้ปปัญญ
ั หาจะสํ
หาจะส�าำเร็
เร็จจได้
หลัหกลัคืกอ คืผูก้ ออ่ ผูมลพิ
ษ ษ
ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบ (ประชาชนหรือ คนงาน) และหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ต ามกฎหมาย ร่ ว มมื อ กัน ในการแก้ ปัญ หา
ผู้ได้รับผลกระทบ (ประชาชนหรือคนงาน) และหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ร่วมมือกันในการแก้ปัญหา
ทั้ ง นี้ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล จากระบบเฝ้ า ระวั งจะต้ อ งยึ ด หลั กความโปร่ งใส ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ความเสมอภาค
ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังจะต้องยึดหลักความโปร่งใส ความถูกต้องของข้อมูล ความเสมอภาค                   
และความจริ งใจ การปกปิ ดหรื อเปิ ดเผยข้ อเท็ จจริ งแต่ เพี ยงบางส่วนจะนํ ามาซึ่ งความหวาดระแวง และอาจนํ าไปสู่
และความจริงใจ การปกปิดหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงแต่เพียงบางส่วนจะน�ำมาซึง่ ความหวาดระแวง และอาจน�ำไปสู่
ความขัดแย้งที่รุนแรงได้ในที่สุด
ความขัดแย้งที่รุนแรงได้ในที่สุด
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		การสอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อม
		
การสอบสวนโรคจากการสิง่ แวดล้อม เป็นการด�ำเนินกิจกรรมทางระบาดวิทยาเพือ่ ให้ได้รบั ทราบข้อมูล
และข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การเกิ ด โรคหรื อ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและปั จ จั ย สาเหตุ ข องโรคจากสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้านระบาดวิทยา การเจ็บป่วย ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม ข้อมูลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร และข้อมูลอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ทมี่ เี หตุและผลทีส่ ามารถอ้างอิงพิสจู น์ได้
		 ขั้นตอนการสอบสวนโรคที่ส�ำคัญ
1.  ตรวจสอบปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจด�ำเนินการสอบสวนโรค หรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
2. ยืนยันการวินิจฉัยและการระบาด โดยการ
- การซักถามประวัติและอาการเจ็บป่วย ประวัติการสัมผัสต่อสิ่งคุกคามสุขภาพหรือมลพิษ
  สิง่ แวดล้อม
- การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจพิเศษ
3. การประเมินผลอย่างรวดเร็วในเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม
4. การเตรียมการก่อนออกสอบสวนโรค โดยต้องมีองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
- องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ธรรมชาติและลักษณะอาการของโรค
   ปัจจัยสาเหตุต่างๆ วิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์
  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็น)
- การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆที่จ�ำเป็นในการสอบสวนโรคให้พร้อม เช่น แบบสอบถาม
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง แบบส�ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง เตรียมและ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
  เครื่องมืออื่นๆที่จ�ำเป็นในแต่ละเหตุการณ์
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อม
5. การจัดเตรียมทีมสอบสวนโรค
6. การรวบรวมข้อมูล
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาและประเมินค่าปริมาณสารอันตรายและ
  สิ่งคุกคามสุขภาพ
7. การวิเคราะห์ข้อมูลการสอบสวนโรค
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เป็นการน�ำข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากการสอบสวนโรค ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลด้านสุขภาพ
เกีย่ วกับอาการและอาการแสดง ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม ฯลฯ   
มาเรียบเรียง วิเคราะห์เพื่ออธิบายผลที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคและภัยสุขภาพ หากน�ำข้อมูล
การสอบสวนโรคมาวิเคราะห์ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาแล้วยังไม่สามารถสรุปผลการสอบสวนหรือหาสาเหตุได้ชดั เจน
อาจต้องพิจารณาตั้งสมมุติฐานเพื่อศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ต่อไป
8. การจัดการโรคจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น การให้การรักษาผู้ป่วย หรือผู้ได้รับผลกระทบ
การค้นหากลุม่ เสีย่ งทีอ่ าจเกิดโรคได้อกี และหาแนวทางป้องกันและควบคุมโรคในกลุม่ เสีย่ งนัน้ ๆ การป้องกัน ควบคุม
และการก�ำหนดมาตรการในการแก้ไข
9. การสื่อสารผลการสอบสวน คือ การรายงานผลการสอบสวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ในแต่ละขั้นตอนของการสอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อมที่จะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ                     
และขัน้ ตอนในการสอบสวนก็ไม่ได้จำ� กัดตายตัว ผูส้ อบสวนโรคอาจจะเลือกทีจ่ ะด�ำเนินการสอบสวนตามขัน้ ตอนใด
ก่อนหลัง หรือจะด�ำเนินการในขัน้ ตอนต่างๆ พร้อมกันเลยก็ได้ ดังนัน้ การด�ำเนินการจึงจะต้องพิจารณาตามสถานการณ์
ของแต่ละพืน้ ที่ อย่างไรก็ตามเมือ่ สิน้ สุดการสอบสวนไม่วา่ จะจบลงในขัน้ ตอนใด สิง่ ส�ำคัญคือจะต้องมีการเขียนรายงาน
ถึงหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รายงานนีจ้ ะมีประโยชน์ในแง่ของการสือ่ สารให้ชมุ ชนหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทราบถึงสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในบางครั้งการเกิดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
มักเป็นเหตุการณ์ทมี่ ผี ไู้ ด้รบั ผลกระทบเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ เราสามารถน�ำขัน้ ตอนของการสอบสวนโรคทีเ่ กิดเป็นหมู่
มาใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ โดยมีขั้นตอนที่ส�ำคัญดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การติดต่อเริ่มแรก (initial contact)
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รายงานหรือ
แจ้งเหตุการณ์การเจ็บป่วยเป็นหมูข่ นึ้ ซึง่ อาจจะเรียกบุคคลนัน้ หรือกลุม่ บุคคลนัน้ ว่า ผูร้ อ้ งเรียน (caller) ขัน้ ตอนแรกของ
การรับแจ้งรายงานหรือการร้องเรียนนัน้ มีความส�ำคัญมาก หน่วยงานสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั เรือ่ งการรายงานโรคจะต้อง
รีบด�ำเนินการทันที และเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานสาธารณสุขนั้นจะแสดงการละเลยหรือปฏิเสธเรื่อง              
หรือปัญหาทีร่ อ้ งเรียนขึน้ มา การรับแจ้งเรือ่ งขัน้ แรกนัน้ อาจจะน�ำไปสูก่ ารค้นพบปัญหาหรือสาเหตุของการเจ็บป่วย
เป็นหมูท่ สี่ ำ� คัญในชุมชนก็ได้ นอกจากนัน้ การพูดคุยสือ่ สารทีด่ ใี นครัง้ แรกจะเป็นการน�ำไปสูก่ ารท�ำความเข้าใจอย่างดี
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของการเจ็บป่วยให้แก่ผู้ร้องเรียนได้
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วิธีการ
1. ขอข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูร้ อ้ งเรียนอย่างละเอียด เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานทีท่ ำ� งาน
   เป็นต้น ถ้าผู้ร้องเรียนไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น ผู้สอบสวนอาจจะต้องอธิบายถึง
   ความจ�ำเป็นในการทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูลนัน้ ๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการติดตามขอข้อมูล
   เพิ่มเติมในการสอบสวนในขัน้ ตอนต่อไป อย่างไรก็ตามเมือ่ ได้ขอ้ มูลมาแล้วผูส้ อบสวนจะต้องให้
   ความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
2. รวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับเหตุการณ์การเจ็บป่วยเป็นหมูท่ เี่ กิดขึน้ เช่น โรคหรืออาการทีส่ งสัย
   สาเหตุของการเจ็บป่วย จ�ำนวนผู้ป่วย บริเวณที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง และวิธีการ
   ผู้ร้องเรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ได้อย่างไร
3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น ชื่อ เพศ อายุ (หรือ วัน เดือน ปีเกิด หรืออายุขณะได้รับ                   
   การวินิจฉัยโรค หรืออายุขัยขณะที่ตาย เป็นต้น) การวินิจฉัยโรค วันที่ได้รับการวินิจฉัยโรค
                  วันทีต่ าย ทีอ่ ยูข่ องผูป้ ว่ ยหรือบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัย เบอร์โทรศัพท์ของผูป้ ว่ ย (ถ้ามี) ระยะเวลาทีอ่ าศัย
    อยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ผูท้ สี่ ามารถติดต่อแทนผูป้ ว่ ยได้ และชือ่ ของแพทย์ผใู้ ห้การวินจิ ฉัยโรคหรือเกีย่ วข้อง
   กับผู้ป่วย ในการติดต่อขอข้อมูลเหล่านี้ในขั้นแรกอาจจะได้ข้อมูลคร่าวๆ ก่อน หลังจากนั้น
                         ผู้สอบสวนจะท�ำการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดในขั้นตอนต่อไปก็ได้
4. อธิบายหรือท�ำความเข้าใจกับผูร้ อ้ งเรียนโดยทัว่ ไปประเด็นทีม่ กั จะเป็นค�ำตอบเพือ่ ทีจ่ ะอธิบาย
   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะมีดังต่อไปนี้
   - กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีการเจ็บป่วยจากโรคหลายชนิด ซึง่ ไม่นา่ จะมาจากสาเหตุเดียวกัน
   - มะเร็งเป็นโรคทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ กับใครก็ได้ ความเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็งขึน้ อยูก่ บั อายุ
			ดังนัน้ การเป็นมะเร็งในกลุม่ ผูส้ งู อายุจงึ เป็นโอกาสทีจ่ ะเกิดได้ทวั่ ไป ซึง่ ไม่นา่ จะเกีย่ วข้องกับ
การเจ็บป่วยเป็นหมู่ตามที่สงสัย
   - ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ นึง่ พืน้ ทีใ่ ดจะมีความส�ำคัญมากต่อการเกิดมะเร็งทีม่ สี าเหตุ
มาจากสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดยทัว่ ไปการได้รบั สารก่อมะเร็งจากสิง่ แวดล้อม มักจะต้องใช้
เวลาในการได้รับสัมผัสเป็นเวลานานๆ
   - ผูป้ ว่ ยทีต่ ายไปแล้ว อาจจะไม่ชว่ ยในการศึกษาหาสาเหตุ เพราะข้อมูลทีไ่ ด้อาจจะมีความจ�ำกัด
           
และอาจจะมีตัวแปรกวนมาก
   - โรคทีพ่ บนานๆ ครัง้ เมือ่ พบในปริมาณมากจ�ำนวนหนึง่ จนดูเหมือนเป็นการเกิดโรคแบบกลุม่
นัน้ บางทีอาจจะเกิดขึน้ เป็นปรากฏการณ์ทางสถิติ ซึง่ อาจจะไม่เกีย่ วข้องกับการรับสัมผัสกับ
สารที่สงสัยใดๆ เลยก็ได้
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5. สืบหาข้อมูลเกีย่ วกับผูป้ ว่ ยให้ละเอียดมากขึน้ โดยเน้นจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีอ่ าจจะตกหล่นไป และอาจจะ
   ต้องติดตามสอบถามข้อมูลเหล่านัน้ ทางโทรศัพท์ดว้ ย
6. แจ้งแก่ผรู้ อ้ งเรียนว่า การรายงานหรือการร้องขอของเขาได้รบั การด�ำเนินการแล้ว โดยจะต้องแจ้ง
   แก่ผรู้ อ้ งเรียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
7. เก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อสือ่ สารทัง้ หมดโดยพยายามบันทึกข้อมูลรายละเอียดทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็น
   เวลาทีต่ ดิ ต่อ ชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ โรคทีส่ งสัย สาเหตุ และพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้อง เมือ่ มีการติดตามผลให้บนั ทึกผล
   ทีต่ ดิ ตามไว้ดว้ ย โดยบอกถึงวัตถุประสงค์ของการติดต่อขอผลนัน้
8. รายงานผลทีไ่ ด้ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในระดับสูงขึน้ ไปหรือหน่วยงานในส่วนกลาง เพือ่ ทีจ่ ะแจ้ง
   เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จะต้ อ งแจ้ ง ผลแก่ ห น่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ข ่ า ว
    แก่สอื่ สารมวลชนโดยตรง
เนือ่ งจากในขัน้ ตอนเริม่ แรกนีม้ สี งิ่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการมากมาย ดังนัน้ จึงไม่แนะน�ำให้ทำ� การตรวจวัด
ทางสิง่ แวดล้อมในขัน้ ตอนนี้ เพราะข้อมูลทีไ่ ด้ยงั ไม่มคี วามจ�ำเพาะเจาะจง ซึง่ ถ้าท�ำการตรวจวัดแล้วเมือ่ น�ำมาแปลผล
อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนัก
		

หลักการพิจารณาในการด�ำเนินการต่อไป
1. ถ้าข้อมูลเบือ้ งต้นบ่งชีถ้ งึ การเกิดการเจ็บป่วยเป็นหมูจ่ ริง ก็ให้ดำ� เนินการต่อไปยังขัน้ ตอนทีส่ อง
2. ถ้าข้อมูลไม่ได้บง่ ชีถ้ งึ การเกิดการเจ็บป่วยเป็นหมู่ ก็อาจจะหยุดการสอบสวนและด�ำเนินการสรุปผล
    ทีไ่ ด้ให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป       

ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมินสถานการณ์ (assessment)
หลังจากทีไ่ ด้ตดั สินใจว่าจะด�ำเนินการต่อจากขัน้ ตอนที่ 1 แล้ว สิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการต่อไป คือ ท�ำการ
แบ่งหัวข้อทีจ่ ะต้องศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ พิม่ มากกว่าปรกตินนั้ เป็นการเพิม่ มากขึน้ กว่า
เหตุการณ์ทวั่ ไปจริงหรือไม่ ประเด็นทีส่ อง คือ การทีม่ กี ารเจ็บป่วยเป็นหมูข่ นึ้ มานัน้ เกิดมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่
ร่วมกันหรือไม่ การศึกษาในประเด็นแรกอาจจะต้องด�ำเนินการศึกษาก่อน และอาจจะไม่นำ� ไปสูก่ ารศึกษาในประเด็น
ทีส่ องก็ได้ การศึกษาในขัน้ ตอนที่ 2 นี้ เป็นกระบวนการพิสจู น์วา่ การเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นการเจ็บป่วยแบบเป็นหมูจ่ ริง
โดยแบ่งเป็นขัน้ ตอนย่อย 3 ขัน้ ตอน คือ
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1. การประเมินในระยะเบือ้ งต้น (ขัน้ ตอนที่ 2ก) เป็นการประเมินเบือ้ งต้นจากข้อมูลเริม่ แรกทีม่ อี ยู่
    ว่ามีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเป็นหมู่จริงหรือไม่
2. การประเมินการเจ็บป่วยเป็นโรคของผู้ป่วย (ขั้นตอนที่ 2ข) เป็นการหาข้อมูลมาสนับสนุน
    ว่าผู้ที่ป่วยได้เป็นโรคที่ก�ำลังศึกษาจริงๆ
          3. การประเมินการเกิดโรค (ขัน้ ตอนที่ 2ค) วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอนนี้ คือ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
          
   ของการเจ็บป่วยเป็นหมูท่ เี่ กิดขึน้ โดยวิธกี ารสืบค้นหาผูป้ ว่ ย (case-finding) การศึกษาในชุมชน
            
    และการศึกษาทางวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา (des-creative epidemiology) ของการเจ็บป่วย
นอกจากนี้ ผู้สอบสวนจะต้องท�ำการศึกษาทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปรึกษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีช่ ำ� นาญเกีย่ วกับโรคทีก่ ำ� ลังศึกษา ซึง่ กิจกรรมเหล่านีส้ ามารถด�ำเนินการได้พร้อมกับการศึกษาตามขัน้ ตอน
ที่ได้กล่าวมาแล้ว
ขั้นตอนที่ 2ก การประเมินในระยะเบื้องต้น (preliminary evaluation)
ข้อมูลเบือ้ งต้นทีไ่ ด้จากการร้องเรียน สามารถทีจ่ ะน�ำมาประกอบกับข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ทีจ่ ะ
น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์หาจ�ำนวนผู้ที่เจ็บป่วยที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบกับค่าจ�ำนวนที่ควรจะเป็นในกรณีทั่วไป
วิธีการ
1. ก�ำหนดขอบเขตของบริเวณพื้นที่ที่จะท�ำการศึกษา และกรอบช่วงเวลาที่ก�ำหนดในการศึกษา
              อย่างเหมาะสม
2.ก�ำหนดเกณฑ์ว่าผู้ป่วยคนใดจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ในขั้นตอนนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ                  
   การพิสจู น์วา่ ผูป้ ว่ ยคนใดเจ็บป่วยเป็นโรคนัน้ ๆ จริงหรือไม่ (case verification) ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนี้
   จึงอนุมานว่าผูป้ ว่ ยทุกรายป่วยเป็นโรคทีศ่ กึ ษาจริงๆ อย่างไรก็ตาม ผูป้ ว่ ยบางรายอาจจะถูกคัดออก
   จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ เพราะอยู่นอกพื้นที่หรือกรอบช่วงเวลาของการศึกษา หรือเจ็บป่วย
   เป็นโรคนัน้ ไม่เข้ากลุม่ กับการเป็นโรคทีก่ ำ� ลังศึกษาเลย ในขัน้ ตอนนีอ้ าจจะใช้วธิ แี จกนับในรูปแบบ
  ของตารางซึ่งจะช่วยในการแปลผลง่ายขึ้น
3. ก�ำหนดขอบเขตของกลุม่ ประชากรอ้างอิง (reference population) เช่น อาจจะเป็นประชากร               
   ของประเทศ หรือประชากรของภาค เพือ่ ทีจ่ ะท�ำการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคของชุมชน
  ในพืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษากับอัตราการเกิดโรคในกลุม่ ประชากรอ้างอิงว่าเป็นอย่างไร มีอตั ราสูงกว่าหรือไม่
   การเลือกกลุม่ ประชากรอ้างอิงนัน้ จะต้องระมัดระวังทีจ่ ะเลือกประชากรอ้างอิงให้เหมาะสมทีจ่ ะใช้
   ในการเปรียบเทียบด้วย
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4. ถ้ า ค่ า จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยมี เ พี ย งพอและสามารถที่ จ ะหาตั ว หาร (denominator) ได้
   เหมาะสม เช่น จ�ำนวนประชากรทัง้ ชุมชน จ�ำนวนนักเรียนทัง้ โรงเรียน หรือจ�ำนวนคนงานทัง้ โรงงาน
    ให้ทำ� การค�ำนวณหาอัตราการเกิดโรค ค่า standardized morbidity/mortality rate หรือค่า
   proportional mortality rate เปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่าของกลุ่มอ้างอิงเพื่อที่จะหา
   ความแตกต่างทางสถิติ
หลักการพิจารณาในการด�ำเนินการต่อไป
1. ถ้าการประเมินในเบือ้ งต้นพบว่าจ�ำนวนผูป้ ว่ ยมีมากกว่าในกรณีปรกติจริงๆ ให้ดำ� เนินการประเมิน
   การเจ็บป่วยเป็นโรคของผูป้ ว่ ยต่อไป
2. ถ้าผลการประเมินบ่งชีว้ า่ ไม่ได้มจี ำ� นวนผูป้ ว่ ยมากกว่าในกรณีปรกติทวั่ ๆ ไป ให้ทำ� การติดต่อกับ
                 ผู้ร้องเรียนแจ้งผลการศึกษาที่ได้ และชี้แจงว่าคงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำการศึกษาอะไร
   เพิม่ เติมต่อไป
3. ถ้าผลการประเมินบ่งชีว้ า่ ไม่มกี ารเจ็บป่วยมากกว่าในกรณีปรกติทวั่ ๆ ไป แต่มขี อ้ มูลบางอย่าง
                         ทีม่ คี วามส�ำคัญและบ่งบอกถึงว่าอาจจะมีสาเหตุอะไรบางอย่างทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
    ของชุมชนโดยรวมควรจะด�ำเนินการศึกษาต่อไป สิง่ ทีส่ ำ� คัญในการศึกษาขัน้ นีท้ จี่ ะเป็นตัวชีว้ ดั
    ในการตัดสินใจว่าจะด�ำเนินการศึกษาต่อไปหรือไม่นน้ั ไม่ควรจะถือเอาผลการศึกษาทีแ่ สดงถึง
    ความแตกต่างทางสถิตขิ องข้อมูลมาเป็นตัวชีว้ ดั แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้
ขัน้ ตอนที่ 2ข การประเมินการเจ็บป่วยเป็นโรคของผูป้ ว่ ย (case evaluation)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะตรวจสอบการวินจิ ฉัยโรคในผูป้ ว่ ย (to verify the diagnosis) ผูส้ อบสวน         
บางคนอาจจะตรวจสอบผลการวินจิ ฉัยโรคก่อนทีจ่ ะค�ำนวณหาอัตราจ�ำนวนการเจ็บป่วย (ขัน้ ตอนที่ 2ก) แต่เนือ่ งจาก
การตรวจสอบผลการวินจิ ฉัยโรคจะใช้เวลาและเสียค่าใช้จา่ ยมากกว่า จึงแนะน�ำให้เลือกด�ำเนินการหาอัตราการป่วยก่อน
วิธกี าร
1. ตรวจสอบผลการวินิจฉัยโรค โดยการติดต่อกับแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง การยืนยัน              
   ผลการวิ นิ จ ฉั ย โรคนั้ น ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนต่ า งๆหลายขั้ น ตอน โดยอาจจะต้ อ งด� ำ เนิ น การตั้ ง
   แต่ การติดต่อกับผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การติดต่อกับแพทย์หรือ
   สถานพยาบาลที่ รั บ การรั ก ษาหรื อ ส่ ง ต่ อ และจะต้ อ งมี ก ารขออนุ ญ าตในการตรวจค้ น ข้ อ มู ล
   ของผูป้ ว่ ยด้วย
2. ติดตามค้นหาผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา และส�ำเนาผลการวินิจฉัยนั้นไว้ รวมทั้งผลการวินิจฉัย
               ทางการแพทย์อนื่ ๆ
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3. ในบางกรณีอาจจะมีความจ�ำเป็นต้องท�ำการตรวจทางพยาธิวทิ ยาหรือการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
   อย่างไรก็ตามการจะท�ำการตรวจซ�้ำเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยมักจะเป็นไปได้ยาก             
		
