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อัคราฯ เผยผลตรวจสุ ขภาพชาวบ้ านรอบเหมืองครั้งล่าสุ ด “ไม่ พบไซยาไนด์ -ส่ วนสารหนูลดลงชัด”
ชี้เหตุให้ ความรู้ ด้านโภชนาการ และงด ‘อาหารทะเล-สมุนไพร-สาหร่ าย’ ก่อนเข้ าตรวจ

กรุงเทพมหานคร – 22 สิงหาคม 2559 นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการฝ่ ายประสานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์ สเซส
จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยผลการตรวจรักษาสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบเหมืองแร่ ทองคําชาตรี ในรัศมี 500 เมตร และ 5
กิโลเมตร ตามเงื่อนไขการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ หรื ออีเอชไอเอ (EHIA) ครั้งล่าสุดเป็ นที่น่าพอใจพบ
ประชาชนจํานวน 226 คนที่เข้าตรวจมีสุขภาพปกติ ไม่พบสารไซยาไนด์ในเลือดเกินเกณฑ์แม้แต่คนเดียว โดยประชาชนทั้งหมดได้รับ
การตรวจหาสารหนูในปั สสาวะและพบอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ 221 คนมีเพียง 5 คนที่พบค่าสารหนูเกินค่าอ้างอิงหรื อคิดเป็ น 2.2 เปอร์เซ็นต์
จากประชาชนกลุ่มเสี่ ยงที่เข้ารับการตรวจทั้งหมด มัน่ ใจส่วนหนึ่งมาจากการลงพื้นที่ให้ขอ้ มูลด้านโภชนาการและความรู ้ดา้ นพิษวิทยา
เบื้องต้นที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขอความร่ วมมือประชาชนในการงดรับประทานอาหารกลุ่มเสี่ ยงที่มีสารโลหะ
หนักก่อนการตรวจเลือดและปั สสาวะอย่างน้อย 48 ชัว่ โมงตามหลักระบาดวิทยาซึ่งได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี

เกี่ยวกับบริษัท อัครา รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทอัครา รี ซอร์ สเซส จํ ากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการสํารวจและการทําเหมืองแร่ ทองคําและเงิน รวมทัง้ ผลิตและจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองคําและเงิน เริ่ มดําเนินการในปี พ.ศ 2544 โดยบริ ษัทฯ ได้รับ
สัมปทานเหมืองแร่ ทองคําทีใ่ หญ่ทีส่ ดุ ในประเทศไทย คือ เหมืองแร่ ชาตรี ตัง้ อยู่ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ดําเนินงาน “เหมืองแร่ ระบบปิ ด” ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยและได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับโลก เพือ่ การดูแลให้ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบนั มีกําลังการผลิตที ่ 6.2 ล้านสินแร่ ต่อปี อันได้แก่ ผลิตโลหะทองคําจํ านวนประมาณ130,000 ออนซ์ ต่อปี และ
ผลิตโลหะเงิ นเป็ นจํ านวนประมาณ 1,000,000 ออนซ์ ต่อปี จึงมีส่วนร่ วมส่งเสริ มรายได้ให้ภาครัฐด้วยค่าภาคหลวงทีช่ ําระแล้วรวมทัง้ สิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งค่าภาคหลวงดังกล่าวจัดสรรเพือ่ ส่งเสริ มเศรษฐกิ จ
และคุณภาพชีวิตของชุมชน

“บริ ษทั อัครา รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ยืนยันใน
ความจริ งใจและตั้งใจคลายความกังวลใจต่อเรื่ องราวที่เกิดขึ้นมา
ตลอด ไม่วา่ จะเป็ นข้อกังวลใจด้านสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม โดยเรา
น้อมรับทุกข้อเสนอจัดให้มีการตรวจวัดและเฝ้าระวัง รวมทั้งการ
ตรวจรักษาตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(กพร) และหน่วยงานที่เกียวข้องกรุ ณาให้คาํ แนะนํามาโดยตลอด
การตรวจรักษาด้านสุขภาพตามมาตรการอีเอชไอเอ (EHIA) ถือ
เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ซึ่งปกติตามกฏหมายจะต้องทําการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ ยงในบริ เวณ
โดยรอบพื้นที่ดาํ เนินการรัศมี 500 เมตร (ตรวจหาสารหนู แมงกานีส และไซยาไนด์ ) และ 5 กิโลเมตร (ตรวจหาเฉพาะสารหนู) ปี ละ 1
ครั้ง แต่ต้ งั แต่ปลายปี 2557 เป็ นต้นมาบริ ษทั ฯ ก็ได้ยกระดับความ
