
พิจิตรเฝ้าระวัง ติดตามให้การดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ทองค า 
 
 นายวิวัฒ  ค าเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า จากการที่มีการด าเนินกิจการเหมืองแร่
ทองค าซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่รอยต่อใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก, และเพชรบูรณ์ โดยจังหวัดพิจิตรอยู่ใน
พ้ืนที่ต าบลเขาเจ็ดลูกและต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ และมีประชาชนอาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ จ านวน 5,805 ราย  

ในการเฝ้าระวัง ติดตามให้การรักษาแก่ประชาชนในพื้นท่ีรอบเหมืองแร่ทองค าในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรนั้น  
สสจ.พิจิตร ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลทับคล้อ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ทับคล้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของอ าเภอทับคล้อ รวมถึงเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอต่างๆ ใน
จังหวัดตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกคน ทีเ่จ็บป่วยและ
อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยด าเนินการตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ทองค าเพ่ือตรวจหาความผิดปกติต่อสุขภาพร่างกายและภาวะสุขภาพจิต และมีการเจาะ
เลือดประชาชนส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งส่งผู้ป่วยในบางรายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลพิจิตร  นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินงานตาม โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ประชาชนในพื้นท่ีรอบเหมืองแร่ทองค า 

 การด าเนินการของจังหวัดพิจิตร ภายหลังจากท่ีได้รับทราบผลการตรวจ เลือดหาสารโลหะหนักในร่างกาย
ของประชาชนในพื้นท่ีรอบเหมืองแร่ทองค าจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว ได้ด าเนินการตรวจ
สุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงอีกครั้ง โดย ร่วมกับกรม/กองวิชาการเก่ียวข้อง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และผล
การตรวจเลือดพบว่า มีสารโลหะหนักในร่างกายสูงกว่าค่าปกติ 216 ราย จ าแนกเป็นกลุ่มเสี่ยงระดับต่างๆ ไดด้ังนี้ 1.
กลุ่มเสี่ยงสูง จ านวน 45 ราย 2. กลุ่มเสี่ยงปานกลาง จ านวน 77 ราย และกลุ่มเสี่ยงต่ า จ านวน 94 ราย     ซึ่งจาก
ข้อมูลดังกล่าวนี้ นพ.สสจ.พิจิตร ได้ประชุมคณะแพทย ์พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เก่ียวข้องของจังหวัดและ
พ้ืนที่เพ่ือร่วมวางแผนให้การดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยจะมีการเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องและให้
ความส าคัญในการเข้าไปดูแล ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มท่ีป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงสม่ าเสมอ โดยทีมหมอครอบครัวหรือทีมสห
วิชาชีพโดยแพทย์จากโรงพยาบาลพิจิตรร่วมกับทีมเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทับคล้อ  เพ่ือให้การดูแลทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจที่บ้านอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 

นายวิวัฒ ค าเพ็ญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการด าเนินการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพประชาชนที่ 
อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่ มีความส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินงาน อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี คณะกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ ที่มีอยู่ได้ด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีผลการด าเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการเฝ้าระวัง การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
1. เฝ้าระวังการปนเปื้อนในน้ าและแหล่งน้ าที่ใช้ในการบริโภคและอุปโภค โดยจัดเก็บตัวอย่างน้ าประปา 

จ านวน 31 แห่ง บ่อน้ าตื้น 27 บ่อ น้ าผิวดิน 11 แห่ง โรงผลิตน้ าดื่ม จ านวน 4 แห่ง 
2.เฝ้าระวังการปนเปื้อนห่วงโซ่อาหาร (ผัก ผลไม้และสัตว์) ดังนี้ 

2.1 ด าเนินการสุ่มส ารวจพฤติกรรมการบริโภคจากการสัมภาษณ์ จ านวน 321 ครัวเรือน 
พบว่า กลุ่มข้าวและอาหารประเภทแป้งอ่ืนๆ มีการบริโภคแบบปรุงสุกโดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่ ซื้อมาจากตลาดใน
หมู่บ้านและใกล้หมู่บ้าน แต่ก็ยังมีการปลูกไว้กินเองบ้าง กลุ่มเนื้อสัตว์  มุ่งประเด็นไปท่ีเนื้อสัตว์ (ปลา หอยขม และหนู
นา) ส่วนใหญ่จะซื้อในร้านค้า  

2.2 ด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจหาการปนเปื้อนโลหะหนัก (แมงกานีส และสารหนู) 
ใน 4 หมู่บ้าน (ต าบลเขาเจ็ดลูก) จ านวน 123 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบแมงกานีสอยู่ในช่วง 0.29-0.93 มก/กก 
(มาตรฐานยังไม่ได้ก าหนด) และสารหนูอยู่ในช่วงน้อยกว่า0.027-1.79 มก/กก (มาตรฐานไม่เกิน 2 มก/กก) เมื่อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ พบ แมงกานีสสูงในผักบุ้ง แตงกวากบและปลาช่อน 



 2.3 คืนข้อมูลน้ า อาหารและอบรมผู้ดูแลประปา ผู้น าชุมชน อบต. อสม. และประชาชน 
2.4  พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information System: GIS) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองค า 

1. จัดกิจกรรมคาราวานสุขภาพดีวีถีธรรม วิถีไทย โดยในปี 2558  ด าเนินการมาแล้วรวม 5 ครั้ง  
โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจากโรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
โรงพยาบาลบางมูลนากทีมเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทับคล้อ และเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทุกอ าเภอที่
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาจัดกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกัน มีประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ครั้งละ
ประมาณ 350 - 400 คน ภายในงานจะจัดกิจกรรมด้านความรู้สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งเสริมการ
ใช้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวม ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ
สุขภาพประชาชน คืนข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

2. ทีมหมอครอบครัวจะออกเยี่ยมผู้ป่วยและครัวเรือนกลุ่มเสี่ยงทุกสัปดาห์  ทีมสหแพทย์โรงพยาบาล 
พิจิตรจะออกเยี่ยมทุกเดือน รวมออกเยี่ยมครัวเรือน 80 ครัวเรือน  

3.เปิดบริการคลินิกพิเศษเพ่ือบริการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน  
สถาน บริการที่เก่ียวข้องในทุกระดับ (คลินิคโรคจากการประกอบอาชีพ) 

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
1. จัดประชุมคณะท างานเป็นระยะๆ เพ่ือก าหนดมาตรการและสร้างความเข้าใจกระการด าเนินงาน  
2. เผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3. อบรมเครือข่าย อสม. ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างแกนน า อสม. ให้มีความรู้และทักษะในการ 

เฝ้าระวัง การด าเนินงานและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
  

----------------------- 