หลักในการพิจารณาในการด�ำเนินการต่อไป
1. ถ้าผลการตรวจสอบพบว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยมีการเจ็บป่วยเป็นโรคทีก่ ำ� ลังศึกษาจริง และจ�ำนวน
                        ผูท้ เี่ จ็บป่วยเป็นโรคนัน้ มีมากกว่าในกรณีปรกติจริง (จากขัน้ ตอนที่ 2ก) ให้ดำ� เนินการในขัน้ ตอน
   ที่ 2ค ต่อไป
2. ถ้ามีผปู้ ว่ ยบางคนหรือทุกคนไม่ได้ปว่ ยเป็นโรคทีส่ งสัย และจ�ำนวนผูท้ ปี่ ว่ ยเป็นโรคนัน้ จริงไม่ได้
    มากกว่าในกรณีปรกติ ให้ตดิ ต่อผูท้ รี่ อ้ งเรียนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ชีแ้ จงผลการศึกษาและอธิบาย
    ถึงสาเหตุที่จะไม่ด�ำเนินการการสอบสวนต่อไป
3. ถ้ามีผปู้ ว่ ยบางรายไม่ได้ปว่ ยเป็นโรคทีก่ ำ� ลังศึกษา แต่มขี อ้ มูลบางอย่างบ่งชีว้ า่ การเจ็บป่วยนัน้                
   อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคที่ก�ำลังศึกษา ก็ให้ด�ำเนินการการสอบสวนการเกิดโรคต่อไป
ขั้นตอนที่ 2ค การประเมินการเกิดโรค (occurrence evaluation)
เป็นขัน้ ตอนในการออกแบบการศึกษาและด�ำเนินการสอบสวนโรคเพือ่ ทีจ่ ะพิสจู น์ถงึ การเกิดขึน้
ของการเจ็บป่วยแบบเป็นหมู่ และบรรยายถึงลักษณะส�ำคัญทางวิทยาการระบาดของการเกิดโรคจะเป็นการศึกษาในชุมชน
ทีม่ คี วามละเอียดลึกซึง้ ขึน้ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะต้องมีการออกไปสอบสวนในพืน้ ทีด่ ว้ ย โดยเริม่ ต้นจากการวางแผนขัน้ ตอน
การสอบสวนโรค การวางแผนการใช้จา่ ยต่างๆ วิธกี ารเก็บข้อมูล และวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึกษาในขัน้ ตอนนี้
จะเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาของการเกิดโรคแบบเป็นหมู่ ซึง่ ในขัน้ ตอนนีก้ ารใช้กำ� ลังคนและงบประมาณจะไม่มากนัก
วิธีการ
1. ก�ำหนดขอบเขตของพื้นที่หรือชุมชนที่จะท�ำการศึกษาอย่างเหมาะสม
2. รวบรวมข้อมูลของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าได้กบั โรคทีจ่ ะศึกษาทัง้ หมด โดยผูป้ ว่ ยนัน้ ๆ จะต้องอยูใ่ นขอบเขต
   พื้นที่และกรอบของช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาด้วย (space-time boundaries)
3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนผู้ป่วย และจ�ำนวนประชากรในชุมชนที่จะศึกษาโดยรวม
4. เลือกวิธีการทางวิทยาการระบาดและสถิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม
5. ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพิจารณาถึงข้อมูลทางวิทยาการระบาดและ                    
   ด้านเวชกรรมของการเกิดโรค
6. ประเมินความเป็นไปได้ของการหาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั สัมผัส (exposure) กับการ
   เกิดโรคที่ก�ำลังศึกษา
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7. ด�ำเนินการศึกษาและสอบสวนให้ครบถ้วนตามทีว่ างแผนไว้
   จากทุกขัน้ ตอนตามทีก่ ล่าวมาแล้ว การมีคณะทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าร่วมในการศึกษา จะช่วยให้
การสอบสวนเป็นไปอย่างราบรืน่ และถูกต้องแม่นย�ำขึน้ ผูส้ อบสวนโรคควรจะรายงานผลให้แก่คณะทีป่ รึกษาหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทราบเป็นระยะๆ ทุกๆ ขัน้ ตอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขัน้ ตอนที่ 2ค นี้ จะมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เพราะจะช่วยให้เห็นภาพของสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ชดั เจน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารศึกษาทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำต่อไป ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนี้
ถ้าผูส้ อบสวนมีการด�ำเนินการการศึกษาอย่างละเอียดและเหมาะสม ผลการศึกษาทีไ่ ด้จะมีความน่าเชือ่ ถือมากขึน้
		

หลักการพิจารณาในการด�ำเนินการต่อไป
1. ถ้าได้ผลการศึกษาสนับสนุนว่ามีการเจ็บป่วยเป็นหมู่ และข้อมูลการศึกษาทางเวชกรรม
    และวิทยาการระบาดสนับสนุนเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ มีความเป็นไปได้ ให้ดำ� เนินการในขัน้ ตอนที่ 3
2. ถ้าผลการศึกษาสนับสนุนว่ามีการเจ็บป่วยเป็นหมู่ แต่ไม่มขี อ้ มูลยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่าง           
   การเจ็บป่วยกับการรับสัมผัสในสาเหตุทสี่ งสัย ให้สนิ้ สุดการสอบสวน และเตรียมการทีจ่ ะให้ขอ้ มูล
    ผลการศึกษาทีไ่ ด้แก่ชมุ ชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งความเสีย่ ง
3. ถ้าไม่มีข้อมูลสนับสนุนการเจ็บป่วยเป็นหมู่ให้สิ้นสุดการสอบสวน และรายงานผลการศึกษา
                          แก่ผรู้ อ้ งเรียนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนที่ 3 การศึกษาเชิงลึกของความเป็นไปได้ (major feasibility study)
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในขัน้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการท�ำการศึกษา  
ทางวิทยาการระบาด เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างการเจ็บป่วยกับการได้รับสัมผัสกับสิ่งที่เป็นสาเหตุ
การศึกษาทางวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์จะช่วยพิสูจน์ถึงสมมุติฐานความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่าง
การเจ็บป่วยเป็นหมูก่ บั ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดโรคนัน้ ๆ ในการศึกษาในขัน้ นีจ้ ะเป็นการศึกษาเตรียมการว่าจะมีทางเลือก   
ในการศึกษาทัง้ หมดอย่างไร โดยพยายามพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ ของการศึกษา การวิเคราะห์ รวมทัง้ การหาข้อมูล
เพิม่ เติมจากข้อมูลผูป้ ว่ ยจากแหล่งอืน่ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการเปรียบเทียบ ในบางกรณีการศึกษาความเป็นไปได้เอง
อาจจะได้คำ� ตอบของค�ำถามทีต่ อ้ งการเลยก็ได้
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วิธีการ
1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องอีกครัง้ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเรือ่ งของการได้รบั สัมผัส
    กับสาเหตุของการเกิดโรคที่ก�ำลังสนใจอยู่
2. พิจารณาเลือกแบบวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ค่าใช้จา่ ยและสิง่ ทีจ่ ะได้รบั รวมทัง้ ทางเลือกอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะ
    เป็นไปได้ ควรจะท�ำการพิจารณาถึงจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะศึกษา จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีค่ ดั เลือกจากการ
    สอบสวนมาแล้ว ขอบเขตของพืน้ ที่ และกรอบของช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา และการเลือกกลุม่ ควบคุม
3. พิจารณาถึงวิธกี ารเก็บข้อมูลในการศึกษา เช่น การศึกษาแบบผูป้ ว่ ย-กลุม่ ควบคุม (case-control)
   จะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้าง รวมทั้งการพิจารณาถึงข้อมูลการตรวจสุขภาพและข้อมูลจาก
   ทางห้องปฏิบัติการ
4. พิจารณาถึงการเก็บข้อมูลการตรวจวัดทางสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะต้องพิจารณาถึงสิง่ ทีจ่ ะวัดปริมาณ
   ความถี่ และวิธีการเก็บตัวอย่าง เป็นต้น
5. พิจารณาถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นระบบ
6. พิจารณาถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์สมมุติฐานต่างๆ ที่ต้องใช้ การแปลผลที่ได้  
                        และพิจารณาถึงการน�ำผลไปใช้ในการด�ำเนินการต่อไป เช่น การน�ำผลไปเสนอต่อผู้บริหาร
                        เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการด�ำเนินการต่อไปอย่างไร
7. ศึกษาบรรยากาศทางสังคมและการเมืองของชุมชน โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
                        ของการตัดสินใจด�ำเนินการต่อผลการศึกษาที่ได้
8. ประเมินทรัพยากรที่จะใช้ในการศึกษาและผลการศึกษาที่จะได้
		

วิธีการพิจารณาในการด�ำเนินการต่อไป
1. ถ้าการศึกษาความเป็นไปได้ของการศึกษาเชิงลึกบ่งชี้ว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษา
    หาความสัมพันธ์ของการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดโรค ผูส้ อบสวนจะด�ำเนินการในขัน้ ตอนที่ 4
    ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการเรื่องการใช้ก�ำลังคน และงบประมาณต่างๆ เพื่อใช้ในการ
    ศึกษาด้วย
2. ถ้าการศึกษาในขัน้ ตอนนีพ้ บว่าผลทีไ่ ด้รบั จะมีเพียงเล็กน้อยถ้าจะด�ำเนินการศึกษาต่อไป ก็อาจจะ
    สิน้ สุดการศึกษาในขัน้ ตอนนี้ พร้อมทัง้ สรุปและเสนอเป็นรายงานแก่ผรู้ อ้ งเรียนและหน่วยงาน
    ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ในบางกรณีทางชุมชนหรือสือ่ สารมวลชนอาจจะอยากให้มกี ารด�ำเนินการศึกษา
    ต่อการตัดสินใจตรงนีค้ งต้องขึน้ อยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผูส้ อบสวนกับชุมชน
    สือ่ สารมวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ซึง่ จะต้องพิจารณาประเด็นของเรือ่ งค่าใช้จา่ ย
    และความเป็นไปได้ของข้อมูลทางวิชาการด้วย
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ขัน้ ตอนที่ 4 การสอบสวนการหาสาเหตุการเกิดโรค (etiogical investigation)
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในขั้นตอนนี้เพื่อที่จะด�ำเนินการศึกษาหาสาเหตุของการเกิดโรค
โดยศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั การสัมผัสกับสิง่ ทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิดโรคกับการเจ็บป่วยเป็นโรคทีส่ นใจ
ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการศึกษาวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์นนั้ เอง ซึง่ ผูส้ อบสวนก็ได้ทำ� การเตรียมวิธกี ารศึกษา
มาแล้วจากขัน้ ตอนทีผ่ า่ นมา
		วิธกี าร
ใช้การศึกษาในขั้นตอนที่ 3 เป็นแนวทางโดยควรจะมีการก�ำหนดวิธีการศึกษาเป็นขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ วิธีการศึกษาที่ใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถที่จะระบุเป็นวิธีการตายตัว
อย่างละเอียดในทีน่ ไี้ ด้
หลักการพิจารณาในการด�ำเนินการต่อไป
ผลการศึกษาที่ได้ในขั้นตอนนี้จะมีส่วนส�ำคัญในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการระบาด
ของการเกิดโรคที่ก�ำลังศึกษา และจะน�ำผลที่ได้ไปใช้ในการด�ำเนินการทางด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการควบคุม
และป้องกันโรคนัน้ ๆ ต่อไป
การรายงานผล
เมือ่ สิน้ สุดการสอบสวนโรคแล้วไม่วา่ ในขัน้ ตอนใดก็ตาม การรายงานผลการศึกษาถือว่าเป็นสิง่ ทีม่ ี
ความส�ำคัญมาก ผูท้ ที่ ำ� การสอบสวนโรคจะต้องตระหนักเสมอว่าข้อมูลรายงานต่างๆ แม้จะเป็นเพียงการรายงาน
ภายในหน่วยงานก็ถอื ว่าเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ทงั้ สิน้ แม้กระทัง่ การบันทึกข้อความทีเ่ ป็นลายมือ   
หรือแค่การจดบันทึกข้อความทางโทรศัพท์กอ็ าจสามารถใช้เป็นหลักฐานทีส่ ำ� คัญได้ ดังนัน้ การเขียนรายงานต่างๆ
จะต้องมีการบันทึกอย่างเหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การรายงานผลนัน้ ก็ไม่มแี บบแผนตายตัวแน่นอน
แต่อย่างน้อยในรายงานนัน้ ควรจะมีการเขียนวิธกี ารด�ำเนินงาน ผลการศึกษา การติดต่อสือ่ สารกับชุมชน การตอบสนอง
จากชุมชนและจากสือ่ มวลชนต่างๆ และควรสรุปผลการศึกษาทีไ่ ด้พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะด้วย การใช้แบบมาตรฐานของ
การเขียนรายงานตามแบบ IMRD (introduction method, results, และ discussion) อาจจะช่วยให้เขียนรายงานได้
เป็นระบบมากขึน้ โดยอาจจะเพิม่ ส่วนของข้อเสนอแนะและข้อสรุปรวมเข้าไปด้วย การเขียนตามแบบฟอร์มแบบนี้  
มีขอ้ ดีอกี อย่างหนึง่ คือ อาจจะปรับรายงานการสอบสวนโรคให้เป็นรายงานการศึกษาทีส่ ามารถน�ำไปใช้ตพี มิ พ์ในวารสาร
ทางวิชาการทางการแพทย์หรือทางสาธารณสุขได้งา่ ยขึน้ แม้วา่ โดยทัว่ ไปแล้ว ผลการสอบสวนโรคเพียงบางเรือ่ งเท่านัน้
ทีจ่ ะมีโอกาสได้รบั การตีพมิ พ์ได้
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จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ เป็นขัน้ ตอนในการด�ำเนินงานการสอบสวนโรคในกรณีทมี่ กี ารเจ็บป่วย
เป็นหมู่ วิธกี ารดังกล่าวสามารถทีจ่ ะประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกโรคหรือทุกกลุม่ อาการของปัญหาทางสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
ผู้สอบสวนจะต้องพิจารณาตัดสินใจเอง ว่าจะน�ำวิธีการเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ของตนเองได้อย่างไร
นอกจากนี้ องค์ ค วามรู ้ ที่ ส� ำ คั ญ อื่ น ๆ เช่ น หลั ก การทางวิ ท ยาการระบาดและสถิ ติ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ มากต่ อ
การด�ำเนินการสอบสวนโรค  ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดในขั้นตอนการสอบสวนโรคในครั้งนี้
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5
บทที่

การวิจัยฉัย รักษา
และฟื้นฟู

การวินิจฉัยโรคจากสิ่งแวดล้อม
โรคจากสิง่ แวดล้อมยังมีการวินจิ ฉัยน้อย เนือ่ งจากแพทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญด้านนีแ้ ละมีทกั ษะทีจ่ ะ
วินจิ ฉัยโรคเหล่านีม้ จี ำ� นวนน้อย ท�ำให้โรคเหล่านีม้ กี ารรายงานต�ำ่ กว่าความเป็นจริง ปัญหาส�ำคัญทีท่ ำ� ให้รายงานโรค
จากสิ่งแวดล้อมต�่ำกว่าความเป็นจริงนั้นมีเหตุผลอยู่หลายประการ ได้แก่
1. แพทย์ทเี่ ชีย่ วชาญด้านเวชกรรมสิง่ แวดล้อม ยังมีอยูจ่ ำ� นวนน้อยในประเทศไทย ยังไม่มผี ทู้ จี่ บ
การฝึกอบรมด้านนี้เป็นการเฉพาะ แม้ว่าจะมีแพทย์ที่สะสมประสบการณ์ด้านนี้มายาวนาน และเริ่มมีบางส่วน
ที่จบการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศ แต่เมื่อเทียบจ�ำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กับขนาดปัญหาที่มีอยู่                            
นับว่าประเทศไทยยังตามหลังปัญหาอยู่ค่อนข้างมาก
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัย เพื่อยืนยันหรือเพื่อวินิจฉัยแยกโรคโดยเฉพาะ
ห้องปฏิบตั กิ ารทางพิษวิทยาในประเทศไทย ยังมีอยูไ่ ม่มากนัก และยังมีปญั หาเรือ่ งมาตรฐานด้านการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ประกอบในการวินจิ ฉัย และติดตามผลการรักษาโรค
จากสิ่งแวดล้อม
3. ระบบรายงานโรค โดยทีโ่ รคจากสิง่ แวดล้อมยังไม่ได้ถกู ก�ำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงให้เป็นโรค
ที่จะต้องรายงาน (reportable disease) แม้ว่าโรคหลายโรคที่ก�ำหนดไว้ว่าจะต้องรายงานในบัตรรายงานผู้ป่วย
(แบบ รง. 506) น่าจะเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมได้ เช่น อาหารเป็นพิษ หรือโรคติดเชื้อหลายๆ ชนิด แต่ดังได้กล่าว        
ในตอนต้นแล้วว่า ถ้าไม่ได้ซักถามประวัติการสัมผัสสารก่อโรค ไม่ได้ถามประวัติสิ่งแวดล้อม ก็อาจจะไม่ได้วินิจฉัย                
ว่าเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อม การก�ำหนดให้เป็นโรคที่ต้องรายงานจะมีส่วนช่วยให้แพทย์สงสัยโรคนั้นมากขึ้น
ทัง้ ในการซักประวัติ การตรวจร่างกายและการวินจิ ฉัยแยกโรค การไม่ได้กำ� หนดให้เป็นโรคทีต่ อ้ งรายงานย่อมมีสว่ น
ท�ำให้มีการรายงานโรคต�่ำกว่าความเป็นจริงได้
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จากปัญหาการวินจิ ฉัยโรคจากสิง่ แวดล้อมดังทีก่ ล่าวมานี้ ท�ำให้ขนาดปัญหาของโรคจากสิง่ แวดล้อม
ดูเหมือนน้อยกว่าความเป็นจริง อย่างไรก็ตามในหมู่ผู้เชี่ยวชาญยอมรับกันว่าขนาดปัญหาของโรคจากสิ่งแวดล้อม
นัน้ มีอยูม่ าก และยังไม่ได้มกี ารศึกษาอย่างจริงจังในประเทศไทย
ความส�ำคัญของการวินจิ ฉัยโรค
การวินจิ ฉัยโรคทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นให้ทราบได้วา่ เป็นโรคทีเ่ กิดจากสิง่ แวดล้อม มีความส�ำคัญและมีประโยชน์
หลายประการ ได้แก่
1. เพือ่ จะได้ทำ� การรักษาผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เพื่อจะได้ท�ำการป้องกันทุติยภูมิ เมื่อรู้สาเหตุที่ท�ำให้คนนั้นเจ็บป่วยแล้ว ไม่ให้ผู้ป่วยสัมผัส
                          สารก่อโรคนัน้ อีก
3. ช่วยท�ำให้สามารถให้การป้องกันปฐมภูมิ เพือ่ ป้องกันไม่ให้คนในครอบครัว เพือ่ นบ้าน ญาติ หรือ
                 คนในชุมชนเดียวกัน ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับผู้ป่วย ต้องป่วยด้วยโรคเดียวกันอีก                      
   กรณีนี้ ได้แก่ การแก้ปญั หาของชุมชน (Community intervention) โดยการอพยพประชากร
                  ออกจากพืน้ ทีเ่ ป็นการชัว่ คราว การแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม (environmental remediation)  
                     เป็นต้น
การวินจิ ฉัยโรคจากสิง่ แวดล้อมมีความส�ำคัญหลายประการและต้องการความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย
โดยเฉพาะแพทย์ด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อมจะต้องมีทักษะ และมีความรู้ในการสืบค้นข้อมูลและสิ่งยืนยัน
ทางวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ เช่น การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ขัน้ ตอนการวินจิ ฉัยโรคจากสิง่ แวดล้อม
การวินจิ ฉัยโรคจากสิง่ แวดล้อมไม่ได้แตกต่างในหลักการไปจากการวินจิ ฉัยโรคทัว่ ไป ความส�ำคัญ
อยูท่ วี่ า่ จะท�ำอย่างไร  จึงจะทราบได้วา่ โรคทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นอยูเ่ กิดขึน้ จากสิง่ แวดล้อม ส่วนนีเ้ ป็นส่วนทีย่ ากในการวินจิ ฉัยโรค
จากสิง่ แวดล้อม ขัน้ ตอนการวินจิ ฉัย อาจแบ่งได้ดงั นี้
1. วินจิ ฉัยให้ทราบว่าเป็นอะไร
2. วินจิ ฉัยให้ได้วา่ โรคทีเ่ ป็นนัน้ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมหรือไม่
ขั้นตอนแรก การวินิจฉัยให้ทราบว่าเป็นโรคอะไรนั้นไม่ต่างจากการวินิจฉัยโรคโดยทั่วไป ได้แก่
    -การซักประวัติ
    -การตรวจร่างกาย
    -การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และการตรวจพิเศษ
ขัน้ ตอนทีส่ อง การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การใช้เครือ่ งมือทีเ่ ป็นประโยชน์                     
ช่วยในการวินจิ ฉัยโรคจากสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การซักประวัติ การสัมผัส ประวัตสิ งิ่ แวดล้อม วิทยาการระบาดสิง่ แวดล้อม
วิทยาการระบาดโมเลกุล (Molecular epidemiology) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค
การเฝ้าระวังสิง่ คุกคามสุขภาพอนามัย เป็นต้น
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การซักประวัติ
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความเห็นว่าแพทย์ไม่จำ� เป็นต้องมีความรูท้ างพิษวิทยามากนัก ก็สามารถพัฒนาทักษะ
ในการซักประวัตโิ รคจากสิง่ แวดล้อมได้ เพราะมีหลักการเช่นเดียวกันการซักประวัตโิ ดยทัว่ ๆ ไป
1. อาการส�ำคัญทีน่ ำ� ผูป้ ว่ ยมาพบแพทย์ (Chief complaint) บางครัง้ อาการเจ็บป่วยอาจช่วยชีน้ ำ�
กระบวนการสืบค้นหาสารพิษ เช่น อาการแน่นหน้าอก หรือไอมีเสมหะช่วยชีว้ า่ น่าจะค้นหาสารพิษในอากาศทีห่ ายใจ
อาการผืน่ คันทีผ่ วิ หนัง หรือผิวหนังอักเสบ ก็ชว่ ยชีน้ ำ� ว่าน่าจะค้นหาสารทีก่ อ่ ความระคายเคือง หรือสารทีก่ อ่ ให้เกิด   
การแพ้ในสารทีจ่ บั ต้องด้วยมือ อย่างไรก็ตามบางครัง้ อาการของโรคบางอย่างอาจไม่ปรากฏในระยะต้นๆ ตัวอย่างเช่น
มะเร็ง ดังนัน้ จึงไม่ควรพึง่ การชีน้ ำ� หรือเบาะแสจากอาการเจ็บป่วยเท่านัน้ แต่ควรอาศัยข้อมูลจากแหล่งอืน่ ๆ ด้วย
2. ลักษณะการเริม่ อาการ (Onset) การเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ เร็วอาจช่วยให้สงสัยสารพิษทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
มากกว่าการติดเชือ้
3. ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผู้ป่วยท�ำ/กินก่อนมีอาการ
และล�ำดับเวลาการเกิดอาการ (Temporal pattern of symptoms)
4. ปัจจัยทีท่ ำ� ให้อาการดีขนึ้ และทีท่ ำ� ให้อาการเลวลง (Palliative and provocative factors)
5. ส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญมากก็คอื การสัมผัสในปัจจุบนั (Current exposure) และการสัมผัสในอดีต
(past exposure) โดยเฉพาะแอสเบสตอส รังสี สารก่อมะเร็ง ซึง่ จะได้จากประวัตกิ ารสัมผัส (exposure history)
ประวัตกิ ารสัมผัสทีน่ ำ� เสนอในหัวข้อต่อไปนัน้ เป็นเพียงการให้แนวทางเท่านัน้ แพทย์สามารถทีจ่ ะย่อลง ขยายเพิม่ เติม
ในบางส่วน หรือเจาะลึกลงอีกในบางประเด็นได้ตามทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
6. ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาโรคในอดีต ยาที่ได้รับ การผ่าตัด ประวัติการแพ้ยาหรือ
แพ้สารเคมีอนื่ ประวัตกิ ารเจ็บป่วยในครอบครัว
7. ประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายคลึงกัน หรือที่ท�ำกิจกรรมเดียวกัน
หรือกินอาหารบางอย่างเหมือนกับผูป้ ว่ ยก่อนทีจ่ ะเริม่ มีอาการ
8. ถ้าจ�ำเป็นและมีแหล่งให้ความช่วยเหลือ แพทย์อาจขอความช่วยเหลือจากนักสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม (Industrial hygienist) หรือนักสิง่ แวดล้อม
บ่อยครัง้ ทีก่ ารวินจิ ฉัยโรคจากสิง่ แวดล้อมนัน้ ไม่สามารถท�ำได้โดยความมัน่ ใจอย่างเต็มที่ ในกรณีเช่นนี้
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในทางเวชกรรม (Sound clinical judgment) และการสงสัยสาเหตุทนี่ า่ จะมีรว่ มกัน
(common etiologies) จะช่วยได้มาก นอกจากนีจ้ ะต้องไม่ลมื ว่าโรคหรือปัญหาบางอย่าง โดยเฉพาะโรคเรือ้ รังนัน้   
อาจมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างได้ (multifactorial nature) แล้วแพทย์ควรจะพิจารณาว่าสารพิษเหล่านั้น
เข้าสูร่ า่ งกายผูป้ ว่ ยได้ทางใดบ้าง อย่างไร เพือ่ น�ำไปสูก่ ารประเมินการสัมผัสสารนัน้ ๆ (exposure estimate) ต่อไป
และพิจารณาว่าธรรมชาติของสารก่อโรคนัน้ เป็นอะไร เป็นสิง่ คุกคามทางกายภาพ สารเคมี ชีวภาพ สังคม หรือจิตวิทยา
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ประวัติการสัมผัส
ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) โดยความร่วมมือกับ NIOSH               
ได้แนะน�ำว่าประวัติการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยควรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
		1. การส�ำรวจสิ่งสัมผัส (Exposure survey)
1.1 การสัมผัส
-  การสัมผัสในอดีตและปัจจุบนั ต่อโลหะ ฝุน่ ใย ไอควัน สารเคมี สิง่ คุกคามทางชีวภาพ รังสี เสียง
   การสั่นสะเทือน
-  สภาพการท�ำงานในแต่ละวัน (typical work day) เช่น ลักษณะงานที่ท�ำ บริเวณที่ท�ำงาน
                        วัสดุและสารเคมีที่ใช้
-  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือขั้นตอนการผลิต
-  เพื่อนคนงานหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้านที่มีอาการป่วยคล้ายคลึงกับผู้ป่วย
1.2 การปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
-  การระบายอากาศ
-  การเฝ้าระวังทางการแพทย์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
-  การตรวจก่อนการจ้างงาน และการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
-  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก ถุงมือ เสื้อคลุม
-  อุปกรณ์ปิดกั้นเพื่อความปลอดภัย (lockout devices)
-  สัญญาณเตือนภัย
-  การฝึกอบรม
-  การฝึกซ้อมรับอุบัติภัยต่างๆ (drills)
-  นิสัยส่วนบุคคล เช่น การสูบบุหรี่ การกินอาหารในบริเวณที่ท�ำงาน ล้างมือด้วยตัวท�ำละลาย
   อินทรีย์ เป็นต้น
		