เข้มข้นในการตรวจรักษาตามมาตรการดังกล่าวเป็ นทุกๆ ไตรมาส
หรื อปี ละ 4 ครั้ง ตามคําแนะนําของ กพร. และด้วยเจตนารมย์ในการ
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบเหมืองแร่ ทองคําชาตรี
ที่เราให้ความสําคัญมาเป็ นอันดับหนึ่ง โดยจัดให้มีการตรวจหาสาร
โลหะหนักทั้ง 3 ประเภทคือ ไซยาไนด์และแมงกานีสในเลือด และ
สารหนูในปั สสาวะ โดยโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งได้ผล
เป็ นที่น่าพอใจกล่าวคือพบประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีสารโลหะหนักเกินเกณฑ์ ในขณะที่บางส่วนที่พบว่ามีสารฯ เกินค่าอ้างอิงซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นสารหนู ก็พบว่ามีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเรายังถือว่าเป็ นโอกาสอันดีที่ได้ให้ความรู ้ดา้ นโภชนาการและความรู ้ดา้ น
พิษวิทยาเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย เนื่องจากสารหนู ไซยาไนด์ และแมงกานีสนั้นเป็ นสารและธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ ในอาหารที่
เราบริ โภค หรื อสิ นค้าที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน อาทิ สารหนูมีอยูใ่ นอาหารทะเล สาหร่ าย และอาหารแปรรู ปอื่นๆ สารไซยาไนด์ อยูใ่ น
หน่อไม้ ควันบุหรี่ ยาฆ่าหญ้า เป็ นต้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ไม่วา่ ใครก็สามารถมีสารเหล่านี้ในร่ างกาย ไม่วา่ คุณจะอาศัยอยูบ่ ริ เวณไหนของ
โลกก็ตามโดยทุกครั้งเราจะมีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและนักพิษวิทยาคอยลงพื้นที่ให้ความรู ้อธิบายเรื่ องราวเหล่านี้ให้กบั ประชาชนอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่อง” นายเชิดศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ต้งั แต่เดือนธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษทั อัคราฯ ได้จดั ให้มีการตรวจสุขภาพพร้อมรักษาตามมาตรการอีเอชไอเอ
(EHIA) เพิมขึ้นเป็ นรายไตรมาสหรื อทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 8 ครั้งจนถึงปัจจุบนั โดยทีมแพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอินเตอร์
เวชการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนําส่งตัวอย่างเลือดและปั สสาวะ เพื่อตรวจวิเคราะห์ ที่หอ้ งปฏิบตั ิการทางวิทายศาสตร์ที่ได้
มาตรฐานสากล อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี พบค่าเฉลี่ยสารหนูในร่ างการลดลงอย่างมีนยั ยะสําคัญและต่อเนื่อง โดยในการตรวจครั้ง
ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2559 ไม่พบประชาชนที่มีสารไซยาไนด์ในเลือดเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
เกี่ยวกับบริษัท อัครา รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทอัครา รี ซอร์ สเซส จํ ากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการสํารวจและการทําเหมืองแร่ ทองคําและเงิน รวมทัง้ ผลิตและจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองคําและเงิน เริ่ มดําเนินการในปี พ.ศ 2544 โดยบริ ษัทฯ ได้รับ
สัมปทานเหมืองแร่ ทองคําทีใ่ หญ่ทีส่ ดุ ในประเทศไทย คือ เหมืองแร่ ชาตรี ตัง้ อยู่ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ดําเนินงาน “เหมืองแร่ ระบบปิ ด” ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยและได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับโลก เพือ่ การดูแลให้ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบนั มีกําลังการผลิตที ่ 6.2 ล้านสินแร่ ต่อปี อันได้แก่ ผลิตโลหะทองคําจํ านวนประมาณ130,000 ออนซ์ ต่อปี และ