2. ประวัติการท�ำงาน
2.1  บรรยายถึงงานที่เคยท�ำมาก่อนหน้าที่ รวมทั้งงานระยะสั้น งานที่ท�ำเป็นฤดูกาล งานที่ท�ำ
เป็นบางเวลา และการรับราชการทหาร
2.2  บรรยายถึงงานที่ท�ำในปัจจุบัน
  
       ส่วนนีเ้ น้นเพือ่ หาข้อมูลการสัมผัสสิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยในสิง่ แวดล้อมในงาน (occupational
exposure) ส�ำหรับผูไ้ ม่ได้ทำ� งานก็ไม่ตอ้ งซักประวัตใิ นส่วนนี้ การซักประวัตกิ ารท�ำงานนัน้ ประกอบด้วย การซักประวัติ
ของงานที่ท�ำมาในอดีตย้อนหลังเท่าที่ผู้ป่วยจะให้ข้อมูลได้ งานที่ท�ำ  ต�ำแหน่งงานที่ท�ำ  ลักษณะงานที่ท�ำ
และสารหรือสิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยทีไ่ ด้สมั ผัส รวมทัง้ การท�ำงานในต�ำแหน่งนัน้ นานเท่าใด จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงาน
ในแต่ละวัน จ�ำนวนชั่วโมง การท�ำงานล่วงเวลาโดยเฉลี่ย จ�ำนวนวันที่ท�ำงานต่อสัปดาห์ สภาพการท�ำงาน
ลักษณะการท�ำงาน เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะเริ่มป่วย สารเคมีที่ใช้และองค์ประกอบของสารเคมี
เหล่านั้นถ้าทราบลักษณะสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ป่วย เช่น การล้างมือ การล้างหน้า ช่วงพักช่วงก่อน
กินอาหารกลางวัน และช่วงก่อนกลับบ้านมีหรือไม่ การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ
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เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ ทีอ่ ดุ หู และทีค่ รอบหู เป็นต้น ระบบการป้องกันอันตรายทางวิศวกรรม เช่น การระบายอากาศ
ทัง้ การระบายอากาศทัว่ ไป (general ventilation) และการระบายอากาศเฉพาะที่ (local ventilation) การทีม่ ี
ปล่องดูดอากาศเสียออกไป (local exhaust hood) ระบบการก�ำจัดฝุน่ การด�ำเนินการกับเครือ่ งจักรทีม่ เี สียงดัง เป็นต้น
รวมทัง้ ถามเกีย่ วกับอาการทีเ่ ป็นในครัง้ แรก (timing of first symptom) ความสัมพันธ์ของงานกับอาการในครัง้ นัน้
อาการทีเ่ ป็นในระหว่างช่วงทีไ่ ม่ได้ทำ� งานหรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงพักร้อนว่าดีขนึ้ เหมือนเดิม หรือเลวลง
อย่างไร มีสารเคมีตวั ใหม่ทตี่ อ้ งใช้ในงานหรือไม่ กระบวนการผลิตใหม่ๆ มีหรือไม่มเี พือ่ นคนงานป่วยด้วยอาการคล้ายกัน
หรือเหมือนกันหรือไม่ จ�ำนวนเท่าใด คนงานมีอาชีพเสริมอืน่ ๆ ทีจ่ ะท�ำให้เขาสัมผัสกับสิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยหรือไม่
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบนั ของเขาคืออะไร ท�ำงานสัมผัสสิง่ คุกคามสุขภาพอะไรบ้าง
3. ประวัตสิ ง่ิ แวดล้อม
    -  ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ ดืม่ แอลกอฮอล์
    -  ต�ำแหน่งบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยในอดีตและปัจจุบนั ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นอย่างไร อยูใ่ กล้โรงงานอุตสาหกรรม
                             อยูใ่ กล้ทที่ งิ้ ขยะอันตรายหรือไม่
    -  อาชีพของสมาชิกคนอืน่ ๆ ในบ้าน อาจเป็นทางน�ำสิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยจากทีท่ ำ� งานมายังบ้านได้
    -  ระบบฉนวนกันความร้อน ระบบท�ำความร้อน และระบบท�ำความเย็นของบ้าน
    -  สารทีใ่ ช้ทำ� ความสะอาดบ้าน
    -  การใช้และสัมผัสสารปราบศัตรูพชื
    -  แหล่งน�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ใช้
    -  การตกแต่งซ่อมแซมบ้านเมือ่ ไม่นานมานี้ หากมีได้ใช้สารเคมีหรือวัสดุอะไรบ้าง
    -  มลพิษในอากาศทัง้ ในและนอกอาคารมีหรือไม่ อะไรบ้าง เช่น ถ้ามีสมาชิกคนอืน่ ในบ้านสูบบุหรี่             
       หรือเพือ่ นทีท่ ำ� งานของผูป้ ว่ ยสูบบุหรี่ ผูป้ ว่ ยก็อาจได้รบั ควันบุหรีใ่ นลักษณะกรรมวาจก
                             (passive smoking) ได้
    -  งานอดิเรก เช่น ทาสี ปัน้ เชือ่ ม งานไม้ ซ่อมรถ ยิงปืน แต่งสีแก้ว ท�ำเซรามิค ท�ำสวน เป็นต้น
    -  การสัมผัสขยะอันตรายหรือสารเคมีทรี่ วั่ ไหล
     ส่วนนี้ก็คือประวัติการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยจากสิ่งแวดล้อมที่บ้านหรือที่อื่นๆ
(non - occupational exposure) นัน่ เอง นอกจากนีใ้ นพวกทีใ่ ช้บา้ นเป็นทีท่ ำ� งาน เช่น อุตสาหกรรมในครอบครัว
และการรับเหมาช่วงงาน มาท�ำทีบ่ า้ น ก็เป็นทางส�ำคัญทีส่ งิ่ คุกคามสุขภาพอนามัยในงานจะมาถึงสมาชิกในครอบครัวได้
โดยเฉพาะเด็กและผูส้ งู อายุ ซึง่ มักเป็นประชากรกลุม่ เสีย่ งดังได้กล่าวมาแล้ว เมือ่ ซักประวัตแิ ล้ว แพทย์กจ็ ะต้องประมวล
และประเมินว่าผูป้ ว่ ยนัน้ น่าจะได้สมั ผัสสิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยอะไรบ้าง และมีความรูต้ อ่ ไปว่าสิง่ คุกคามสุขภาพ
อนามัยเหล่านัน้ น่าจะก่อให้เกิดโรคหรือพยาธิสภาพใดๆ ในผูป้ ว่ ย เพือ่ จะได้พยายามค้นหา ในขัน้ ตอนของการตรวจ
ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร หรือการตรวจพิเศษต่อไป
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75
การตรวจร่างกาย
ในขัน้ ที่ 2 แพทย์กจ็ ะต้องตรวจร่างกายผูป้ ว่ ยทัง้ หมดโดยละเอียด และค้นหาพยาธิสภาพทีเ่ ข้าได้กบั
การสัมผัสสิง่ คุกคาม สุ2ขภาพอนามัยทีส่ งสัยจากการซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยนัน้ โดยแพทย์ควรต้องมีความรูว้ า่ อวัยวะเป้าหมาย
ของสิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยนัน้ ๆ คือ อวัยวะใดหรือระบบใด ดังตัวอย่างในตารางที่ 6
6

ตารางที่ 6 อวัยวะหรือระบบอวัยวะทีม่ กั ได้รบั ผลจากสิง่ คุกคามสุขภาพอนามัย
6

/
,

-

-

, ควันบุหรี่ ,
Carbon tetrachloride, methylene chloride, vinyl chloride
Cadmium, lead, mercury, chlorinated hydrocarbon solvents
Carbon monoxide, noise, cigarette smoke, physical stress,
carbon disulﬁde nitrates, methylene chloride
Methylmercury, carbon monoxide, lead, ethylene oxide
Arsenic, benzene, nitrates, radiation
Tetrachloroethylene, mercury, arsenic, toluene, lead, methanol,
noise, viny Chloride

การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เมือ่ แพทย์ได้ซกั ประวัตแิ ละตรวจร่างกายแล้ว ก็อาจจะพิจารณาส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ยืนยัน             
การวินจิ ฉัยโรค หรือเพือ่ วินจิ ฉัยแยกโรคบางประการ ได้แก่ การตรวจนับเม็ดเลือดครบ (Complete blood count)
(Complete blood count)
ตรวจปัสสาวะ (urinalysis) ตรวจเลือดดูสมรรถภาพการท�ำงานของตับ (liver function test) และของไต
(urinalysis)
(liver function test)
(blood
(blood
urea
nitrogen,
creatinine)
ตรวจระดั
บ
ตะกั
ว
่
ในเลื
อ
ด
ถ่
า
ยภาพรั
ง
สี
ท
รวงอก
ตรวจคลื
น
่
ไฟฟ้
า
หั
ว
ใจ
เป็
น
ต้
น
urea nitrogen, creatinine)
การพิจารณาสัง่ ตรวจอะไรบ้างก็ขนึ้ กับดุลพินจิ เพือ่ การวินจิ ฉัยและวินจิ ฉัยแยกโรคทีแ่ พทย์สงสัยนัน้ เอง
การตรวจพิเศษ
นอกจากนี้ แพทย์ยังอาจท�ำการตรวจพิเศษต่าง ๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็น เช่น การตรวจสมรรถภาพ              
การท�ำงานของปอด การตรวจการได้ยนิ อัตราความเร็วของการสือ่ น�ำกระแสประสาท (Nerve conduction velocity)              
(Nerve
velocity)
การทดสอบทางประสาทจิตวิทยา (neurophysiological tests) การตรวจคลื่นไฟฟ้
า สมองconduction
และการทดสอบ              
(neurophysiological
tests)
ทางจิตวิทยา (psychological tests)
เป็นต้น
(psychological tests)
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ขัน้ ตอนการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและการตรวจพิเศษต่างๆ นีห้ ากพิจารณาในแง่ของกลวิธาน
การเกิดโรค อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี้
		1. การตรวจทีม่ งุ่ วัดการสัมผัส ได้แก่ การสัมผัสสาร สารทีด่ ดู ซึมเข้าสูร่ า่ งกาย เมตาบอไลท์ของสารนัน้
เช่น ความเข้มข้นของตะกัว่ ในเลือด กรดฮิปปูรคิ ในปัสสาวะ เป็นต้น
		2. การตรวจทีม่ งุ่ วัดผล (Outcome) หรือโรค ได้แก่ ผลของสารนัน้ ความผิดปกติของการท�ำงาน              
ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น การทดสอบหน้าทีข่ องตับ การทดสอบหน้าทีข่ องปอด และการวัดระดับการได้ยนิ
ตัวอย่างโรคจากสิง่ แวดล้อม
		ตัวอย่างที่ 1 ชายอายุ 52 ปี ไปพบแพทย์ดว้ ยอาการปวดศีรษะบ่อยๆ มา 3 สัปดาห์ ระหว่าง
ปวดศีรษะ มักมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วย แต่ไม่อาเจียน อาการปวดเป็นแบบปวดตื้อๆ บริเวณหน้าผากซึ่งไม่ดีขึ้น
เมื่อกินแอสไพริน ปวดมากน้อยไม่แน่นอน ระยะเวลาที่ปวดมีตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึงทั้งวัน เมื่อ 2 วันก่อน
มีอาการเจ็บหน้าอกเล็กน้อย (Mild angina attack) หลังตืน่ นอนตอนเช้า อาการดังกล่าวหายไปภายในไม่กนี่ าทีหลังอม
ไนโตรกลีเซอรีน จากนัน้ ก็ไม่มอี าการเจ็บหน้าอกอีก ประวัตอิ ดีตผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น Angina pectoris
เมือ่ 3 ปีกอ่ น และใช้ไนโตรกลีเซอรีน 0.4 มิลลิกรัม อมใต้ลนิ้ เป็นการป้องกันหัวใจขาดเลือดก่อนออกก�ำลังกาย                    
และกินแอสไพรินวันเว้นวัน ไม่มอี าการเจ็บหน้าอกมานาน 2 ปีครึง่ ผูป้ ว่ ยไม่สบู บุหรีแ่ ละไม่ดมื่ เหล้า ตรวจร่างกายพบว่า
ผูป้ ว่ ยมีรปู ร่างสมส่วน ไม่มไี ข้ แรงดันเลือด 120/85 มิลลิเมตรปรอท อัตราชีพจร 80 ครัง้ ต่อนาที อัตราหายใจ 20 ครัง้
ต่อนาที และตรวจร่างกายระบบอื่นไม่พบความผิดปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ การตรวจเลือดพบว่าไขมัน                   
เอนไซม์ของหัวใจ การตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count) อัตราตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
(ery¬throcyte sedimentation rate) น�้ำตาล ครีเอตินีน และการท�ำงานของไทรอยด์ ล้วนอยู่ในเกณฑ์ปกติ                 
ปัญหาจากข้อมูลข้างต้น แพทย์จะให้การวินจิ ฉัยและดูแลรักษาต่างไปหรือไม่ ถ้าผูป้ ว่ ยมีประวัติ (1) มีทอี่ ยูอ่ าศัยใกล้สถาน
ทีท่ งิ้ ขยะอันตราย หรือ (2) มีงานอดิเรกรับตกแต่งซ่อมแซมเฟอร์นเิ จอร์
		วิจารณ์ การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยรายนีอ้ าจแตกต่างกันได้มาก ถ้าประวัตกิ ารสัมผัสมีความแตกต่างกัน
ประวัตกิ ารสัมผัสจะช่วยให้การวินจิ ฉัยดูแลรักษา ผูป้ ว่ ย และป้องกันไม่ให้ผปู้ ว่ ยสัมผัสสิง่ คุกคามสุขภาพอีกในอนาคต
ซึง่ เป็นการป้องกันทุตยิ ภูมิ อีกทัง้ จะสามารถป้องกันคนอืน่ ๆ ในชุมชนไม่ให้สมั ผัสสิง่ คุกคามสุขภาพดังกล่าวและไม่ปว่ ย
ซึง่ เป็นการป้องกันปฐมภูมิ
		
ตัวอย่างที่ 2 เด็กชายอายุ 4 ปี ไปพบแพทย์ เนือ่ งจากเป็นตะคริวทีข่ า มีผนื่ แดงคันตามตัว เหงือ่ ออกมาก
ชีพจรเร็ว มีไข้ตำ�่ ๆ เป็นครัง้ คราว บุคลิกภาพเปลีย่ นแปลงและมีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางบ้านทีเ่ ด็ก
อยูอ่ าศัย เพิง่ ได้รบั การทาสีใหม่เมือ่ 1 เดือนก่อน และใช้สี latex-based paint ไปมากกว่า 60 ลิตร บ้านมีลกั ษณะ              
ปิดมิดชิด และติดเครือ่ งปรับอากาศ เนือ่ งจากอาการและอาการแสดงเข้าได้กบั ภาวะ Acrodydia ซึง่ เป็นอาการของ       
โรคพิษสารปรอททีพ่ บได้ไม่บอ่ ยในเด็ก จึงได้ทำ� การตรวจปรอทในปัสสาวะ 24 ชัว่ โมง พบว่ามีคา่ 65 ไมโครกรัมต่อลิตร
มารดาของเด็กและพีน่ อ้ งอีก 2 คนก็พบระดับปรอทในปัสสาวะสูงใกล้เคียงกัน สีทใี่ ช้ทาบ้านมีปรอทอยู่ 950 ppm
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(EPA ของสหรัฐอเมริกาก�ำหนดให้ไม่เกิน 300 ppm) ปรอททีใ่ ช้เป็นรูปของ phenyl mercuric acetate ซึง่ มีฤทธิ          ์
เป็นสารฆ่าเชือ้ รา และสารฆ่าแบคทีเรีย
		วิจารณ์ ผู้ป่วยรายนี้มีอาการและอาการแสดงที่ท�ำให้แพทย์ผู้รักษาสงสัยภาวะปรอทเป็นพิษ                   
การหาแหล่งทีม่ าของปรอทขึน้ อยูก่ บั การซักประวัตสิ งิ่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ เมือ่ ทราบท�ำการป้องกันคนอืน่ ๆ ก็ไม่ใช่เรือ่ งยาก
ตัวอย่างที่ 3 เด็กนักเรียนชัน้ มัธยมจ�ำนวน 11 คน เข้ารับการรักษาพร้อมกันทีห่ อ้ งฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล ด้วยอาการทางเดินอากาศหายใจฉับพลัน (acute respiratory symptoms) มีอาการไอ หายใจขัด                     
ไอเป็นเลือด และเจ็บหน้าอก เด็ก 2 คน มีอาการมากต้องรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล มีประวัตวิ า่ เด็กทัง้ กลุม่ ได้ไปร่วม
แข่งขันฮอกกี้น�้ำแข็ง (ice hockey) ในสนามแข่งขันในร่ม (indoor arena) ในช่วงเย็นวันก่อนที่จะมีอาการ
จากการสอบถามนักกีฬาคนอืน่ ๆ และเด็กนักเรียนทีเ่ ป็นผูช้ มการแข่งขันดังกล่าว พบว่าหลายคนมีอาการทางการหายใจ
และอาการเลวลง เมือ่ ตกดึก หลายรายมีอาการของระบบประสาทส่วนกลางด้วย เช่น ปวดศีรษะ มึนงง เวียนศีรษะ           
ง่วงนอน คลื่นไส้ และอาเจียน จากการสอบถามนักเรียน จ�ำนวน 131 คน พบผู้มีอาการถึงร้อยละ 48
อัตราการมีอาการในกลุ่มนักกีฬาเป็นสองเท่าของกลุ่มผู้ชม อาการและอาการแสดงทางระบบการหายใจ
Angina
บ่งว่าสารก่อโรคน่าจะอยูใ่ นอากาศทีห่ ายใจเข้าไป เครือ่ งท�ำผิวน�ำ้ แข็ง (ice surfacing machine) เป็
นเครือ่ งยนต์pectoris
ทใี่ ช้
เชือ้ เพลิงและมีการสันดาปภายใน (internal combustion engine) ท�ำให้สงสัยว่าโอกาสทีค่ าร์บอนมอนอกไซด์               
จะเป็นตัวก่อโรค การตรวจวัดระดับ Carboxyhemogobin ในเลือดของผู้ป่วย พบว่ามีค่าระหว่าง 10-20%                         
(ค่าปรกติไม่เกิน 2% ในผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และ 5-10% ในผูส้ บู บุหรี)่ อย่างไรก็ตาม คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษจะสามารถ
อธิบายอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ มึนงง ได้ แต่ไม่สามารถอธิบายอาการหายใจล�ำบากและอาการไอเป็นเลือดได้
สงสัยว่าน่าจะเป็นจากไนโตรเจนไดออกไซด์ เมือ่ ตรวจสิง่ แวดล้อมในสนามแข่ง พบระดับความเข้มข้นของไนโตรเจน               
ไดออกไซด์เป็น 1.5 ppm (ค่ามาตรฐานนั้น OSHA ก�ำหนดไว้ไม่เกิน 1 ppm ส�ำหรับ STEL = short-term  
exposure limit ซึง่ หมายถึงการสัมผัสในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที) ส่วนระดับคาร์บอนมอนออกไซด์เป็น 150 ppm
(มาตรฐานก�ำหนดไว้ไม่เกิน 30 ppm ส�ำหรับสนามแข่งขันทีเ่ ป็นน�ำ้ แข็ง)
		วิจารณ์ การได้ขอ้ มูลว่าอัตราการมีอาการในกลุม่ นักกีฬาเป็นสองเท่าของกลุม่ ผูช้ ม ช่วยให้สงสัย และ
มองหาสารก่อโรคในสนามมากกว่าในอัฒจรรย์ทนี่ งั่ ของผูช้ ม
		 ตัวอย่างที่ 4 สมาชิก 3 คน ของครอบครัวหนึง่ มีอาการเวียนศีรษะและอาเจียน 1 ชัว่ โมง หลังบริโภค
อาหารว่าง ผูป้ ว่ ย 2 ใน 3 คนนัน้ มีอาการชักแบบ grand mal ร่วมด้วย อาหารว่างนัน้ เป็นอาหารส�ำเร็จรูปท�ำจากแผ่นแป้ง
ชนิดหนึง่ (tortilla) ห่อเนือ้ ซึง่ ได้ซอื้ มาเมือ่ 2-3 วันก่อน ต่อมาอีก 2-3 สัปดาห์ ก็มชี ายอายุ 17 ปี อีกผูห้ นึง่ มีอาการ
คล้ายกันและชัก 4 ครัง้ ในเวลาครึง่ ชัว่ โมงหลังจากกินอาหารว่างชนิดเดียวกันยีห่ อ้ เดียวกัน จากร้านเดียวกัน แต่ชายผูน้ ี้
มีประวัตเิ ป็นโรคลมชักอยูแ่ ล้ว เมือ่ ข่าวนีป้ รากฏสูส่ าธารณะก็ปรากฏว่ามีรายงานผูป้ ว่ ยลักษณะคล้ายกันอีก 5 ราย
ซึ่งล้วนบริโภคอาหารว่างดังกล่าว จากร้านเดียวกันนั้น ต่อมาผู้ผลิตอาหารว่างดังกล่าวได้เรียกสินค้าดังกล่าวคืน          
จากท้องตลาดทัง้ หมด
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จากการตรวจอาหารว่างทีเ่ หลือจากการบริโภคพบมีการปนเปือ้ นของสารแอลดริน แต่ไม่มกี ารใช้สารนี้
ในโรงงานทีผ่ ลิตอาหารว่างดังกล่าว อาการชักแสดงว่าอวัยวะเป้าหมายของสารพิษนัน้ คือสมอง ระยะฟักตัวทีส่ นั้
(ครึ่งถึงหนึ่งชั่งโมงหลังบริโภค) แสดงว่าน่าจะมีสารพิษอยู่ในอาหารแล้วมากกว่าที่จะเป็นเชื้อโรค การเตรียมและ
ปรุงอาหารว่างดังกล่าว ไม่มกี ารใช้อาหารทะเลและเห็ด สารพิษจึงน่าจะเป็นสารเคมีทปี่ นเปือ้ นมากกว่าจะเป็นสารพิษ
จากอาหารทะเลหรือเห็ดผูป้ ว่ ยทัง้ หมดบริโภคอาหารว่างดังกล่าวจากร้านค้าเดียวกัน ซึง่ ผลิตมาจากโรงงานเดียวกัน
เป็นไปได้ว่าสารพิษปนเปื้อนเข้าสู่อาหารว่างผ่านถุงที่บรรจุ หรืออาจปนเปื้อนเข้าสู่แป้งที่ใช้ท�ำแผ่น Tortilla นั้น
แอลดริน เป็นสารฆ่าแมลงในกลุม่ คลอรีนอินทรีย์ cyclodiene ท�ำให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลืน่ ไส้อาเจียน เวียนศีรษะ              
และชักได้
		วิจารณ์ แม้วา่ อาหารส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่จะปลอดภัย แต่การปนเปือ้ นของสารก่อโรคก็อาจเกิดขึน้ ได้             
ในหลายๆ ขัน้ ตอนตัง้ แต่การผลิต การเก็บในโกดัง การขนส่ง การวางขายในร้านค้ารายย่อย จนแม้เมือ่ ผูบ้ ริโภคซือ้               
ไปแล้ว แต่เก็บไว้หลายวันกว่าจะบริโภค
		ตัวอย่างที่ 5 ชายอายุ 67 ปี มาพบแพทย์ ด้วยอาการปวดท้องรุนแรง น�ำ้ หนักตัวลดและอ่อนเพลีย
แพทย์สงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยซีดมากด้วย จึงตรวจระดับตะกัว่ ในเลือด พบว่ามีคา่
70 มคก./ดล. คนอืน่ ๆ ในบ้านอีก 6 คน ก็มตี ะกัว่ ในเลือดสูงเช่นเดียวกัน บ้านของผูป้ ว่ ยอยูช่ านเมือง ซึง่ เป็นบริเวณ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย และไม่อยูใ่ กล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือทีท่ งิ้ ขยะอุตสาหกรรมใดๆ ทางทีต่ ะกัว่ เข้าสูร่ า่ งกายผูป้ ว่ ยรายนี้
และคนอืน่ ๆ ในบ้าน ไม่นา่ จะเป็นทางการหายใจเนือ่ งจากไม่มกี จิ กรรมใดๆ ในบ้านทีก่ อ่ ให้เกิดไอตะกัว่ แต่นา่ จะเป็น
ทางเดินอาหาร จากการสอบสวนโรคพบว่าแหล่งของตะกั่วที่ผู้คนในบ้านนี้ได้รับก็คือเหยือกเคลือบใบหนึ่งที่ใช้
ใส่ของหมักดอง เหยือกนีน้ ำ� เข้าจากเม็กซิโก ซึง่ มีการใช้ตะกัว่ เคลือบภาชนะให้เป็นเงางาม (Glazing) และตะกัว่
จะละลายออกมาทีละน้อย
		วิจารณ์ แม้ผู้ป่วยจะมีอายุมากและมีลักษณะเวชกรรมเข้าได้กับมะเร็ง แต่ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุป
และยุตกิ ารซักประวัติ และสืบค้นเพือ่ วินจิ ฉัยแยกโรคอืน่ ๆ
		ตัวอย่างที่ 6 หญิงอายุ 52 ปี เป็นโรคไตล้มเหลวเรือ้ รัง เข้าโรงพยาบาลเพือ่ รับการล้างไตเช่นทีเ่ คยท�ำ
แต่หลังจากการล้างไตคราวนี้ ผูป้ ว่ ยมีอาการง่วงซึม เกิดเมแทบอลิก แอซิโดซิส ช็อก และเสียชีวติ ในเวลาอีกไม่ถงึ
12 ชัว่ โมงต่อมา น�ำ้ ยาทีใ่ ช้ลา้ งไต เริม่ ต้นท�ำมาจากน�ำ้ ประปา เด็ก 2 คน อายุ 4 และ 7 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ด้วยอาการง่วงซึม อาเจียน และอ่อนเพลีย ต่อมามีปสั สาวะเป็นเลือด ตรวจปัสสาวะพบผลึกแคลเซียมออกซาเลต      
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาด้วยการให้สารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำ  และหายเป็นปกติ จากการสอบสวนพบว่า 3-4 ชัว่ โมงก่อน         
มีอาการผูป้ ว่ ยได้ไปเทีย่ วพักผ่อนในสวนสาธารณะใกล้กบั สถานีดบั เพลิงแห่งหนึง่ จากการส�ำรวจผูม้ าเทีย่ วพักผ่อน            
อีก 400 คน พบว่ามีผมู้ อี าการคล้ายคลึงกัน แต่รนุ แรงน้อยกว่า อีกถึง 26 คน รวมผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้ 28 ราย ผูป้ ว่ ย 19 ราย
มีอายุนอ้ ยกว่า 10 ปี อาการทีพ่ บบ่อยคือ ง่วงซึม อ่อนเพลีย มึนงง และเดินเซ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ดมื่ น�ำ้ ทีท่ ำ� จากการผสม
ผงส�ำเร็จรูปกับน�ำ้ ประปาทีไ่ ด้มาจากสถานีดบั เพลิง หรือดืม่ นํา้ ประปาทีไ่ ม่ได้ผสม ความรุนแรงของอาการแปรตาม
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ปริมาณของน�ำ้ ทีด่ มื่ (หมายเหตุ- น�ำ้ ประปาในสหรัฐอเมริกานัน้ ดืม่ ได้ = potable) การทีผ่ ปู้ ว่ ยเริม่ มีอาการค่อนข้างเร็ว
ท�ำให้คดิ ได้วา่ เป็นไปได้นอ้ ยทีเ่ ชือ้ โรคจะเป็นสาเหตุอกี ประการหนึง่ ในผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่อาการและอาการแสดงทีพ่ บบ่งว่า
อวัยวะเป้าหมายคือระบบประสาทส่วนกลาง ในทั้งสองกรณีเมื่อสอบสวนโรคพบว่ามีการปนเปื้อนและผสมกัน
(cross-connected) ระหว่างน�ำ้ ประปากับน�ำ้ ทีใ่ ช้ในเครือ่ งปรับอากาศ น�ำ้ ทีใ่ ช้ในเครือ่ งปรับอากาศมี ethylene
glycol ผสมเพื่อให้น�้ำจับแข็ง ethylene glycol ปนเปื้อนเข้าสู่น�้ำประปาและถูกดื่มโดยผู้ที่ไปพักผ่อนในสวน
(ในกรณีหลัง) และซึมผ่านทางแผ่นเยือ่ ล้างไตเข้าสูก่ ระแสเลือดของผูป้ ว่ ย (ในกรณีแรก) ethylene glycol ออกฤทธิ์
ตอนแรกคล้ายแอลกอฮอล์ คือ กดระบบประสาทส่วนกลาง ต่อมาถูกเปลีย่ นเป็นออกซาเลต ซึง่ จะไปจับกับแคลเซียม
เกิดเป็นแคลเซียมออกซาเลตไปตกตะกอนในไตและเนือ้ เยือ่ อืน่ ๆ ท�ำให้เกิดไตล้มเหลวและเนือ้ เยือ่ บาดเจ็บ
		วิจารณ์ การทีผ่ ปู้ ว่ ยรายแรกมีอาการและเสียชีวติ อย่างรวดเร็ว บ่งชีว้ า่ สาเหตุนา่ จะเป็นสารพิษทีม่ อี ยู่
แล้วมากกว่าเชือ้ โรคทีจ่ ะต้องอาศัยเวลาพอสมควรในการเพิม่ จ�ำนวน ในกรณีหลังลักษณะเวชกรรมผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร และข้อมูลทางวิทยาการระบาด มีสว่ นช่วยให้ได้การวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้อง
		ตัวอย่างที่ 7 คนงานไร่ยาสูบ 8 คน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการอ่อนแรง คลืน่ ไส้
อาเจียน มึนงง เป็นตะคริวทีท่ อ้ ง ปวดศีรษะ และหายใจล�ำบาก อาการเกิดขึน้ ในตอนบ่าย หลังจากทีไ่ ด้ทำ� งาน
ในไร่ยาสูบมาตลอดเช้า โดยได้มีฝนตกหนักในตอนเย็นก่อนหน้าวันนั้น ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นชายอายุ 18-32 ปี
และต้องรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล 1-2 วัน การวินจิ ฉัยแยกโรค ได้แก่ อาหารเป็นพิษ การสัมผัสสารปราบศัตรูพชื
หรือการสัมผัสสารพิษอืน่ ๆ ดังนัน้ ประวัตกิ ารบริโภคอาหาร และประวัตกิ ารท�ำงาน โดยเฉพาะการใช้สารปราบศัตรูพชื
และสารเคมีตา่ งๆ จึงมีความส�ำคัญ ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีเ้ ป็นโรคยาสูบสด (Green tobacco disease) ทีเ่ กิดจากการสัมผัส
และได้รบั นิโคตินเข้าไปปริมาณมากทางผิวหนัง โรคนีม้ กั พบในฤดูฝน อาการและอาการแสดงเป็นผลจากการกระตุน้
ตัวรับนิโคตินคิ ทีป่ มประสาทเสรีและทีช่ มุ ทางประสาทกล้ามเนือ้ (neuromuscular junction) และบางส่วนจากการ
กระตุน้ ประสาทพาราซิมพาเทติก
		วิจารณ์ ตัวอย่างนีแ้ ม้จะเป็นโรคจากอาชีพ แต่จะเห็นได้ถงึ ความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมต่อสุขภาพ
ทัง้ สิง่ แวดล้อมในงานและสิง่ แวดล้อมในวงกว้างออกไป
		ตัวอย่างที่ 8 เด็กชายอายุ 3 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการชัก ตรวจพบว่าซีด แพทย์ให้การรักษา
ตามอาการ แต่ผู้ป่วยมีอาการเลวลงและเสียชีวิตในอีกสองวันต่อมา การตรวจศพพบตะกั่วที่ใช้ถ่วงผ้าม่าน
ในกระเพาะอาหารจ�ำนวน 3 เม็ด เมือ่ ซักประวัตบิ ดิ า มารดาของเด็กเพิม่ เติม พบว่าทีบ่ า้ นได้รบั จ้างเย็บผ้าม่านและสอด
ตะกั่วเพื่อถ่วงม่าน โดยเป็นการรับช่วงต่อมาแบบจ้างเหมา เด็กมักจะคลานและเล่นอยู่ใกล้มารดาในบริเวณ
ที่ มี ก า รเย็ บ ผ้ า เ พ ร าะ ไม่ ไ ด้ มี ก าร แ ย ก ส ่ วนชั ดเจนร ะ ห ว่ า งที่ อยู ่ อา ศั ย กั บที่ ท� ำ งา นเ ย็ บ ผ ้ า
วิ จ ารณ์ ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น ตะกั่ ว เป็ น พิ ษ ที่ มี อ าการรุ น แรง มาพบแพทย์ ด ้ ว ยอาการของโรคสมอง ซึ่ ง เป็ น อาการ
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง การไม่ได้สงสัยว่าตะกั่วเป็นพิษอยู่ในวินิจฉัยแยกโรค ท�ำให้ไม่ได้ตรวจระดับตะกั่วในเลือด
ยิง่ ไปกว่านัน้ ไม่ได้ทำ� การตรวจทางรังสีเพือ่ หาสิง่ แปลกปลอมในร่างกายเด็ก ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื ไม่ได้ซกั ประวัตสิ งิ่ แวดล้อม
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เด็กในวัยนีม้ นี สิ ยั ชอบส�ำรวจและหยิบสิง่ ของใส่ปาก (มี hand-to-mouth activity มาก) ซึง่ เป็นเหตุสำ� คัญให้เด็ก
มีโอกาสสัมผัสสารก่อโรคหลายอย่างได้โดยง่าย รายนีถ้ า้ ได้เอาตะกัว่ ในกระเพาะอาหารออก ก็จะเป็นการลดการสัมผัสตะกัว่
ตามด้วยการเพิ่มการขับตะกั่วออกจากร่างกายโดย chelating agents ควบคู่ไปกับการรักษาที่เหมาะสมอื่นๆ
ก็อาจรักษาชีวติ ของผูป้ ว่ ยเอาไว้ได้ การใช้บา้ นเป็นทีท่ ำ� งานเป็นสิง่ ทีพ่ บได้บอ่ ย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในครอบครัว
นักวิชาการเรียกกลุม่ นีว้ า่ informal sector กลุม่ นีเ้ ป็นแหล่งส�ำคัญแหล่งหนึง่ ทีส่ งิ่ คุกคามสุขภาพในทีท่ ำ� งานจะมาอยูใ่ นบ้าน
ทีส่ ำ� คัญคือกลุม่ นีย้ งั ไม่อยูภ่ ายใต้การดูแลตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการ
สังคม
		สรุป
การวินจิ ฉัยโรคจากสิง่ แวดล้อมมีความส�ำคัญในการรักษา ในการค้นหาสาเหตุของโรค ในการควบคุม
และการป้องกันโรค ในการป้องกันคนอืน่ ๆ ในชุมชน ไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคหรือภาวะเดียวกัน ขัน้ ตอนการวินจิ ฉัยโรค
จากสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการซักประวัติการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม การตรวจร่างกาย
การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ การวินิจฉัยโรคจากสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยแพทย์
ด้านเวชกรรมสิง่ แวดล้อมทีม่ ที กั ษะมีความรูใ้ นเรือ่ งโรคจากสิง่ แวดล้อม และสิง่ คุกคามสุขภาพทีอ่ ยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
การฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
การฟื้นฟูสุขภาพ หมายถึง การแก้ไขพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นและฟื้นฟูเพื่อให้สมรรถภาพร่างกาย                 
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือใกล้เคียงกับปกติ รวมทัง้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายภายหลังจาก
ที่ได้รับการฟื้นฟูเต็มที่แล้ว ดังนั้นเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบได้รบั ค่าตอบแทนตามกฎหมายอีกด้วยด้วย
การฟืน้ ฟูสขุ ภาพเป็นการให้บริการด้านการฟืน้ ฟูแก่ผปู้ ว่ ยทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพ นัน้ ๆ ซึง่ อาจจะเป็น
ทางกายหรือทางจิตใจตามความเหมาะสมกับสภาพของคนป่วย เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขพอสมควรตามอัตภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจ แบ่งออกเป็น
1. การฟืน้ ฟูทางด้านการแพทย์ หมายถึง การดูแลทางการแพทย์เพือ่ ให้ความสามารถทางด้านร่างกาย             
    และจิตใจของคนที่พิการหายเป็นปกติ กระบวนการนี้ประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัยโรค
           การรักษาที่ถูกต้องเพื่อการรักษาชีวิตและให้ส่วนต่างๆของร่างกายมีความสูญเสียน้อยที่สุด
                                โดยการฟืน้ ฟูจะขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการบาดเจ็บ หรือผลของโรคทีเ่ กิดขึน้ การจัดหากายอุปกรณ์เทียม
                 และกายอุปกรณ์เสริม การฝึกการใช้กายอุปกรณ์ ซึ่งจ�ำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ
                  โดยกายภาพบ�ำบัด การออกก�ำลังกาย การเดิน นอกจากนีย้ งั ต้องมีการฝึกให้ทำ� งานหรือเรียกว่า
   อาชีวบ�ำบัด ซึง่ เป็นการฟืน้ ฟูสภาพทีเ่ กิดตามลักษณะของงานให้ดขี นึ้ การใช้อปุ กรณ์ชว่ ย เช่น
   เครือ่ งช่วยการได้ยนิ ของคนทีห่ เู สียการได้ยนิ นอกจากนีอ้ าจมีเรือ่ งศัลยกรรมตกแต่งเพือ่ แก้ไข
     พยาธิสภาพนัน้ ให้กลับมาใช้งาน เช่น การผ่าตัด
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2.  การฟืน้ ฟูดา้ นจิตใจ เป็นการปรับสภาพจิตใจของผูป้ ว่ ยให้ดขี นึ้ โดยคนทีพ่ กิ ารกลุม่ นีม้ กั คิดว่า
     ความพิการท�ำให้สญู เสียสมรรถภาพและไม่สามารถกลับไปท�ำงานเพือ่ หาเลีย้ งชีพได้ ท�ำให้มกี าร
    เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและอารมณ์ การฟื้นฟูด้านจิตใจ เช่น การให้ค�ำปรึกษา กีฬา
     นันทนาการ จริยธรรม ศาสนา สงเคราะห์ครอบครัว จะช่วยให้สามารถปรับพฤติกรรมและอารมณ์
    ให้มขี วัญก�ำลังใจ ท�ำให้ครอบครัวและผูใ้ กล้ชดิ ลดความเครียดจากสภาพทีต่ อ้ งรองรับอารมณ์
     สามารถอยูใ่ นสังคมและไม่เป็นภาระต่อสังคม
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6
บทที่