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ขณะที่ผลการตรวจสารหนูในประชาชนรอบเหมืองแร่ ทองคําชาตรี ในรัศมีที่กาํ หนดจํานวน 221 คนจาก 226 คนพบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
(ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร) มีเพียง 5 คนมีผทู ้ ี่มีสารหนูเกินค่าอ้างอิง (มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลิตร และพบประชาชนจํานวน 11
คนที่มีค่าธาตุแมงกานีสเกินค่าอ้างอิง (เกิน 15 ไมโครกรัมต่อลิตร)
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูผลการตรวจในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่
ปลายปี 2557 – ปี 2559 พบว่า ปริ มาณผูท้ ี่มีสารหนู ในปั สสาวะลดลง
อย่างมีนยั สําคัญ จากค่าเฉลี่ยที่ 75 ไมโครกรัมต่อลิตร เป็ น 31
ไมโครกรัมต่อลิตร สื บเนื่องจากทีมงานลงพื้นที่ให้ความรู ้และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผตู ้ รวจร่ างกายงดอาหารทะเล ยาสมุนไพร และ
สาหร่ ายเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง หรื อ 2 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ เนื่องจาก
อาหารทะเลและสาหร่ ายส่วนใหญ่จะมีสารหนูอินทรี ยท์ ี่แม้ไม่อนั ตรายต่อร่ างกายอยูใ่ นอาหารที่ชาวบ้านรับประทาน แต่หากไม่งด
รับประทานก็จะทําให้ค่าสารหนูที่ตรวจออกมาสูงกว่าความเป็ นจริ ง ดังนั้นเมื่อชาวบ้านปฏิบตั ิตามคําแนะนํา ค่าสารโลหะหนักดังกล่าว
จึงลดลงอย่างเห็นได้ชดั
“อย่างที่ยนื ยันเสมอมา บริ ษทั อัคราฯ พร้อมให้ความร่ วมมือ ศึกษา ตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งตามหลักวิชาการ ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ในทุกๆ เรื่ อง ซึ่งผมขอวิงวอนให้ทุกท่านทําใจให้เป็ นกลาง พิจารณาข้อมูลอย่างถ้วนถี่ตามหลักฐานที่ปรากฏ อย่างในกรณี ที่
มีการรายงานข่าวว่า กพร. ได้นาํ ประชาชนกลุ่มหนึ่งเข้ารับการตรวจรักษาตามความต้องการเพิ่มเติมในโรงพยาบาลรามาธิบดีต้ งั แต่กลาง
ปี 2558 ที่ผา่ นมา ขณะนี้ก็มีผลการตรวจวินิจฉัยที่ชดั เจนจากแพทย์ที่ทาํ การตรวจรักษาว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีอาการเจ็บป่ วยที่
เชื่อมโยงจากสารโลหะหนักเป็ นพิษแม้แต่คนเดียว” นายเชิดศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
***********************
ต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่ อฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริ ษัทอัครา รีซอร์ สเซส จํากัด(มหาชน)
อี เมล: pr@akararesources.com tel: 02-233-9670 ต่อ 3022, 3024
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บริ ษัทอัครา รี ซอร์ สเซส จํ ากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการสํารวจและการทําเหมืองแร่ ทองคําและเงิน รวมทัง้ ผลิตและจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองคําและเงิน เริ่ มดําเนินการในปี พ.ศ 2544 โดยบริ ษัทฯ ได้รับ
สัมปทานเหมืองแร่ ทองคําทีใ่ หญ่ทีส่ ดุ ในประเทศไทย คือ เหมืองแร่ ชาตรี ตัง้ อยู่ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ดําเนินงาน “เหมืองแร่ ระบบปิ ด” ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยและได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับโลก เพือ่ การดูแลให้ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบนั มีกําลังการผลิตที ่ 6.2 ล้านสินแร่ ต่อปี อันได้แก่ ผลิตโลหะทองคําจํ านวนประมาณ130,000 ออนซ์ ต่อปี และ
ผลิตโลหะเงิ นเป็ นจํ านวนประมาณ 1,000,000 ออนซ์ ต่อปี จึงมีส่วนร่ วมส่งเสริ มรายได้ให้ภาครัฐด้วยค่าภาคหลวงทีช่ ําระแล้วรวมทัง้ สิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งค่าภาคหลวงดังกล่าวจัดสรรเพือ่ ส่งเสริ มเศรษฐกิ จ
และคุณภาพชีวิตของชุมชน
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