การบริหารจัดการ

6.1) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
สถานการณ์ปัจจุบัน
หลังจากมุมมองด้านสุขภาพได้ถกู เปลีย่ นไปจากเดิมทีใ่ ห้ความสนใจแต่เรือ่ งของการเจ็บป่วยทางกาย
และมุ่งให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันและรักษาโรคด้วยยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์ มาสู่มุมมองใหม่            
ตามนิยามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) และนานาประเทศทั่วโลกปัจจุบัน                  
ให้การยอมรับ นั่นคือ “สุขภาพ” เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา หรือเรียกสั้นๆว่า                           
“สุขภาวะ” ประเทศไทยได้มกี ารตืน่ ตัวและมีการก�ำหนดอย่างชัดเจนว่า “การมีสขุ ภาพดี” (Right to Health) เป็นสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล ไว้ในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 2550 หลายมาตรา อาทิ
“มาตรา 5” ก�ำหนดว่า บุคคลมีสทิ ธิในการด�ำรงชีวติ ในสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ
บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการด�ำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง                   
(สิทธิและหน้าที่ทางสุขภาพ)  
“มาตรา 10” ก�ำหนดว่าเมือ่ มีกรณีทจี่ ะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึน้ หน่วยงานของรัฐ
ทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับกรณีดงั กล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนัน้ และวิธปี อ้ งกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหา
ข้อมูลให้โดยเร็ว การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ
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“มาตรา 11” ก�ำหนดว่าบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิ
ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสทิ ธิได้รบั รูข้ อ้ มูล
ค�ำชีแ้ จง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรือ่ งดังกล่าว (สิทธิของบุคคลและคณะบุคคล)
แม้ว่าสังคมไทยจะมีกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิและการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆอยู่มาก
แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายความว่า สุขภาพและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพของประชาชนจะได้รบั การคุม้ ครองเป็นอย่างดี                  
จากภัยคุกคาม โดยเฉพาะภัยคุกคามทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะและจากโครงการพัฒนาต่างๆ ทีม่ งุ่ ตัวเลข การเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังจะเห็นได้ชัดจากกรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง โรงถลุงเหล็กแบบครบวงจรในพืน้ ที่ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โรงก�ำจัดขยะ จังหวัดสระบุรี การใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณสูงเพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ได้ถกู น�ำมาใช้เป็น
เครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญอันหนึง่ ในการป้องกันปัญหาผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดจากการพัฒนามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2518
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้กำ� หนดให้
มีการจัดท�ำรายงาน EIA ในการพัฒนาและด�ำเนินกิจกรรมบางประเภท และในปี พ.ศ. 2535 มีการตรา พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติขนึ้ เป็นกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
มาจนถึงปัจจุบนั โดยส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) จะเป็นการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีค่ รอบคลุม
4 ด้าน คือ สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ สิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวติ                 
(ทีไ่ ด้ครอบคลุมประเด็นของอาชีวอนามัยและด้านสาธารณสุขไว้ดว้ ย) อย่างไรก็ตาม สาระส�ำคัญในส่วนของคุณภาพชีวติ
แทบจะไม่ได้มกี ารประมาณผลกระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจากการพัฒนาโครงการ
หรือหากมีการรายงานก็จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพทางกายทีเ่ ป็นผลกระทบด้านลบเท่านัน้ อีกทัง้ ยังไม่ได้มกี ารพูดถึง
มาตรการในการลดหรือป้องกันผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ปัจจุบนั “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” (Health Impact Assessment: HIA) จึงถูกเสนอให้
น�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญอันหนึง่ ในการผลักดันให้เกิดกระบวนการปรับปรุงนโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาต่างๆ
ให้เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพทีด่ ี ตามความในหมวดสิทธิชมุ ชน มาตรา 67 วรรคสองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ที่ระบุว่า “โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจะกระท�ำไม่ได้
(ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ) เว้นแต่จะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพในชุมชน และต้องจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้
เสียก่อน และต้องให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�ำเนินการ หากไม่มี ชุมชนมีสทิ ธิฟอ้ งหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอืน่ ของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรานีไ้ ด้”
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โดยนิยามแล้ว การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) คือ “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม                  
ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการกระจายของ ผลดัง
กล่าวภายในหมูป่ ระชาชน ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
หากด�ำเนินการในช่วงเวลาและพืน้ ทีเ่ ดียวกัน โดยมีการประสมประสานของขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน วิธกี ารและเครือ่ งมือ
ทีห่ ลายหลาย และมีกระบวนการมีสว่ นร่วมทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็นผลดีตอ่ สุขภาพ
ของประชาชนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว” ทัง้ นี้ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) มิใช่กระบวนการตัดสินใจ
ในตัวมันเอง หากผลลัพธ์ทสี่ ำ� คัญ คือ ชุดค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะทีม่ ขี อ้ มูลหลักฐานยืนยัน (Evidence-based
recommendations) ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง และคุณค่าหรือความส�ำคัญของการมีสขุ ภาวะทีด่ รี ว่ มกันของสังคม
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยค�ำแนะน�ำเหล่านั้นต้องมุ่งสนับสนุนผลกระทบทางด้านบวกต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น                 
จากข้อเสนอเชิงนโยบายหรือข้อเสนอโครงการ และมุง่ ขจัดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพหรือจากข้อเสนอดังกล่าว              
ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
ทีม่ าของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เป็นหน่วยงานเริม่ ต้นและหน่วยงานหลัก
ในการศึกษาวิจยั ขัน้ พืน้ ฐานและเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รวมทัง้ กระตุน้ และ
เสนอแนะแนวทางให้ประเทศสมาชิกและสถาบันการเงินระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบต่อการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA) ผลทีต่ ามมา คือ มีการน�ำหลักการและกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ไปพัฒนาใช้
อย่างกว้างขวาง ซึง่ แนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) สามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางหลัก คือ
แนวทางที่ 1 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทีพ่ ฒ
ั นามาจากการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
(HIA in EIA) คือ ท�ำการศึกษา HIA ร่วมกับ EIA โดยถือว่า HIA เป็นส่วนหนึง่ ของ EIA จุดเด่นของแนวทางนี้ คือ                   
มีกฎหมายรองรับชัดเจน ท�ำให้มอี ำ� นาจในการอนุมตั หิ รือตัดสินใจ และสามารถลดความซ�ำ้ ซ้อนในการด�ำเนินงาน
แต่จดุ ด้อย คือ การน�ำไปประยุกต์ใช้จะอยูใ่ นขอบเขตทีจ่ ำ� กัด และมักเกีย่ วกับผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพเป็นหลัก ประเทศทีไ่ ด้พฒ
ั นา HIA ตามแนวทางนี้ ได้แก่ เยอรมัน
สวีเดน อังกฤษ (Liverpool) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ลาว มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย
และหน่วยงาน ได้แก่ World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB)
		แนวทางที่ 2 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทีพ่ ฒ
ั นามาจากแนวคิดนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
(HIA for HPP) คือ ประเมิน HIA แยกออกจาก EIA โดยถือว่า HIA เป็นกระบวนการหนึง่ ในการกลัน่ กรองนโยบาย
สาธารณะ ผ่านกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน จุดเด่นของแนวทางนี้ คือ สามารถน�ำ  HIA ไปใช้ได้ในขอบเขตทีก่ ว้างขวาง
ตัง้ แต่ระดับนโยบายรัฐจนถึงระดับท้องถิน่ และใช้ได้กบั ผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย
สภาพแวดล้อม เพราะไม่จำ� เป็นต้องมีกฎหมายบัญญัตไิ ว้ แต่จดุ ด้อยคือ ไม่มกี ารระบุการบังคับใช้ และไม่มอี ำ� นาจในการ
ตัดสินใจหรืออนุมัติโครงการที่ชัดเจนตามกฎหมาย ประเทศที่ได้พัฒนา HIA ตามแนวทางนี้ ได้แก่ อังกฤษ
(Manchester) เวลส์ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ประเทศไทย และหน่วยงาน ได้แก่ WHO, UNEP   
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นอกจากนีย้ งั มีบางประเทศทีม่ กี ารพัฒนา HIA in EIA for HPP เช่น แคนาดา และสหรัฐอเมริกา  
ได้พฒ
ั นา HIA มาจากแนวคิดของการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ (Strategic environmental Assessment)
เมือ่ พิจารณาประสบการณ์การด�ำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในประเทศต่างๆ
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาระบบ HIA มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี พบว่า แต่ละประเทศมีหลักในการพัฒนาระบบ HIA ให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของตนเอง และมีแผนทีจ่ ะปรับปรุง พัฒนาเพิม่ เติมภายหลังจากการทบทวน
ประสบการณ์ในประเทศของตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศอื่น ความแตกต่างและจุดเด่น
ของแต่ละประเทศจะอยูท่ รี่ ะดับของการด�ำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ดังสรุปได้ในตารางที่ 7
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร เ ว ช ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

ตารางที่ 7 ระดับและจุดเด่นของการด�ำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในต่างประเทศ
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ประเทศ
อังกฤษ

ระดับการดําเนินการ
จุดเด่น
ระดับท้องถิน่ จะทํากับโครงการเล็กๆ นิยมทํากันแพร่หลาย และมีการฝึกอบรมให้กับ
ประเทศต่างๆ

เนเธอร์แลนด์

ระดับนโยบาย ทําเมือ่ ออกกฎหมาย
หรือ พรบ. ซึ่งกระทรวงที่เกีย่ วข้อง
จะเป็นผู้ศึกษา และเสนอผลกระทบ

เน้นการวิเคราะห์ผลจากการออกกฎหมาย และอาจ
มโยงกับบการวิ
การวิเคราะห์
เ คราะห์ผลกระทบ
ผ ลกระทบสิ่งแวดล้
สิ่ ง แวดล้
เชื่อมโยงกั
อมเชิอ มง
ยุเชิทงธศาสตร์
(SEA)
ยุทธศาสจร์
(SEA)ได้ ได้

แคนาดา

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึง
ระดับชาติ เมื่อมีโครงการเกิดขึ้น
(ไม่ทําในระดับนโยบาย)

มีการทําคู่มอื HIA ค่อนข้างสมบูรณ์ สะดวกในการ
ปรับใช้

องค์การอนามัยโลก
ภาคพื้นยุโรป

ระดับนโยบาย (เฉพาะที่เป็นนโยบาย มีการใช้แบบจําลองเฉพาะในการประเมินผลกระทบ
ในกลุ่มยุโรป)

นิวซีแลนด์

ระดับท้องถิน่ ถึงระดับนโยบาย

ทําควบคู่ไปกับการกระจายอํานาจในระบบราชการ

ทําไมจึงต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ท�ำไมจึงต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
หากไม่ทําการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นอาจ
หากไม่ทำ� การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ การตัดสินใจทีจ่ ะเกิดขึน้ อาจ
มีลักษณะ ดังสรุปได้ดังนี้
มีลกั ษณะ ดังสรุ
ปได้ดงั นี้
- ไม่ให้คุณค่าหรือความสําคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน
-  ไม่ให้คณ
ุ ค่าหรือความส�ำคัญของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสุขภาพของประชาชน
- ไม่มีการรวบรวม และนําเสนอข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสุขภาพ
-  ไม่มกี ารรวบรวม
และน�พำยากรที
เสนอข้อ่มมูีอลยูหลั
- ละเลยศั
กยภาพและทรั
่ในชุกฐานที
มชน เ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบทางสุขภาพ
กยภาพและทรั
ยากรทีม่ อี ยูอใ่ นชุ
ชน
- นํ-  ละเลยศั
าไปสู่ภาวะคุ
กคามหรือพผลกระทบต่
สุขมภาพของประชาชน
- ขาดความเป็นประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล
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การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
- กระตุ้นให้ผู้ตัดสินใจ (หรือผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ) ได้เห็นถึงคุณค่า หรือความสําคัญของการ

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

-  น�ำไปสูภ่ าวะคุกคามหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
-  ขาดความเป็นประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีจดุ มุง่ หมายเพือ่
-  กระตุน้ ให้ผตู้ ดั สินใจ (หรือผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ) ได้เห็นถึงคุณค่า หรือความส�ำคัญของการ               
    สร้างเสริมและการคุม้ ครองสุขภาพของประชาชน
-   น�ำเสนอข้อมูล หลักฐาน อย่างเป็นระบบและน่าเชือ่ ถือ เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจทีจ่ ะเป็น
     ประโยชน์แก่ประชาชน
-  เสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงาน เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในการสร้างเสริม
    สุขภาพ และลดภัยคุกคามหรือปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพ
-   ระดมศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนร่วมกับภาคส่วนอืน่ ๆในสังคม เพือ่ การสร้างเสริม
                            และคุม้ ครองสุขภาพของประชาชน
-   คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคล และชุมชน
-  ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน สนับสนุน ให้เกิดความโปร่งใส และความพร้อมรับผิดชอบ              
    จากกระบวนการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์และผลกระทบต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในประเทศไทย ได้พฒ
ั นามาจากแนวคิดของ
WHO ซึง่ แบ่งเป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ ได้แก่
		1. Health Impact Assessment for Healthy Public Policy (HIA for HPP) คือ ท�ำการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อผลักดันไปสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยใช้การสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นกระแสผลักดันทีส่ ำ� คัญตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ยุทธศาสตร์นมี้ หี ลายหน่วยงานทีร่ ว่ มกัน
รับผิดชอบ เช่น สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส�ำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) สภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมอนามัย
และกรมควบคุมโรค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เป็นต้น
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ต้องการให้ HIA เป็นกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ในสังคม เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกับประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
รวมถึงการกระจายของผลกระทบต่อคนกลุม่ นัน้ จากการด�ำเนินนโยบายการพัฒนาหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่
โดยหวังผลเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจในทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการสร้างเสริมและคุม้ ครองสุขภาพของทุกคนในสังคม                  
โดยกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันนัน้ ไม่จำ� เป็นต้องมีโครงสร้างการบริหารหรือสถาบันอย่างเป็นทางการ หากแต่เป็น
กระบวนการทีท่ กุ ฝ่ายยอมรับและน�ำไปปฏิบตั ิ เพือ่ การปกป้องและคุม้ ครองสิทธิและสุขภาพของประชาชน
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		ตัวอย่างรูปแบบการด�ำเนินการ HIA for HPP ในสังคมไทย ได้แก่
		- การพัฒนากระบวนการ HIA ในระดับชุมชนและท้องถิน่ เพือ่ สร้างและผลักดันนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพในระดับท้องถิน่ โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมในการสร้างและเพิม่ ความตระหนักในคุณค่า            
ของสุขภาพ สนับสนุนข้อมูลหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพ การสร้างเครือข่าย
การเรียนรูแ้ ละน�ำเสนอทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพผ่านการก�ำหนดนโยบายของท้องถิน่ เป็นต้น
- การพัฒนา HIA ส�ำหรับนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
		 สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ภาคพืน้ เอเชียแปซิฟคิ หรือ IHIA เมือ่ เดือน ธันวาคม 2551 และได้มกี ารประกาศ “ปฏิญญา
เชียงใหม่” ซึง่ เป็นฉันทามติจากทีป่ ระชุมให้เป็นพันธะสัญญาร่วมกันทีจ่ ะผลักดันให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศและองค์กรสนับสนุนการพัฒนาของแต่ละประเทศ
ใช้ HIA เป็นเครือ่ งมือร่วมในการพิจารณานโยบายสาธารณะหรือโครงการพัฒนาต่างๆในอนาคต
โดยให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานเลขาธิการ
อาเซียน และหน่วยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไก และให้มกี ารน�ำ  HIA
ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาภูมภิ าคอาเซียนต่อไป
		
- การพัฒนา HIA ในสถาบันการศึกษา แผนงาน HPP-HIA ภายใต้สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ได้ทำ� การขยายเครือข่ายการด�ำเนินงานด้าน HIA ไปยังระดับภูมภิ าคผ่านทางสถาบันการศึกษา
โดยมี เ ครื อ ข่ า ยภาคเหนื อ อยู ่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคกลางทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล และภาคใต้ทมี่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยสถาบันการศึกษาจะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบและกรอบการวิเคราะห์ทเี่ หมาะสม รวมถึง
การพัฒนาบุคคลากรด้าน HIA ทีม่ ศี กั ยภาพในการขับเคลือ่ นและผลักดันกระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต่อไปในอนาคต
- การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ
		
ทัง้ ระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 25 (5)
   พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการยกร่างขอความคิดเห็น                   
   จากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
		2. Health Impact Assessment in Environmental Impact Assessment : HIA in EIA คือ
               
  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นส่วนหนึง่ ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ ยุทธศาสตร์นี้
                  ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิง่ แวดล้อมมีอำ� นาจในมือตามกฎหมายเกีย่ วกับ EIA อยูแ่ ล้ว
3.การวิจัยและการจัดการความรู้ หากวางแผนในภาพรวมเป็นอย่างดี งานวิจัยจะช่วยเสริม
   กระบวนการ HIA in EIA และ HIA for HPP ได้เป็นอย่างดี
4.Training คือ การฝึกอบรม จ�ำเป็นต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ให้มคี วามรู้
                          ความเข้าใจเรือ่ ง HIA ให้มากขึน้
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หน่วยงานที่ควรเป็นเจ้าภาพส�ำหรับกิจกรรมที่ 3 และ 4 นี้ ก็คือ หน่วยงานให้ทุนวิจัยต่างๆ  
และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย
		

ท�ำไมต้องมีการศึกษา HIA in EIA ในประเทศไทย
- EIA เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีถ่ กู น�ำมาใช้เพือ่ ป้องกันและเตือนให้เห็นผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการ
   พัฒนาโครงการ ก่อนทีเ่ ริม่ ด�ำเนินโครงการ
- การพัฒนาโครงการจ�ำนวนหนึ่งได้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ กลายเป็นภาระของรัฐบาลในการ
  เยียวยารักษา ทัง้ งบประมาณการลงทุน และค่าใช้จา่ ยการด�ำเนินการ และกลายเป็นภาระของ
   บุคคลทีจ่ ะต้องรักษาดูแลสุขภาพของตนเอง โดยทีท่ างโครงการมิได้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหา
- พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก�ำหนด “สุขภาพเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานส่วนบุคคล” และมาตรา
   67 วรรค 2 ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้โครงการบางประเภทบางขนาดต้องท�ำ HIA

สถานการณ์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในปัจจุบนั
เมือ่ มีการประกาศพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 5, 10, 11 และรัฐธรรมนูญ
ฉบับราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 (ดังได้กล่าวมาข้างต้น) หน่วยงานและสถานประกอบการ
รวมถึงประชาชนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ได้ให้ความสนใจในเรือ่ งของ HIA มากขึน้
จึงท�ำให้ HIA กลายเป็นเรือ่ งใหม่สำ� หรับสังคมไทย (ถึงแม้วา่ วิวฒ
ั นาการของ HIA มีการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง) และ
กลายเป็นประเด็นร้อนทีม่ กี ารหยิบขึน้ มาพูดคุย/ต่อรองกันระหว่างรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคเอกชน
และประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ได้หยิบมาตรา 67 วรรค 2 ขึน้ มาเป็นข้อต่อสูใ้ นการเรียกร้อง
ให้รฐั บาล หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และภาคเอกชน ชะลอการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
ประเด็นเหล่านี้จึงดูเหมือนว่า HIA ก�ำลังกลายเป็นเงื่อนไขท�ำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศชะงัก                       
ทั้งๆที่เจตนารมณ์ของ HIA คือ ต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาทางออกร่วมกันระหว่าง
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ปัจจุบนั มีหลายหน่วยงานร่วมกับสถานประกอบการได้พยายามน�ำร่องด�ำเนินการด้าน HIA ในพืน้ ที่
โครงการ อย่างไรก็ตามเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างใหม่ อาจมีความเข้าใจในความหมายและวิธกี ารปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันไป
อีกทั้งยังไม่มแี นวทางก�ำกับการด�ำเนินงานด้านนีอ้ ย่างชัดเจน จึงท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า และยังมี
อีกหลายค�ำถาม หลายประเด็นที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ดังนั้น ประเด็นที่ควรท�ำความเข้าใจให้ตรงกัน
คือ ความหมายและเจตนารมณ์ของการท�ำ  HIA โครงการทีเ่ ป็น directly health-related นัน้ เจ้าภาพของโครงการ
ควรต้องวางแผนและท�ำการประเมินผลต่อสุขภาพ ส่วนโครงการทีไ่ ม่ใช่ directly health-related นัน้ คือ โครงการ
ทีค่ วรพิจารณาท�ำ  HIA และสิง่ ทีค่ วรท�ำ  ก็คอื ท�ำให้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในรายงาน EIA มีความชัดเจน
มากขึน้ ว่ากิจการประเภทใดทีก่ ำ� หนดไว้วา่ ต้องท�ำ EIA จะต้องท�ำการประเมินผลต่อสุขภาพ (HIA) อย่างไรบ้าง             
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ซึง่ น่าจะแตกต่างกันตามประเภทของกิจการ เช่น การสร้างโรงแรมเกินกว่า 80 ห้อง กับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพแตกต่างกัน ก็นา่ จะก�ำหนดรายการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไว้แตกต่างกันด้วย
ปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 25 วรรคหนึง่ (5)
แห่งพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการติดตามและประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ (5)  ไว้ 4 กรณี ทีค่ วรต้องท�ำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้
1. โครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม
              ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตาม มาตรา 67 วรรค 2 ในรัฐธรรมนูญ 2550 (HIA in EIA = EHIA)
2. นโยบายสาธารณะและการด�ำเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนาที่ควรประเมินผลกระทบ
                           ด้านสุขภาพ โดยริเริม่ จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานวางแผนพัฒนา
3. นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมทีค่ วรประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยการขอใช้สทิ ธิ
                           จากบุคคลหรือคณะบุคคลตาม มาตรา 11 (พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550)
4. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในฐานะกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของสังคมในระดับชุมชน
                 หรือท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็นผลดีตอ่ สุขภาพของประชาชน ทีไ่ ม่อยูใ่ น
                           3 กรณีขา้ งต้น (Community Health Impact Assessment: CHIA)
ส�ำนักนโยบายและแผน ได้ออกแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย (HIA in EIA) ฉบับปรับปรุงเมือ่ เดือนกันยายน 2552 โดยมีกระบวนการ
ด�ำเนินการประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
1.  การกลัน่ กรองโครงการ (Screening) เพือ่ พิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมนัน้ ๆต้องด�ำเนินการ
ประเมินแบบใด มีความจ�ำเป็นหรือไม่ในการด�ำเนินการประเมินผลกระทบ ซึง่ ควรต้องพิจารณาประเด็นความรุนแรง
ของผลกระทบ ขนาดของผลกระทบ และจ�ำนวนประชากรทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ โดยเฉพาะประชากรกลุม่ เสีย่ ง
2.  การก�ำหนดขอบเขต (Scoping) เพือ่ ก�ำหนดขอบเขตและประเด็นส�ำคัญในการประเมินผลกระทบ               
ให้ถกู ต้องครอบคลุมและชัดเจน รวมทัง้ ประเด็นความสนใจ ข้อห่วงกังวลของสาธารณชน โดยก�ำหนดกรอบแนวคิด
และเขตพืน้ ทีใ่ ห้ชดั เจนด้วย
    Public scoping เป็นขัน้ ตอนของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ต่อประเด็นทางสุขภาพทีส่ ำ� คัญ
3.   การประเมินผลกระทบ (Appraisal) เพือ่ คาดการณ์ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในด้านต่างๆ
จากการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรม โดยต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครอบคลุม โดยต้องอาศัย
การบูรณาการองค์ความรู้และเครื่องมือจากหลายศาสตร์ เช่น ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคม เป็นต้น
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4. การทบทวนร่างรายงาน (Reviewing) และ กระบวนการตัดสินใจ (Decision making)
เพือ่ ทบทวน (ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบโดยภาคส่วนต่างๆ และเพือ่ ให้ผทู้ มี่ อี ำ� นาจในการตัดสินใจพิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำ� เนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆพร้อมทัง้ ให้เหตุผลประกอบการพิจารณา
4.1 Public review เป็นขัน้ ตอนของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ต่อร่างรายงาน HIA ทีห่ น่วยงาน/สถานประกอบการได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ เสนอต่อผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation) เพื่อติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานตามขอบเขตและประเด็นทีเ่ ป็นข้อห่วงกังวลจากการด�ำเนินงานในพืน้ ที่
อย่างไรก็ตาม แนวทางนีเ้ ป็นแนวทางกลางไม่ใช่เป็นแนวทางส�ำหรับแต่ละประเภทโครงการ ซึง่ ควรมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด และแนวทางนีไ้ ด้พฒ
ั นาขึน้ มาโดยไม่ได้ผา่ นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
จากผลการศึกษาของ พรชัย และ สรันยา (16) เรือ่ ง การพัฒนาแนวทางการท�ำ  HIA in EIA
ในประเทศไทย โดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า ในกระบวนการท�ำ  HIA นัน้ ควรมีการ
เตรียมพืน้ ที   ่ และข้อมูลการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน รวมถึงการจัดตัง้ คณะท�ำงาน/คณะกรรมการโดยให้ผน้ ู ำ                
�
หรือ
ตัวแทนชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพราะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ลดความขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ นอกจากนีย้ งั พบว่า ขัน้ ตอนการติดตามและประเมินผล (M&E) เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
แต่จะเป็นการด�ำเนินการทีย่ ากทีส่ ดุ เพราะต้องการการมีสว่ นร่วมจากหลายฝ่าย รวมถึงต้องการความเข็มแข็งของ
หน่วยงานรัฐทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการติดตามตรวจสอบอย่างแท้จริงโดยให้ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วม ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม               
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในปัจจุบันสาเหตุหนึ่งเกิดเนื่องจากการขาดการติดตามและประเมินผลกระทบ                       
โดยให้ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง
ส�ำหรับโครงการทีย่ งั ไม่เกิดหรือยังไม่ได้กอ่ สร้าง ในขัน้ ตอน Monitoring and evaluation นัน้
บริษทั ทีป่ รึกษาฯ ควรเสนอมาตรการลดผลกระทบทางลบและส่งเสริมผลด้านบวกทีค่ าดว่าน่าจะท�ำได้จริงทีผ่ า่ นการ
รับฟังความเห็นของประชาชนแล้วให้ปรากฏอยู่ในรายงานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้และมีส่วนร่วมติดตาม
ตรวจสอบ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรการเหล่านัน้
โดยสรุป ภารกิจทีส่ ำ� คัญของ HIA คือ
		1.   เพิม่ ความส�ำคัญหรือคุณค่าของมิตทิ างสุขภาพ ในกระบวนการก�ำหนดนโยบายในระดับต่างๆ
ทั้งในระดับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชน ทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ โดยการแสดงน�ำ้ หนักและข้อมูลหลักฐานเกีย่ วกับ
ผลกระทบทางสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งแสดงข้อห่วงใยทางสุขภาพที่ชัดเจน
และเป็นระบบ ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ท�ำให้การตัดสินใจ                 
ในกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นยืนอยู่บนฐานข้อมูลที่เป็นจริง และมีความครบถ้วนมากขึ้น
2. สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนและกลไกในการขยายขีดความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกัน
และสร้างส�ำนึกของประชาชนในการคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองในการวางแผน
เพือ่ ปกป้องและสร้างเสริมสุขภาพ และลดความขัดแย้งในการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ                        
ทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่
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ปัจจัยทีก่ ำ� หนดสุขภาพ
ถึงตอนนี้ สุขภาพไม่ได้หมายถึงการป่วยเป็นโรค กับไม่เป็นโรคเท่านัน้ ในทีน่ คี้ วามหมายของสุขภาพ
หมายถึง “ภาวะทีเ่ ป็นสุข หรือสุขภาวะ ทัง้ ทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ/ปัญญา รวมไปถึงการวิเคราะห์ปจั จัย
ก�ำหนดสุขภาพอีกด้วย”
		ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ (สุขภาวะ) หรือปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อเงือ่ นไขทางสุขภาพและก�ำหนดความแตกต่างหรือความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ ซึง่ ต้องมองแบบเชือ่ มโยง
ในภาพรวม
ในการจ�ำแนกและจัดกลุม่ “ปัจจัยทีก่ ำ� หนดสุขภาพ” มักมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
ในแต่ละกรณี ซึง่ การเลือกแบบจ�ำลองหรือรูปแบบของปัจจัยทีก่ ำ� หนดสุขภาพจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ของผูป้ ระเมิน
ร่วมกันกับการปรึกษาหารือกับชุมชนอย่างใกล้ชดิ จนเกิดความยอมรับปัจจัยเหล่านัน้ ร่วมกัน เพือ่ น�ำแบบจ�ำลอง
หรือรูปแบบของปัจจัยทีก่ ำ� หนดสุขภาพไปใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อไป
ซึง่ สามารถพิจารณาได้ 3 แนวทางหลักๆ ได้แก่
1) ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพตามแนวทางการวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านสุขภาพ (Health Risk Model)
2) ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพทีม่ องความเชือ่ มโยงในภาพรวม (Comprehensive Standard)
3) ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพภายใต้บริบทและเงือ่ นไขของชุมชน (Local-based Approach)
ซึง่ แต่ละแนวทางมีจดุ เด่นและข้อจ�ำกัดแตกต่างกัน ดังนัน้ ในการน�ำไปประยุกต์ใช้ตอ้ งพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับกรณีศกึ ษาหรือสอดคล้องกับเหตุการณ์ในชุมชน
		1. ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพตามแนวทางการวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านสุขภาพ (Health Risk Model)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่น�ำไปสู่ภาวะ
การเจ็บป่วย การเกิดโรค หรือความพิการของร่างกาย โดยอาจเป็นผลมาจากการรับสัมผัสสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ รวมถึงรูปแบบการด�ำเนินชีวติ หรือการมีพฤติกรรมเสีย่ งส่วนบุคคล เป็นต้น
ภายใต้กรอบคิดปัจจัยก�ำหนดสุขภาพตามแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพนี้ ปัจจัยคุกคาม
สุขภาพ (Health hazards) และความเสีย่ งด้านสุขภาพ (Health risks) เป็นปัจจัยหลักทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลต่อภาวะสุขภาพ    
ของแต่ละบุคคล ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพภายใต้แนวทางนี้ จึงให้ความส�ำคัญกับความรู้ทางชีววิทยาและข้อมูล   
ทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการพิสจู น์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุปจั จัย (Causal relation) เพือ่ หาว่าปัจจัยเสีย่ งตัวใด
ทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึง่ ปัจจัยเสีย่ งดังกล่าวต้องสามารถวินจิ ฉัยโรคทางคลินกิ ได้
		2. ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพทีม่ องความเชือ่ มโยงในภาพรวม (Comprehensive Standard)
หมายถึง ปัจจัยหรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลหรือมีผลกระทบต่อสุขภาวะของมนุษย์ (Human well-being) ซึง่ ปัจจุบนั
เป็นทีย่ อมรับกันมากขึน้ ว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยูข่ องคนเรา
ซึง่ ครอบคลุมถึงปัจจัยทางด้านชีวภาพอย่าง อายุ และเพศด้วย เราเรียกปัจจัยต่างๆ ทีซ่ บั ซ้อนเหล่านีท้ มี่ ผี ลกระทบ               
ต่อสุขภาพว่า “ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพที่มองความเชื่อมโยงในภาพรวม” (Comprehensive standard)   เช่น                    
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เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนเรา
ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยทางด้านชีวภาพอย่าง อายุ และเพศด้วย เราเรียกปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อนเหล่านี้ที่มีผลกระทบ
ก�ำหนดสุ
model ปัจจัยก�ำหนดสุ
ขภาพในกรณีปstandard)
ระเทศแคนาดาเช่นหรือปัจจัย
ต่ปัอจสุจัขยภาพว่
า “ปัขภาพตามแนวทาง
จจัยกําหนดสุขภาพทีMerseyside
่มองความเชื่อมโยงในภาพรวม”
(Comprehensive
ขภาพตามแนวทางของ
Dahlgren และ
Whitehead
modelขภาพในกรณี
เป็นต้น ประเทศแคนาดา หรือปัจจัย
ปัก�จำจัหนดสุ
ยกําหนดสุ
ขภาพตามแนวทาง Merseyside
model
ปัจจัยกําหนดสุ
กําหนดสุขภาพตามแนวทางของ Dahlgren และ Whitehead model เป็นต้น

2.1 ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพตามแนวทาง Merseyside model ถูกพัฒนาขึน้ มาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ

2.1 ปัจจัยกําหนดสุขภาพตามแนวทาง Merseyside model ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประเมิ
น
ผลกระทบทางสุ
ขภาพทีม่ หาวิทยาลัยลิเวอร์พลู (University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ โดยปัจจัย                 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ โดยปัจจัย
ง่ ผลกระทบต่
สุขภาพของมนุ
ษย์ประกอบด้
จจัยาทางด้
านชีววิภาพ
ทีที่สส่ ่งผลกระทบต่
อสุอขภาพของมนุ
ษย์ประกอบด้
วย 6 วยปัจ6จัยปัหลัจกจัยหลั
คือ ก ปัคืจอจัยปัทางด้
นชีวภาพ
ถีการดํวิาถเนิกี นารด�
ชีวิตำ/เนินชีวติ /
สภาพแวดล้
อมภายในครอบครั
วสิ่งแวดล้
อมทางสั
งคม งสิคม
่งแวดล้
มทางกายภาพ
บริการสาธารณะ
และนโยบาย
สภาพแวดล้
อมภายในครอบครั
วสิ่งแวดล้
อมทางสั
สิ่งอแวดล้
อมทางกายภาพ
บริการสาธารณะ
และนโยบาย
สาธารณะ
างปัางปั
จจัจยจักํยาหนดสุ
ขภาพตามแนวทาง
Merseyside
modelmodel
ดังตารางที
่8
สาธารณะตัวตัอย่
วอย่
ก�ำหนดสุ
ขภาพตามแนวทาง
Merseyside
ดังตารางที
่8

ตารางที่ 8่ 8ปัจปัจัจยจักํยาก�หนดสุ
ำหนดสุ
ขภาพ
ทีม่ องความเชื
อ่ มโยง
เป็นภาพรวมตามแนวทาง
ตารางที
ขภาพที
่มองความเชื
อ่ มโยงเป็
นภาพรวมตามแนวทาง
MerseysideMerseyside
model Model
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ

ตัวอย่างปัจจัยกําหนดสุขภาพ

ปัจจัยทางด้านชีวภาพ

อายุ เพศ ปัจจัยทางพันธุกรรม ฯลฯ

วิถีการดําเนินชีวิต/
สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล
หรือภายในครอบครัว

บทบาทหน้ า ที่ แ ละโครงสร้ า งภายในครอบครั ว ระดั บ
การศึกษา อาชีพ การว่างงาน พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
อาหาร การสู บ บุ ห รี่ การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
การใช้ ย าผิ ด ประเภท การออกกํ า ลั ง กาย การพั ก ผ่ อ น
รูปแบบการเดินทาง ฯลฯ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม

วัฒนธรรม ความกดดันจากคนรอบข้าง ความรู้สึกแบ่งแยก
การเกื้อหนุนทางสังคม เช่น เครือข่ายทางสังคม การมีส่วน
ร่วมในชุมชน ฯลฯ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

คุณภาพน้ํา อากาศ เสียง กลิ่นรบกวน การกําจัดขยะและ
วัสดุเหลือใช้ สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย สภาพการทํางาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเดินทาง ฯลฯ

บริการสาธารณะ

แ น ว ทการเข้
า ง ก าารถึงจับริ
ด บกริารสาธารณะต่
ก า ร เ ว ช ก ร รามงๆและคุ
สิ่ ง แ ว ดณล้ ภาพของบริ
อ ม - ห น้ กา าร93

เช่น สถานพยาบาล บริการทางด้านสังคม แหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ
ขนส่งมวลชน การจ้างงาน
นโยบาย
และบริการสาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ฯลฯ

นโยบายสาธารณะ
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แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
การให้ความสําคัญกับท้องถิ่นและชาติ นโยบาย แผนงาน
โครงการต่างๆ ฯลฯ

2.2 ปัจจัยกําหนดสุขภาพตามแนวทางของ Dahlgren และ Whitehead model นําเสนอให้เห็น
ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสภาวะแวดล้อมสุขภาพของมนุษย์และตัวมนุษย์เองอยู่เป็นระดับหรือ
เป็นลําดับขึ้นไป จากปัจจัยที่อยู่ในตัวมนุษย์เองไปสู่ปัจจัยในระดับชุมชนและสังคมที่กว้างขึ้น ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
จึงเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ในแต่ละระดับ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังภาพที่ 8

2.2 ปัจจัยกําหนดสุขภาพตามแนวทางของ Dahlgren และ Whitehead model นําเสนอ
ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสภาวะแวดล้อมสุขภาพของมนุษย์และตั
วมนุ
ษย์เองอยูข ่เป็นระ
กรมควบคุ
ม โรค กระทรวงสาธารณสุ
ไป จากปัจจัยที่อยู่ในตัวมนุษย์เองไปสู่ปัจจัยในระดับชุมชนและสังคมที่กว้างขึ้น ผลลัพธ์ด้าน
		
2.2 ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพตามแนวทางของ Dahlgren และ Whitehead model น�ำเสนอให้เห็น
ากการมีปฏิสถึัมงปัพัจนจัยธ์ต่ากงๆันระหว่
างเงือ่อสุนไขปั
จจัยต่างๆอมสุในแต่
ละระดั
แบ่ษย์งเองอยู
เป็นเ่ ป็น5ระดัระดั
ทีม่ ผี ลกระทบต่
ขภาพและสภาวะแวดล้
ขภาพของมนุ
ษย์แบละตัซึว่งมนุ
บหรือบ ดังภาพที่ 8
เป็นล�ำดับขึน้ ไป จากปัจจัยทีอ่ ยูใ่ นตัวมนุษย์เองไปสูป่ จั จัยในระดับชุมชนและสังคมทีก่ ว้างขึน้ ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ
จึงเป็นผลมาจากการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างเงือ่ นไขปัจจัยต่างๆ ในแต่ละระดับ ซึง่ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังภาพที่ 8

		

ภาพที่ 8 ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพตามแนวทางของ Dahlgren และ Whitehead model
1) ปัจจัยทีอ่ ยูใ่ นตัวมนุษย์เอง หรือคุณลักษณะประจ�ำตัว เช่น อายุ เพศ และพันธุกรรม
ภาพที่ 8 ปัจจัยกําหนดสุ
Dahlgren
และ Whitehead model
    ซึง่ ขไม่ภาพตามแนวทางของ
สามารถเปลีย่ นแปลงหรือเปลีย่ นแปลงได้
ยาก
2) ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมส่วนบุคคลของมนุษย์ เช่น พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
1) ปัจจัย               
ที่อยู่ในตัวมนุ
ษย์นเทางองพฤติกหรื
อคุกณผ่อลัน กษณะประจําตัว เช่น อายุ เพศ
    การเดิ
รรมการพั

และพัน

ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนบุคคลของมนุษย์ เช่น พฤติกรรมการบริโภค พฤ
การเดินทาง พฤติกรรมการพักผ่อน
93.

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

3) ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือข่ายทางสังคม และเครือข่ายในชุมชน เช่น ความสัมพันธ์ภายในชุมชน
     วัฒนธรรม ประเพณี ความเข้มแข็งของชุมชน
4) เงือ่ นไขในการด�ำเนินชีวติ และเงือ่ นไขในการท�ำงาน เช่น การผลิตอาหารและผลผลิตทางการ
   
   เกษตร สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัย การศึกษา สิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน การว่างงาน การจัดหาน�ำ้ สะอาด
                             และสุขาภิบาล การบริการทางสุขภาพ
5) เงือ่ นไขโดยรวมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ มักเกีย่ วพันกับนโยบาย
                 สาธารณะในระดับภูมภิ าค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ถึงแม้ว่ากรอบความคิดในลักษณะนี้จะมิได้ชี้ให้เห็นกลุ่มของปัจจัยต่างๆ ที่ชัดเจนเหมือนกับ
กรอบความคิดของ Merseyside model หรือกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในประเทศแคนาดา แต่มขี อ้ ดีคอื เป็นการกระตุน้ ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว (ระดับพฤติกรรม) ปัจจัยภายในชุมชน (ระดับเครือข่าย
สนับสนุน) และปัจจัยทีไ่ กลตัวออกไป (ระดับนโยบายสาธารณะ)
การประยุกต์ใช้กรอบความคิดนี้จึงเท่ากับเป็นการย�้ำว่า ผลกระทบทางสุขภาพอาจเกิดขึ้นได้
ทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงในระดับพฤติกรรมส่วนบุคคล ระดับชุมชน และระดับนโยบายสาธารณะ โดยการเปลีย่ นแปลง
ในแต่ละระดับล้วนมีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันทัง้ สิน้
		3. ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพภายใต้บริบทและเงือ่ นไขของชุมชน (Local-Based Approach)
ให้ความส�ำคัญกับบริบทและสภาพเงือ่ นไขเฉพาะของแต่ละชุมชนทีม่ ปี จั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยูข่ องคน
ในชุมชนแตกต่างกัน รวมถึงการให้คณ
ุ ค่าในมิตสิ ขุ ภาวะของชุมชนด้วยการพิจารณาปัจจัยทีก่ ำ� หนดสุขภาพภายใต้บริบทนี้   
จึงต้องให้ความส�ำคัญกับลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนซึง่ มีวถิ กี ารด�ำเนินชีวติ และกรอบคิดเรือ่ งสุขภาวะทีแ่ ตกต่างกัน
กรณีตวั อย่างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการ HIA ของโรงพยาบาลระยอง
หลังจากการประกาศให้มาบตาพุดและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงส่วนหนึง่ เป็นเขตควบคุมมลพิษ และต่อมา
ศาลปกครองสัง่ ระงับ (ชัว่ คราว) โครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่าง “รุนแรง” ทีด่ ำ� เนินการก่อสร้าง
หรือขยายโรงงานในพื้นที่มาบตาพุด บ้านฉางและใกล้เคียง ที่มิได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67
และพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือกระท�ำการโดยไม่ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ 3 ประการ
คือ 1. ยังไม่มกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน หรือ 2. ยังไม่มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ ซึง่ คือ จังหวัดระยอง หรือ 3.องค์กรอิสระด้านสิง่ แวดล้อมยังไม่ได้ให้ความเห็น
ประกอบก่อนการด�ำเนินการ
จนกว่าศาลจะมีคำ� พิพากษาหรือศาลมีคำ� สัง่ เปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่ ยกเว้น โครงการหรือกิจกรรม  
ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตก่อนวันประกาศใช้บงั คับรัฐธรรมนูญฯ และโครงการหรือกิจกรรมทีไ่ ม่ได้กำ� หนดให้เป็นประเภท
โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึง่ ต้องจัดท�ำรายงาน
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กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน 2552
สิง่ แรกทีต่ อ้ งท�ำคือ พัฒนาองค์ความรูข้ องตัวเองให้รจู้ กั เข้าใจ และเข้าถึง HIA ก่อน ด้วยการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล HIA ติดตามข่าวสาร แต่กย็ งั โชคดีทกี่ องประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัยมาจัดประชุมวิชาการ     
เรือ่ ง HIA ให้ 1 วันเต็ม ท�ำให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเพิม่ ขึน้ แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ก็ไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าทีน่ ไี้ ด้อย่างดี
ต้องศึกษาเองด้วยเช่นกัน เมือ่ ได้รบั หนังสือเชิญให้ไปร่วมให้ขอ้ คิดเห็น ร่างก�ำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ ตรงนีแ้ หละทีต่ อ้ งใช้ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ทมี่ อี ยู่ ร่วมให้ขอ้ คิดเห็นและข้อห่วงกังวล
เพือ่ ให้ทมี ผูท้ ที่ ำ � HIA ได้นำ� ไปทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ และน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดขอบเขตและแนวทางฯ ต่อไป
ก่อนที่จะไปให้ข้อคิดเห็นได้นั้น หนังสือเชิญที่มาจะมาพร้อมกับเอกสารชุดหนามากๆ ท�ำให้เราต้อง
ศึกษาว่าโครงการทีเ่ ราจะไปให้ขอ้ คิดเห็นนัน้ เป็นโครงการประเภทใด กระบวนการผลิตเป็นอย่างไร มีสงิ่ คุกคาม
ต่อสุขภาพอย่างไร ปัจจัยต่อการรับสัมผัสคืออะไร รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมและชีวติ ความเป็นอยู่ แล้วก็ศกึ ษา
ว่าทีมทีป่ รึกษาผูจ้ ดั ท�ำรายงาน HIA ท�ำร่างขอบเขตและแนวทางประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ครอบคลุมประเด็น
ผลกระทบต่อสุขภาพทัง้ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือไม่ ตรงนีแ้ หละส�ำคัญ จึงต้องท�ำความรูจ้ กั เข้าใจ และเข้าถึง HIA ให้ดี
บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย กับ HIA
1. เสนอข้อคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งในขั้นตอนการก�ำหนดขอบเขตการศึกษา (ค1)
                    การทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม (ค2) การรับฟังความคิดเห็น
    ของหน่วยงานอนุมตั /ิ อนุญาต และเวทีรบั ฟังความคิดเห็นขององค์กรอิสระด้านสุขภาพและ
    สิง่ แวดล้อม (กอสส.) ในฐานะนักวิชาการด้านสาธารณสุขและผูร้ บั ผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชน
2. ติดตามผลการการศึกษาและการจัดท�ำรายงาน ว่าครอบคลุมประเด็นทีส่ ำ� คัญในการประเมินผล
  
    กระทบ ต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา/ลดผลกระทบ
3. ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันแก้ไข
                        ทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงานผลกระทบต่อสุขภาพเมือ่ โรงงานเปิดด�ำเนินการ (monitoring & Evaluation)
การมีสว่ นร่วมในกระบวนการ HIA
ขั้นตอนแรก มีการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างกลไก และระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
ด�ำเนินงานเนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ของพยาบาลอาชีวอนามัย โดยการก�ำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด และระดับองค์กร (โรงพยาบาลระยอง) และระดับบุคคล ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน หลังจาก
เข้าร่วมเวทีรบั ฟังความคิดเห็น ร่วมถอดบทเรียนและจัดท�ำรายงานเพือ่ บันทึกข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นในเวทีเสนอต่อ
ผูบ้ ริหารและเป็นข้อมูลส�ำหรับติดตามในขัน้ ตอนต่างๆ รวมถึงขัน้ ตอนการประเมินผล ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ต่อสุขภาพทีเ่ กิดขึน้

95.

แนวทางการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม

		ขัน้ ตอนทีส่ อง การพัฒนาศักยภาพโดยเข้ารับการอบรม ส่วนบุคลากรสาธารณสุขและแกนน�ำชุมชน
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ถ่ายทอดความรู้ เข้าร่วมเวทีรบั ฟังความคิดเห็น โดยศึกษารายงาน
และจัดท�ำข้อคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นจริง ช่วงแรกๆมีพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำ  ได้แก่
กรมอนามัย ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม นักวิชาการทีส่ นใจ ถอดบทเรียนหลังการเข้าร่วมเวที
หลังจากนัน้ บุคลากรและแกนน�ำสามารถเข้าร่วมเวทีรบั ฟังความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
องค์ความรูท้ คี่ วรมีเมือ่ ต้องเข้าเวทีฯ
การพัฒนาศักยภาพดังกล่าวเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานที่ต้องใช้ในการเข้าไป
มีสว่ นร่วมในเวทีรบั ฟังความคิดเห็น ในฐานะนักวิชาการด้านการสาธารณสุขและการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของ
โครงการต่างๆ ในจังหวัดระยอง เมือ่ ศึกษารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว พบว่าองค์ความรูท้ ตี่ อ้ งใช้
ในการศึกษา และให้ความคิดเห็นมีความจ�ำเป็นและหลากหลาย ได้แก่ องค์ความรูด้ า้ นการพยาบาลอาชีวอนามัย
พิษวิทยา ระบาดวิทยาสิง่ แวดล้อม การบริหารจัดการแผนฉุกเฉินเพือ่ รองรับอุบตั ภิ ยั สารเคมี การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
และสถานการณ์ผลการเฝ้าระวังสุขภาพและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ ทีโ่ ครงการ หรือโรงงานจะสร้างขึน้ หรือขยายโรงงาน
ประสบการณ์การเข้าร่วมเวทีรบั ฟังความคิดเห็น
ตามขัน้ ตอนการท�ำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม เราจะมีสว่ นร่วมในการเข้าเวทีรบั
ฟังความคิดเห็น 4 ครัง้ ต่อ 1 โครงการ คือ
1. เวทีแรกทีเ่ ราจะได้รบั เชิญให้เข้าร่วมคือเวทีรบั ฟังความคิดเห็นในการก�ำหนดขอบเขตและแนวทาง
   การศึกษา (Public scoping หรือทีเ่ รียก “ค1”) ผูเ้ ข้าร่วมเวทีจะประกอบด้วยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
                 ทัง้ หน่วยราชการ สือ่ มวลชน ภาคประชาชน เอกชนทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
2. เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
                  และสิง่ แวดล้อม (Public review: “ค3”) ผูเ้ ข้าร่วมเวทีจะประกอบด้วยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
                             ทัง้ หน่วยราชการ สือ่ มวลชน ภาคประชาชน เอกชนทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
3. เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นขององค์กรอิสระ ต่อรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
                             และสิง่ แวดล้อม
4. เข้าร่วมเวทีรบั ฟังความคิดเห็นของหน่วยงานอนุมตั /ิ อนุญาต (เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                             การนิคมอุตสาหกรรม) ต่อรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
หลังจากนัน้ มีการติดตามผลการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท�ำรายงาน EHIA ว่าข้อคิดเห็นได้ถกู น�ำไป
ปรับเปลีย่ นหรือเป็นข้อมูลเสริมให้การจัดท�ำรายงาน มีการประเมินผลกระทบและมาตรการทีค่ รอบคลุมประเด็น
ผลกระทบต่อสุขภาพทีส่ ำ� คัญหรือไม่ และสุดท้ายติดตามการประเมินผลเมือ่ โรงงานเปิดด�ำเนินการ (Monitoring & Evaluation)
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ประเด็ น นี้ ยั ง เป็ น ค� ำ ถามอยู ่ ใ นใจว่ า เราจะมี ส ่ ว นร่ ว มได้ อ ย่ า งไรเพราะหน่ ว ยงานควบคุ ม ก� ำ กั บ
ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข อย่างไรก็ตามผลที่เกิดจากโครงการ หรือโรงงานที่สร้างขึ้นทั้งผลการเฝ้าระวังสุขภาพ
และสิง่ แวดล้อม จะเป็นตัวสะท้อนมาตรการการดูแลและการจัดการสิง่ แวดล้อมในโครงการหรือโรงงาน
สิง่ ทีต่ อ้ งทบทวนและการเสนอข้อคิดเห็น ในด้านการสาธารณสุข แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 : การก�ำหนดขอบเขต การศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (Public scope: “ค1”)
ต้องทบทวนข้อมูล ศึกษา และเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ ศึกษาว่าการก�ำหนดขอบเขตครบตามสิง่ ทีต่ อ้ งศึกษาหรือไม่
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ จี่ ะได้รบั ผลกระทบหรือไม่ เช่น 5 กิโลเมตร หรือมากกว่า ซึง่ อาจพิจารณาทิศทางลม สภาพภูมอิ ากาศ
ความกดอากาศ ครอบคลุมปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ และสุขภาพ 4 มิติ กาย จิต สังคม และปัญญา กลุม่ ประชากรทีศ่ กึ ษา
ครอบคลุมกลุ่มอ่อนไหว หรือกลุ่มไวรับหรือไม่ เช่น คนชรา เด็ก หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท
อุตสาหกรรมทีจ่ ะก่อสร้าง กลุม่ ตัวอย่าง วิธกี ารเลือกและจ�ำนวนตัวอย่างทีเ่ หมาะสม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เช่น แบบสอบถาม สัมภาษณ์ หรือการท�ำ  Focus group รวมถึงเกณฑ์การแปลผลอย่างเหมาะสม ด้านปัจจัย
ก�ำหนดสุขภาพส�ำคัญที่ต้องศึกษาคือปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ เช่น ศักยภาพด้านการสาธารณสุข ต้องศึกษาถึง
ความพอเพียง องค์ความรู้ คุณภาพบริการ ด้านอาชีวอนามัยและพิษวิทยา และการเข้าถึงบริการ เป็นต้น
		กรณีที่ 2 : เข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Public review “ค3”
มีประเด็นทีต่ อ้ งศึกษาและให้ขอ้ คิดเห็น คือ รายงานดังกล่าวครอบคลุมประเด็นทีต่ อ้ งศึกษาตามข้อคิดเห็นในการก�ำหนด
ขอบเขตและแนวทางการศึกษาทีก่ ล่าวข้างต้นหรือไม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้รวบรวมข้อมูลและการแปลผลเหมาะสมหรือไม่
ความครบถ้วนของผลการศึกษาทีไ่ ด้ในแต่ละมิติ ทัง้ เรือ้ รังและเฉียบพลัน มาตรการป้องกันและแก้ไขทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว มาตรการจัดการเมือ่ เกิดปัญหา และมาตรการเยียวยาและฟืน้ ฟู
สิง่ ทีพ่ บและประสบการณ์
ในการร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ในรายงานการก�ำหนด ขอบเขต
การศึกษา และรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ขาดความสมบูรณ์หลายประเด็น ได้แก่
ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าใช้เครือ่ งมือใดในการประเมิน วิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่าง/กลุม่ ตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของชุมชน
ไม่ได้ศกึ ษาสุขภาพของกลุม่ ประชากรทีอ่ อ่ นไหว ศึกษาไม่ครบทุกมิตขิ องสุขภาพ การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
ไม่สอดคล้องกับความเสีย่ ง/ประเภทของโรงงานทีจ่ ะก่อสร้าง ขาดการศึกษาผลกระทบร่วมระหว่างสารหลายชนิด
ไม่ได้ประเมินหรือคาดการร่วมกับปัญหาเดิมทีช่ มุ ชนมีอยู่ เป็นการศึกษารายโครงการ ขาดการก�ำหนดตัวชีว้ ดั สุขภาพ
ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงหรือประเภทโรงาน ขาดมาตรการจัดการเมื่อเกิดผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว                  
ขาดมาตรการเยียวยาและฟืน้ ฟูหลังเกิดปัญหา  
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6.2) การรองรับและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency-PHE) หมายถึง เหตุการณ์ทเี่ ป็นโรคและ
ภัยคุกคามสุขภาพ โดยมีเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการต่อไปนี้ คือ
1. เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทีม่ คี วามรุนแรง
2. เป็นเหตุการณ์ทผี่ ดิ ปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน
3. มีโอกาสแพร่ไปสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่
4. ต้องจ�ำกัดการเคลือ่ นทีข่ องผูค้ นหรือสินค้า
จากนิยามดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ เช่น ปัญหาไฟไหม้
บ่อขยะ ปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี เหตุการณ์นำ�้ มันรัว่ ไหลลงในทะเล ภาวะฉุกเฉินจากรังสี
ล้วนแล้วแต่จดั เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ประกอบด้วย
- มีการป่วย การตายเพิม่
- ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
- การสัมผัสสารพิษ สารเคมี รังสี
- การท�ำลายระบบบริการพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญต่อชีวติ
- การท�ำลายระบบบริการและผูใ้ ห้บริการพืน้ ฐานต่างๆ
- การอพยพย้ายทีอ่ ยูข่ องประชากร
- การสูญเสียระบบข้อมูลข่าวสาร
- ผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health Emergency response)
เป็นการด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ หยุดภาวะฉุกเฉิน/สถานการณ์รนุ แรงให้กลับสูภ่ าวะปกติในระยะสัน้ ทีส่ ดุ     
ด้วยมาตรการทีม่ คี วามพร้อมไว้รบั มืออย่างมีประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้ การป้องกัน ควบคุม ยับยัง้ ไม่ให้โรคและภัย
สุขภาพแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง
ซึง่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญๆ ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ
2. การตอบโต้ขณะเกิดเหตุ
3. การตอบโต้ภายหลังเกิดเหตุ
โดยมีรายละเอียดของแต่ละขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
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การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ
ขั้นตอน
พัฒนาศักยภาพ
ทีม SRRT จังหวัดและอําเภอ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

เอกสารหรื
แนวทางที
เ่ กีย่ วข้อง
เอกสารหรือแนวทางที
่เกี่ยอวข้
อง

SRRT ส่วนกลางและเขต
ทีม SRRTทีส่มวนกลางและเขต
มาตรฐานทีม SRRT
(สํานักระบาดวิทยา)
ทีม SRRT จังหวัดและอ�ำเภอ

มาตรฐานทีม SRRT
(ส�ำนักระบาดวิทยา)

จัดทําฐานข้อมูล

- ข้อมูลที่ตั้งและชนิ
- ข้อมูลดทีของโรงงาน
ต่ งั้ และชนิดของโรงงาน
- ข้อมูลอุตุนิย- มวิ
ทีม SRRT จังหวัดและอ�ำเภอ
ข้อทมูยา
ลอุตนุ ยิ มวิทยา
(ทีม SRRT เขต) - ข้อมูลแหล่ง-น้ข้ําอธรรมชาติ
มูลแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
- ข้อมูลสภาวะสุ
- ข้อขมูภาพประชาชน
ลสภาวะสุขภาพประชาชน
- ข้อมูลศักยภาพสถานบริ
การ
ทีม SRRT จังหวัดและอ�ำเภอ
- ข้อมูลศักยภาพสถานบริ
การ
ดขึ้น ทเ่ี คยเกิดขึน้
(ทีม SRRT เขต) - ข้อมูลภัยธรรมชาติ
- ข้อมูลภัทยี่เคยเกิ
ธรรมชาติ

ประเมินโอกาสเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากอุบัติภัย/อุบัติภัยสารเคมี

ทีม SRRT จังหวัดและอําเภอ
- CAMEO, ALOHA, MARPLOT,
ทีม SRRT จังหวัดและอ�ำเภอ
- CAMEO, ALOHA, MARPLOT, ARCVIEW
(ทีม SRRT เขต)
ARCVIEW
(ทีม SRRT เขต)
- Google Earth
- Google Earth

จัดทําแผนรับอุบัติภัย/อุบัติภัยสารเคมี

ทีม SRRT จังหวัดและอําเภอ
แนวทางการรั บ มื อ อุ บั ติ ภั ย สารเคมี
าทีส่ าธารณสุ
ม SRRT
(ทีมทีSRRT
เขต)ส่วนกลางและเขต
สําหรับเจ้าหน้เจ้าาทีหน้
่สาธารณสุ
ข ข
นย์ปฏิบตั ภกิ าวะฉุ
ารตอบโต้
(ศูน ย์ป ฏิบัติ(ศู
การตอบโต้
ก เฉิ นภาวะฉุกเฉินทาง
ข กรมควบคุ
ทางสาธารณสุสาธารณสุ
ข กรมควบคุ
มโรค) มโรค)

ซ้อมแผนรับอุบัติภัย/อุบัติภัยสารเคมี

ทีม SRRT จังหวัดและอําเภอ
(ทีม SRRT เขต)

จัดเตรียมทรัพยากร

ทีม SRRT จังหวัดและอําเภอ
ทีม SRRT ส่วนกลางและเขต

ทีม SRRT จังหวัดและอําเภอ

ทีม SRRT จังหวัดและอ�ำเภอ

แนวทางการรับมืออุบตั ภิ ยั สารเคมีสำ� หรับ
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ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
• ทีมในระดับส่วนกลาง และเขต
1. สนับสนุนพืน้ ที่ (จังหวัด อ�ำเภอ หรือ ชุมชน) ในการประเมินโอกาสเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบตั ภิ ยั /
    อุบตั ภิ ยั สารเคมี
2. ข้อมูลสารเคมีในพืน้ ทีต่ นเอง เช่น การฝึกอบรมการประเมินความเสีย่ ง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
                 ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.  สนับสนุนพืน้ ที่ (จังหวัด อ�ำเภอ หรือ ชุมชน) ในการจัดท�ำแผนรับอุบตั ภิ ยั /อุบตั ภิ ยั สารเคมี
4.  ร่วมซ้อม และ/หรือ ประเมินการซ้อมแผนรับอุบตั ภิ ยั ของพืน้ ที่ (จังหวัด อ�ำเภอ หรือ ชุมชน)
5. สนับสนุนการของบประมาณจากเขตหรือพืน้ ที่ (จังหวัด อ�ำเภอ หรือ ชุมชน) เช่น งบ P&P area-based
   ระดับจังหวัด งบกองทุนสุขภาพต�ำบลหรือเทศบาล หรืองบอื่นๆ เพื่อด�ำเนินการเตรียมพร้อมตอบโต้
                และจัดการหลังเกิดเหตุอบุ ตั ภิ ยั /อุบตั ภิ ยั สารเคมี
• ทีมระดับจังหวัด และอ�ำเภอ
1. จัดท�ำฐานข้อมูลและประเมินโอกาสเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบตั ภิ ยั /อุบตั ภิ ยั สารเคมีในจังหวัด             
หรืออ�ำเภอ โดยเฉพาะฐานข้อมูล ต่อไปนี้
- การจัดท�ำแผนทีแ่ สดงจุดเสีย่ งของจังหวัดหรืออ�ำเภอ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตใช้ หรือเก็บ
  สารเคมีปริมาณมาก เส้นทางทีม่ กี ารขนส่งสารเคมีเป็นประจ�ำ
- การจัดกลุม่ สารเคมีทมี่ กี ารผลิต ใช้ เก็บ เป็นปริมาณมาก เช่น 10 ล�ำดับสารเคมีทใี่ ช้มากในจังหวัด
  ตามโอกาสเกิดพิษ เช่น ตามระบบของ National Fire Protection Association (NFPA) ซึง่ แยก
  ระดับความเป็นพิษของสารเคมีตอ่ สุขภาพด้วยสัญลักษณ์ตวั เลขบนพืน้ สี   น�ำ้ เงินเป็น 5 ระดับ จาก
   0 – 4
- ข้อมูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยา ธรณีวทิ ยา และระบบน�ำ้ ใต้ดนิ ฯลฯ เพือ่ ให้ทราบขอบเขตการปนเปือ้ นของ
   สารเคมีจากจุดเสีย่ งไปตาม media ต่างๆ ได้แก่ อากาศ น�ำ ้ ดิน พืชผัก สัตว์นำ �้ อาหาร กองขยะ
- ข้อมูลจ�ำนวนและกลุม่ อายุของประชากรทัว่ ไป และประชากรทีช่ ว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น  ผูพ้ กิ าร
  ผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง รวมทัง้ จ�ำนวนเจ้าหน้าทีก่ ภู้ ยั กูช้ พี บุคลากรสาธารณสุขทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ าน
  เกีย่ วข้อง เพือ่ เป็นข้อมูลวางแผนการอพยพและการจัดท�ำทะเบียนผูส้ มั ผัสสารเคมีหากเกิดเหตุขนึ้
- ข้อมูลศักยภาพสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดหรืออ�ำเภอ เช่น ห้องล้างตัว
   แพทย์อาชีวเวชกรรม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพิษวิทยา นักระบาดวิทยา แพทย์ฉกุ เฉิน (EP) เจ้าหน้าที่ EMS
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- ข้อมูลอีกชุดทีเ่ ป็นประโยชน์ในการวางแผนรับอุบตั ภิ ยั สารเคมี คือ ข้อมูลการเกิดภัยธรรมชาติ
                 ทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต เนือ่ งจากการเกิดภัยธรรมชาติอาจท�ำให้เกิดการรัว่ ไหลของวัตถุอนั ตราย
                 หรือสารเคมี เช่น การเกิดพายุพดั อย่างรุนแรงหรือดินถล่ม ท�ำให้ภาชนะบรรจุสารเคมีอนั ตรายแตก
   เกิดการรัว่ ไหล เป็นต้น
2. จัดท�ำแผนรับอุบตั ภิ ยั /อุบตั ภิ ยั สารเคมีซงึ่ โดยทัว่ ไปมี 2 แผนหลัก คือ
    2.1 แผนย่อยด้านอุบตั ภิ ยั สารเคมีภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
     2.2 แผนของหน่วยงานสาธารณสุขทัง้ หมดในจังหวัด
- แผนรับเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหมด อาจปรับจากแผนรับอุบัติเหตุหมู่
               ของโรงพยาบาล หรือ จั ด ท� ำ แผนรั บอุ บัติ ภัย สารเคมี เ ป็ นการเฉพาะ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
                 การด�ำเนินการของทัง้ ทีม SRRT ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
                 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
                            ศูนย์สขุ ภาพชุมชน และสถานีอนามัย
3. ซ้อมแผนรับอุบตั ภิ ยั สารเคมี  
-   ควรซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และท�ำการทบทวนและปรับแผนหลังการซ้อม
-   ถ้าเกิดเหตุขนึ้ จริง ควรมีการทบทวนและปรับแผนด้วย
4. จัดเตรียมทรัพยากรเพือ่ ด�ำเนินการ เช่น งบสอบสวนโรคของทีม SRRT การพัฒนาศักยภาพทีม SRRT
                 อุปกรณ์ปอ้ งกัน เครือ่ งมือภาคสนาม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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การตอบโต้ขณะเกิดเหตุ
ขั้นตอน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

รับแจ้งเหตุ

ทีม SRRT
จังหวัจัดงและอํ
าเภอ ำเภอ
ทีม SRRT
หวัดและอ�

ยืนยันการเกิดเหตุ
(ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม)

ทีม SRRT
จังหวัจัดงและอํ
าเภอ ำเภอ
ทีม SRRT
หวัดและอ�

วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมิน
ระดับความรุนแรง และ คาดการณ์
แจ้งเหตุต่อ
ดําเนินการ
- สั่งการทีมปฏิบัติการ
- ประสานแผนกับหน่วยงานอื่น
- ให้ข้อมูลพิษวิทยาแก่ทีมปฏิบัติการ
(safety officer)
- รวบรวมจํานวนและรายชื่อผู้สัมผัส
วัตถุอันตราย

ทีม SRRT
หวัดและอ�
ทีม SRRT
จังหวัจัดงและอํ
าเภอ ำเภอ
ทีม SRRT จังหวัดและอ�ำเภอ
ทีม SRRT
จังหวัเขต
ดและอําเภอ
ทีม SRRT
ทีม SRRT เขต

1) แนวทางการรั
บมืออุบัติภัยสารเคมี
1) แนวทางการรั
บมืออุบัติภัยสารเคมี
สําหรับเจ้าส�หน้ำหรั
าทีบ่สเจ้าธารณสุ
าหน้าทีขส่ าธารณสุข
(ศูน ย์ป ฏิบ(ศู
ัติ กนารตอบโต้
าวะฉุก เฉิภนาวะฉุกเฉินทาง
ย์ปฏิบตั กิ ภารตอบโต้
ทางสาธารณสุ
ข กรมควบคุ
มโรค) มโรค)
สาธารณสุ
ข กรมควบคุ

2) Major Incident Medical
2) Major Incident Medical
หั
ว
หน้
า
ที
ม
SRRT
จั
ง
หวั
ด
และอ�
ำ
เภอ
Management
and Support : The
- หัวหน้าทีม SRRT จังหวัดและอําเภอ
Management
and Support : The
ทีม SRRT ทีเ่ ชีทีย่ ่ เวชาญด้
าน            
- ที ม- SRRT
ชี่ ย วชาญด้
า น Practical Approach at the Scene
Practical
Approach at the Scene
2006)
(5th Impression
env-occ
ย 1 คน)
env-occ
(อย่างน้(อย่อยางน้
1 อคน)
- ทีม-SRRT
(อย่างน้
ทีม SRRT
(อย่อายงน้3อคน)
ย 3 คน)
- สนับ- สนุ
ม SRRT
เขต เขต
สนันบโดยที
สนุนโดยที
ม SRRT

ทีม SRRT จังหวัดและอ�ำเภอ

ตรวจสอบสถานการณ์ทุก 15 นาที

ทีม SRRT จังหวัดและอําเภอ
ทีม SRRT
ทีม SRRT
เขต เขต

รายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหาร

หัวหน้หัาวทีหน้
ม าSRRT
จังหวัจัดงหวัด
ทีม SRRT
และอํและอ�
าเภอำเภอ
หัวหน้าทีม SRRT เขต

หัวหน้าทีม SRRT เขต
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เอกสารหรือแนวทางทีเ่ กีย่ วข้อง

เอกสารหรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง

(5th Impression 2006)

กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
• ทีมในระดับส่วนกลาง และเขต
1. รับแจ้งเหตุและแจ้งเหตุตอ่
    - เมือ่ ทีม SRRT เขตหรือส่วนกลาง ได้รบั แจ้งเหตุ จากทีม SRRT จังหวัดหรืออ�ำเภอ ควรตรวจสอบ
            สถานการณ์ เพือ่ ให้ถกู ต้องและเป็นปัจจุบนั ทีส่ ดุ
    - วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมิน “ระดับความรุนแรง” ของเหตุการณ์ และคาดการณ์วา่ เหตุการณ์
                         มีโอกาสสิน้ สุดหรือลุกลามต่อไปหรือไม่ เร็วแค่ไหน ฯลฯ
    - แจ้งเหตุตอ่ ไปยัง ทีม SRRT ส่วนกลาง หรือศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข (ถ้ามี)
                 เพือ่ เตรียมพร้อมรับมือ หากสถานการณ์ขยายลุกลามตรวจสอบสถานการณ์ทกุ 15 นาที และรายงาน
                         ไปยังทีม SRRT ส่วนกลาง
2. สนับสนุน
    - ข้อมูลพิษวิทยาและการแพร่กระจายของวัตถุอนั ตรายแก่ทมี SRRT จังหวัดหรืออ�ำเภอ (safety officer)
เพือ่ การป้องกันการสัมผัสสารเคมี เช่น การจัด zone เพือ่ คัดแยกผูไ้ ด้รบั ผลกระทบการใช้หน้ากากหรือ
ชุดป้องกัน การเก็บตัวอย่างชีวภาพ
    - ชุดและอุปกรณ์ปอ้ งกันวัตถุอนั ตรายแก่ทมี SRRT จังหวัดหรืออ�ำเภอ
    - การด�ำเนินการทางระบาดวิทยาของทีม SRRT จังหวัดหรืออ�ำเภอ เพือ่ การเฝ้าระวังสุขภาพผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบและการป้องกันเหตุ โดยเฉพาะการจัดท�ำทะเบียนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ การตรวจวัดปริมาณ
สารเคมีในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ การเก็บตัวอย่างชีวภาพจากผูส้ มั ผัสเพือ่ ตรวจหาสารเคมี และห้องปฏิบตั กิ าร
ตรวจวิเคราะห์สารเคมี
     - ทีมตรวจวัดระดับ/ความเข้มข้นวัตถุอนั ตราย (เจ้าหน้าที่ เครือ่ งตรวจวัดและอุปกรณ์)
3. แจ้งข้อมูลพิษวิทยาของวัตถุอันตรายที่ก�ำลังรั่วไหลและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันแก่ผู้บริหาร ได้แก่
   ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพ
  
    และสิง่ แวดล้อม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบาดวิทยา และหน่วยงานส่วนกลางอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
• ทีมระดับจังหวัด และอ�ำเภอ
1. รับแจ้งเหตุและแจ้งเหตุตอ่
  
   - ต�ำรวจ หน่วยกูภ้ ยั หน่วยกูช้ พี ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือศูนย์สงั่ การฯของสถาบัน
            การแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
                                หรือหลายหน่วยงาน จะเป็นผูแ้ จ้งเหตุตอ่ ทีม SRRT จังหวัดและอ�ำเภอ
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   - เมื่อได้รับแจ้ง ควรยืนยันการเกิดเหตุด้วยซักถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่ตั้งของจุดเกิดเหตุ             
      (พิกดั GPS ถ้ามี) ชนิด และปริมาณวัตถุอนั ตรายทีก่ ำ� ลังรัว่ ไหล
   - วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมิน “ระดับความรุนแรง” ของเหตุการณ์ และคาดการณ์ ว่าเหตุการณ์
                  มีโอกาสสิน้ สุดหรือลุกลามต่อไปหรือไม่ เร็วแค่ไหน ฯลฯ
   -  แจ้งเหตุตอ่ ไปยังทีม SRRT เขต
   -  ตรวจสอบสถานการณ์ทกุ 15 นาที และรายงานไปยังทีม SRRT เขต
2. หัวหน้าทีม SRRT จังหวัดหรืออ�ำเภอ
  
    - สั่งการให้เจ้าหน้าที่ SRRT อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็น safety officer เตรียมข้อมูล
             ด้านพิษวิทยา การแพร่กระจายของวัตถุอนั ตราย การจัดท�ำ  zoning การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกัน และ            
      การเก็บตัวอย่างชีวภาพ แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
     ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล และทีมปฏิบัติการของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกแห่งที่รับผู้ป่วย
   -  สัง่ การให้เจ้าหน้าที่ SRRT อย่างน้อย 3 คน ด�ำเนินการรวบรวมจ�ำนวนและรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ   
      ณ บริเวณพืน้ ทีป่ ลอดภัยใกล้จดุ เกิดเหตุ (cold zone) จุดอพยพ และห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล           
             ทุกแห่งที่รับผู้ป่วย ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานในสถานประกอบการที่เกิดเหตุ
         เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน และประชาชนทัว่ ไป
   -   รับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ทราบ                 
         ทุก 15 นาที
  -  ประสานการด�ำเนินการกับทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครอง
        ส่วนท้องถิน่ เป็นระยะๆ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนเฉพาะทีไ่ ด้ซอ้ มไว้
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การตอบโต้หลังเกิดเหตุ
ขั้นตอน

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

เอกสารหรื
แนวทางที
เอกสารหรือแนวทางที
่เกี่ยอวข้
อง เ่ กีย่ วข้อง

ดําเนินการเฝ้าระวังสุขภาพ
หลังเกิดเหตุ

ทีม SRRT ทีจัมงหวั
ดและอํ
SRRT
จังหวัาเภอ
ดและอ�ำเภอ
(ทีม SRRT(ทีเขต)
ม SRRT เขต)

สอบสวนเหตุการณ์

ทีม SRRT ทีจัมงหวั
ดและอํ
SRRT
จังหวัาเภอ
ดและอ�ำเภอ

จัดเวทีทบทวนการดําเนินการ
(After Action Review – AAR)

ทีม SRRT ทีจัมงหวั
ดและอํ
SRRT
จังหวัาเภอ
ดและอ�ำเภอ
(ทีม SRRT(ทีเขต)
ม SRRT เขต)

ปรับแผน

ทีม SRRT ทีจังมหวั
ดและอํ
SRRT
จังหวัาเภอ
ดและอ�ำเภอ
ทีม SRRT ส่ทีวมนกลางและเขต
SRRT ส่วนกลางและเขต

จัดทํารายงาน

ทีม SRRT ทีจังมหวั
ดและอํ
SRRT
จังหวัาเภอ
ดและอ�ำเภอ
ทีม SRRT ส่วนกลางและเขต
ทีม SRRT ส่วนกลางและเขต

ให้ขอ้ เสนอแนะหน่วยงาน หรือ
นําเสนอที่ประชุมผู้บริหาร

ทีม SRRT จังหวัดและอําเภอ
ทีม SRRT จังหวัดและอ�ำเภอ
ทีม SRRT ส่วนกลางและเขต
ทีม SRRT ส่วนกลางและเขต

ขั้นตอนการปฏิ
บัติงาน
ขัน้ ตอนการปฏิ
บตั งิ าน
 ทีมในระดั
บส่วนกลาง
และเขต
• ทีมในระดั
บส่วนกลาง
และเขต
1. สนั1.บสนั
สนุบนสนุ
ทีมนทีSRRT
จังหวั
ออํอาอ�เภอ
เหตุ
ม SRRT
จังดหวัหรืดหรื
ำเภอในการเฝ้
ในการเฝ้าาระวั
ระวังงสุสุขขภาพหลั
ภาพหลังงเกิ
เกิดดเหตุ
- ข้-อข้มูอลมูพิลษพิวิษทวิยา
ทยา
- วิ-ธีกวิธารทางระบาดวิ
กี ารทางระบาดวิททยายา
- ผู-้เชีผู่ยเ้ ชีวชาญ
ย่ วชาญ
- เครื
่องมือ่ งมื
อตรวจวั
ดสารเคมี
- เครื
อตรวจวั
ดสารเคมีในสภาพแวดล้
ในสภาพแวดล้ออมม
- ห้องปฏิบัติการตรวจสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ เช่น โลหะหนักในเลือด สารเคมีในปัสสาวะ
- ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสิง่ ส่งตรวจทางชีวภาพ เช่น โลหะหนักในเลือด สารเคมีในปัสสาวะ
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2. ร่วมเวทีทบทวนการด�ำเนินการ (After Action Review – AAR) ของทีม SRRT จังหวัดหรืออ�ำเภอ
                 เพือ่ สรุปการด�ำเนินการและหาประเด็นปรับปรุงการด�ำเนินการ
3. ปรับแผนของทีม SRRT
4. น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานต่อทีป่ ระชุมกรมควบคุมโรคหรือกระทรวงสาธารณสุข
5. รวบรวมเหตุการณ์เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานระดับเขตหรือส่วนกลางทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการ
    ก�ำกับดูแลและป้องกันการเกิดเหตุ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เป็นต้น
• ทีมระดับจังหวัด และอ�ำเภอ
1. ด�ำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพผูส้ มั ผัส/ผูป้ ว่ ยจากเหตุการณ์
    - การจัดท�ำทะเบียนผูส้ มั ผัส
พนักงานของสถานทีเ่ กิดเหตุ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะ ต�ำรวจ เจ้าหน้าทีก่ ภ้ ู ยั กูช้ พี บุคลากรห้องฉุกเฉิน ทีม SRRT
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ประชาชนทัว่ ไป
    - ออกแบบการเฝ้าระวังสุขภาพ
ตัวชีว้ ดั สุขภาพทีค่ วรใช้ในการเฝ้าระวัง ตามความเสีย่ ง เช่น ระดับสารเคมีในเลือด เอนไซม์ตบั
            CBC UA การถ่ายภาพรังสีปอด
ระยะเวลาและความถีท่ เี่ หมาะสมในการเฝ้าระวังสุขภาพ เช่น ตรวจ CBC ทุก 6 เดือนเป็นเวลา
                         2 ปี
ค่าใช้จา่ ยและแหล่งงบประมาณในการเฝ้าระวังสุขภาพ
2.
สอบสวนเหตุการณ์ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลส�ำหรับการป้องกันการเกิดเหตุ โดยเฉพาะประเด็นต่อไปนี้ คือ
     - เหตุการณ์ครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ได้อย่างไร  
วัตถุดบิ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ทีอ่ าจเป็นต้นเหตุ
เกิดจากเครือ่ งจักร อุปกรณ์ ระบบควบคุม พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือสภาพแวดล้อม
     - ระบบป้องกันการเกิดอุบตั ภิ ยั /อุบตั ภิ ยั สารเคมี ของสถานทีเ่ กิดเหตุ มีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะ
การบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักร อุปกรณ์
การตรวจสอบและเฝ้าระวังจุดเสีย่ ง
      - แผนรับอุบตั ภิ ยั สารเคมีของสถานทีเ่ กิดเหตุ มีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ ซ้อมแผนหรือไม่
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3. จัดเวทีทบทวนการด�ำเนินการ (After Action Review – AAR) เพือ่ สรุปการด�ำเนินการและหาประเด็น
    ปรับปรุงการด�ำเนินการ
    -  การดูแลผูส้ มั ผัส/ผูป้ ว่ ย
จัดท�ำทะเบียนได้ครบถ้วนหรือไม่
การคัดแยกผูส้ มั ผัส และการขนส่ง ณ จุดเกิดเหตุ จุดอพยพ
การคัดแยกและให้การรักษาพยาบาล ณ ห้องฉุกเฉิน
การสนับสนุนข้อมูลพิษวิทยาและการป้องกันการสัมผัสแก่ทมี ปฏิบตั กิ าร
การเฝ้าระวังสุขภาพต่อเนือ่ งหลังเกิดเหตุ
    - การประสานงานของทีมงานสาธารณสุข (ทีม SRRT, EMS, ห้องฉุกเฉิน)
การแจ้งเหตุ แจ้งไปทีใ่ คร เร็วแค่ไหน
การประสานข้อมูลผูส้ มั ผัส/ผูป้ ว่ ย ระหว่างทีม SRRT กับห้องฉุกเฉินทุกแห่ง
การสนับสนุนข้อมูลและอุปกรณ์ของทีม SRRT ส่วนกลางและเขต
     - ปรับแผน
แผนของทีมสาธารณสุข
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
      - จัดท�ำรายงาน เพือ่ รวบรวมเป็นฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่
    - ให้ขอ้ เสนอแนะ (จากผลการสอบสวน) แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ เพือ่ ป้องกันการเกิดเหตุ เช่น
      อุตสาหกรรมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด                
         เกษตรจังหวัด เป็นต้น
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6.3) การด�ำเนินมาตรการทางกฎหมาย
บทบาทของเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินคดีสงิ่ แวดล้อม
ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และมีการแข่งขันทีส่ งู มาก โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาดังกล่าวน�ำมาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันก่อให้เกิดกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่น มลภาวะทางน�ำ ้ ทางอากาศ หรืออืน่ ๆ
อันเป็นผลมาจากการด�ำเนินธุรกิจโดยมุง่ หวังเพียงผลก�ำไร แต่ไม่ได้คำ� นึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงก็คอื ประชาชน น�ำมาซึง่ ความขัดแย้ง และการฟ้องร้องด�ำเนินคดีตอ่ ศาล เพือ่ ให้ผเู้ ป็นต้นเหตุแห่งความเสียหาย
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทน นัน่ คือ การด�ำเนินคดีสงิ่ แวดล้อม
คดีสงิ่ แวดล้อม
ความหมายของคดีสงิ่ แวดล้อม
คดีสงิ่ แวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.   คดีแพ่งทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม หมายความว่า
(1) คดีแพ่งที่การกระท�ำตามค�ำฟ้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันเนื่องมาจากการท�ำลาย
                  หรือเปลีย่ นแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมของชุมชน หรือระบบนิเวศ
(2) คดีแพ่งที่โจทก์มีค�ำขอให้จ�ำเลยกระท�ำการหรืองดเว้นการกระท�ำเพื่อคุ้มครองรักษา
      ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิง่ แวดล้อมของชุมชน
(3) คดีแพ่งทีโ่ จทก์มคี ำ� ขอให้จำ� เลยชดใช้คา่ สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพือ่ ขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน้
      หรือฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อม หรือเพือ่ มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไป
(4) คดีแพ่งทีม่ คี ำ� ขอให้จำ� เลยชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ
      อนามัย หรือสิทธิใดๆ ของโจทก์ อันเกิดจากมลพิษทีจ่ ำ� เลยเป็นผูก้ อ่ หรือต้องรับผิด
2. คดีอาญาทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม หมายความว่า คดีอาญาทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัตติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครอง
สัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
3. คดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม หมายความว่า คดีพพิ าทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับเอกชน หรือระหว่าง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยกัน อันเนือ่ งมาจากการใช้อำ� นาจทางปกครองหรือการด�ำเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติ
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ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม   การคุม้ ครองหรือการรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว์ หรือสิง่ มีชวี ติ              
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ ครองดูแลสุขภาพมนุษย์ การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมนุษย์ สภาพภูมอิ ากาศ
ภูมทิ ศั น์ ศิลปวัฒนธรรม
ผูเ้ สียหายในคดีสงิ่ แวดล้อม
ผูเ้ สียหายในคดีสงิ่ แวดล้อม แบ่งตามประเภทคดี ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผูเ้ สียหายในคดีแพ่งทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ผูม้ สี ทิ ธิทจี่ ะฟ้องคดีแพ่งทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม คือ บุคคลซึง่ มีสทิ ธิทจี่ ะได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้ สิทธิทจี่ ะด�ำรงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและ
ต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพของตน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ผูเ้ สียหายในคดีอาญาทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
เนือ่ งจากพฤติการณ์การกระท�ำความผิดในคดีอาญาสิง่ แวดล้อม เป็นการท�ำลายธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ถือเป็นความผิดอาญาทีก่ ระทบต่อสาธารณชนหรือประโยชน์สว่ นรวม จึงถือว่ารัฐ
เป็นผู้เสียหาย การด�ำเนินคดีจึงเป็นอ�ำนาจของพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาล
มีค�ำพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำผิด ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายไม่มีอ�ำนาจฟ้องคดีต่อศาล
แต่สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ได้
3. ผูเ้ สียหายในคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม คือ ชุมชน องค์กรเอกชน สมาคม นิตบิ คุ คล
กลุม่ ผลประโยชน์ทมี่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม หรือบุคคล ซึง่ ได้รบั ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนือ่ งมาจากการใช้อำ� นาจทางปกครองหรือการ
ด�ำเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
		คดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ การพิจารณาถึงความเป็นผูไ้ ด้รบั
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้ทจี่ ะเป็นผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลนัน้
ควรพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง โดยค�ำนึงถึงสิทธิชมุ ชนท้องถิน่ ชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม องค์กรเอกชน สมาคม                
นิตบิ คุ คล หรือกลุม่ ผลประโยชน์ทมี่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
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เขตอ�ำนาจศาลในคดีสงิ่ แวดล้อม
เขตอ�ำนาจศาลในคดีสงิ่ แวดล้อม พิจารณาตามประเภทคดี ได้ดงั ต่อไปนี้
1. เขตอ�ำนาจศาลในคดีแพ่งทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
   ศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คือ ศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณา
   พิพากษาคดีแพ่ง ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี
                ศาลช�ำนัญพิเศษที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ส�ำหรับศาลแพ่ง
  มีการจัดตัง้ แผนกคดีสงิ่ แวดล้อมขึน้ เพือ่ พิจารณาพิพากษาคดีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในเขตศาลแพ่ง
                 หรือคดีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ นอกเขตศาลแพ่งซึง่ มีความยุง่ ยากซับซ้อน และศาลแพ่งรับไว้พจิ ารณา
                พิพากษา
2. เขตอ�ำนาจศาลในคดีอาญาทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
   ศาลทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม คือ ศาลทีม่ อี ำ� นาจพิจารณา
  พิพากษาคดีอาญา ได้แก่ ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง
   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี
                 ศาลช�ำนัญพิเศษที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ และยังไม่มีการแยก
    ประเภทคดีอาญาสิง่ แวดล้อมออกจากคดีอาญาทัว่ ไป
3. เขตอ�ำนาจศาลในคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
  เมือ่ คูก่ รณีไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทัว่ ไป ประสงค์ทจี่ ะยืน่ ฟ้องคดีปกครองเกีย่ วกับ
  สิง่ แวดล้อม สามารถยืน่ ฟ้องต่อศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองภูมภิ าคได้ โดยพิจารณาถึง
                    เขตอ�ำนาจศาลตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542     
ความเกีย่ วข้องของเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ให้บริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อมกับคดีสงิ่ แวดล้อม
เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ประชาชน เช่น การประเมินความเสีย่ งทางสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี อ่ สุขภาพ การเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพของประชาชน
กลุม่ เสีย่ ง การวินจิ ฉัยรักษาโรคซึง่ เกิดจากมลพิษทางสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วย ข้อมูลทีไ่ ด้
และตัวเจ้าหน้าทีเ่ องมีความเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินคดีสงิ่ แวดล้อม กล่าวคือ ข้อมูลทีไ่ ด้จากกรณีดงั กล่าวเป็นข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ซึง่ หน่ายงานของรัฐต้องจัดให้มไี ว้เพือ่ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ แต่สำ� หรับเวชระเบียน
ของผูป้ ว่ ยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะเปิดเผยไม่ได้ถา้ ผูป้ ว่ ยไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีอายุตำ�่ กว่า
15 ปี ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมมีสทิ ธิดำ� เนินการแทนเจ้าของข้อมูลได้ (กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ พ.ศ.2540) ส่วนเจ้าหน้าทีน่ นั้ เนือ่ งจากเป็นผูร้ บั รูข้ อ้ เท็จจริงและข้อมูลทางวิชาการเกีย่ วกับ
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ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ เช่น ข้อมูลของสิง่ คุกคามทางสิง่ แวดล้อม ข้อมูลการเจ็บป่วยของผูเ้ สียหาย เป็นต้น
ดังนั้น เมื่อมีการฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อศาลเป็นคดีสิ่งแวดล้อม ศาลอาจมีค�ำสั่งเองหรือคู่ความร้องขอต่อศาลให้
ออกหมายเรียกเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวเข้ามาในคดีเพือ่ เบิกความต่อศาลในฐานะพยานบุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ พิสจู น์ให้
ศาลเห็นในข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น แหล่งก�ำเนิดมลพิษ อาการและความร้ายแรงของโรค ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับ
สารทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษ เป็นต้น
กรณีตวั อย่างซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเกีย่ วข้องของเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ให้บริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อมกับ
คดีสงิ่ แวดล้อม คือ กรณีชาวบ้านคลิตลี้ า่ ง ต�ำบลนาสวน อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รบั อันตรายจากการปล่อย
น�ำ้ เสียทีม่ สี ารตะกัว่ เจือปนลงสูล่ ำ� ห้วยคลิตขี้ องโรงงานแต่งแร่คลิตี้ โดยชาวบ้านได้ดมื่ น�ำ้ และจับสัตว์นำ�้ ในล�ำห้วย
ดังกล่าว ท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากได้รับสารพิษตะกั่วที่เจือปนอยู่ในน�้ำ  ได้มีการตรวจรักษาและเฝ้าระวัง
การเจ็บป่วยด้วยโรคสารพิษตะกัว่ โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ และมีการออกใบรับรองแพทย์ให้แก่ผปู้ ว่ ย
บางส่วนว่าเกิดจากโรคพิษตะกัว่ เรือ้ รัง ทัง้ ยังตรวจพบว่าชาวบ้านทุกคนในหมูบ่ า้ นมีสารตะกัว่ เจือปนอยูใ่ นเลือดปริมาณ
มากกว่าคนปกติ ต่อมาเมือ่ มีการฟ้องคดีตอ่ ศาลเพือ่ ให้บริษทั ซึง่ เป็นเจ้าของโรงงานแต่งแร่ชดใช้คา่ เสียหายแก่ชาวบ้าน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ข้อมูลจากการตรวจวินจิ ฉัยโรคดังกล่าวได้ถกู น�ำมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาล
สรุป
เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ให้บริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อมเป็นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องโดยตรงและมีความส�ำคัญ                    
กับการด�ำเนินคดีสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี
เช่น การบันทึกข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับผูป้ ว่ ย การให้ความเห็นในทางวิชาการซึง่ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาโดยปราศจากอคติ
และความเห็นส่วนตัว ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์แก่การพิจารณาคดีของศาลและเพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
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ภาคผนวก
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ค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดบริการเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. ดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI). Available at:
http://www.pcd.go.th/info_serv/air_aqi.htm.
กรอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ (ออนไลน์) .
http://www.thia.in.th/uploads/HIA_2.pdf [12 มิถนุ ายน 2555]
ก้าวย่าง เอช ไอ เอ ประสบการณ์ของคนท�ำงานสาธารณสุขบทเส้นทางของกระบวนการ HIA ในจังหวัดระยอง กองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2556.
ค�ำแนะน�ำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด�ำเนินคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ค�ำแนะน�ำของประธานศาลฎีกาเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีสงิ่ แวดล้อม ข้อ 3
ค�ำแนะน�ำของประธานศาลฎีกาเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีสงิ่ แวดล้อม
ค�ำแนะน�ำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด�ำเนินคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ข้อ 3
ฉันทนา  ผดุงทศ   คูม่ อื ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน (Procedure Manual :PM)  เรือ่ ง การเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมของทีม SRRT ส่วนกลาง เขต จังหวัดและ
อ�ำเภอ : ฉบับที่ 1 แก้ไขครัง้ ที่ 1  พฤศจิกายน 2553.
เดชรัตน์ สุขก�ำเนิด และคณะ. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพือ่ การสร้างนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ: แนวคิด
แนวทาง และแนวปฏิบตั .ิ นนทบุร:ี สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, 2545.
เดชรัต สุขก�ำเนิด และคณะ. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพือ่ การ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ” วันที่ 20-24 สิงหาคม พ.ศ. 2550.
นันทิกา  สุนทรชัยกุล และคณะ.2552. การวิเคราะห์ความเสีย่ งทางสุขภาพส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข กรมควบคุม
โรค.  
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ,ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา, พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม เรือ่ ง การจัดตัง้ แผนกคดีสงิ่ แวดล้อมในศาลแพ่ง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรือ่ ง การก�ำหนดให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
เป็นข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
ประกาศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.http://www.iceh.or.th/index.php/activity/44pr/109-iceh-doc.html,เข้าถึง วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555.
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช. การประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ. 2547. กรุงเทพมหานคร:บริษทั ไซเบอร์เพรส จ�ำกัด.
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พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช, มยุรา วิวรรธนะเดช, สมศรี ปัทมพันธุ.์ 2547. ระบาดวิทยาภาคประชาชน: การท�ำแผนทีเ่ ดิน
ดิน. เชียงใหม่:วนิดาเพรส.
พรชัย สิทธิศรัณย์กลุ , สรันยา เฮงพระพรหม.  โครงการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม. ได้รบั ทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ปี 2552.
พรชัย สิทธิศรัณย์กลุ . แนวทางการวินจิ ฉัยโรคเหตุสงิ่ แวดล้อม (ออนไลน์). สืบค้นจาก:
http://www.healthcarethai.com/โรคเหตุสงิ่ แวดล้อม/ [4 กรกฎาคม 2557]
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 8
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 4
รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.
วรานุช ภูวรักษ์, “ปัญหาการด�ำเนินคดีสงิ่ แวดล้อมในศาลชัน้ ต้น” (ผลงานส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึง่ ของการอบรม
หลักสูตรผูพ้ พิ ากษาผูบ้ ริหารในศาลชัน้ ต้น รุน่ ที่ 10 สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2555),
หน้า 16-26
วรานุช ภูวรักษ์, “ปัญหาการด�ำเนินคดีสงิ่ แวดล้อมในศาลชัน้ ต้น” (ผลงานส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึง่ ของการอบรม
หลักสูตรผูพ้ พิ ากษาผูบ้ ริหารในศาลชัน้ ต้น รุน่ ที่ 10 สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2555),
หน้า 26
วรานุช ภูวรักษ์, “ปัญหาการด�ำเนินคดีสงิ่ แวดล้อมในศาลชัน้ ต้น” (ผลงานส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึง่ ของการอบรม
หลักสูตรผูพ้ พิ ากษาผูบ้ ริหารในศาลชัน้ ต้น รุน่ ที่ 10 สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2555),
หน้า 26
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส.(2556).กฎหมายและข้อควรระวังของผูป้ ระกอบวิชาชีพ พยาบาล.กรุงเทพฯ :
ส�ำนักพิมพ์วญิ ญูชน พิมพ์ครัง้ ที่ 6
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.), หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ.วนิดาการ
พิมพ์, 2552.
สมเกียรติ ศิรริ ตั นพฤกษ์. (2542). การสอบสวนโรคทีเ่ กิดเป็นหมูห่ รือเป็นกลุม่ . พิมพ์ครัง้ ที่ 1   
       กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550. กรุงเทพมหานคร, 2550
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. เสียงสะท้อนสุขภาพประสบการณ์จริง HIA 5 พืน้ ทีม่ มุ . กรุงเทพมหานคร,
2551
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบทางสุขภาพ. ศูนย์ประสานงานการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, 2552
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (ออนไลน์). URL:
http://www.nationalhealth.or.th/Hia01.html [3 กันยายน 2552]
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แนว
ทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ธันวาคม 2552
ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. แนวทางการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิง่ แวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร,
2553.
ส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร, 2548
อรรจน์ สีหะอ�ำไพ .2557. การสือ่ สารความเสีย่ ง (Risk Communication) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข  
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