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อัคราฯ พิสูจน์ สุขภาพประชาชนรอบเหมืองฯ เข้ ม พาตรวจสุ ขภาพตามมาตรการ EHIA ทุก 3 เดือน
เพชรบูรณ์ – 19 กันยายน 2559 บริ ษทั อัครา รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) นําประชาชนและเยาวชนที่อาศัยอยู่

ในบริ เวณรอบเหมืองแร่ ทองคําชาตรี ในรัศมี 500 เมตร และ 5 กิโลเมตรเข้ารับการตรวจสุ ขภาพอย่างเข้มข้น ตาม
เงื่อนไขการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ หรื ออีเอชไอเอ (EHIA) ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 ณ
โรงพยาบาลวังโป่ ง อ. วังโป่ ง จ. เพชรบูรณ์ โดยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นการ
ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยมีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอําเภอวังโป่ ง หัวหน้าส่ วนราชการในท้องที่
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเจ้าหน้าที่ทหารชุ ดปฏิบตั ิการมวลชน ป.พัน 30 จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็ นสักขีพยานและร่ วม
สังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิด
การตรวจสุ ขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ ทองคําชาตรี คือการตรวจรักษาประชาชนตามมาตรการ EHIA ที่
ระบุวา่ ผูป้ ระกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป ตลอดจนการตรวจหาสารโลหะหนักตามที่ระบุอนั ได้แก่
สารไซยาไนด์ สารหนู และสารแมงกานีส ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบพื้นที่ดาํ เนินการในรัศมี 500 เมตร
และ 5 กิโลเมตร ทุกปี โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษทั อัคราฯ ได้จดั ให้มีการตรวจสุ ขภาพพร้อมรักษา
ตามมาตรการอีเอชไอเอ (EHIA) อย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็ นรายไตรมาสหรื อทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งสิ้ น 8 ครั้งจนถึง
ปั จจุบนั พบค่าเฉลี่ยสารหนูในร่ างการลดลงอย่างมีนยั ยะสําคัญและต่อเนื่ อง โดยในการตรวจครั้งล่าสุ ดในเดือน
กรกฎาคม 2559 ไม่พบประชาชนที่มีสารไซยาไนด์ในเลือดเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ขณะที่ผลการตรวจสารหนูในประชาชนรอบเหมืองแร่ ทองคําชาตรี ในรัศมีที่กาํ หนดจํานวน 221 คนจาก 226 คน
พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร) มีเพียง 5 คนมีผทู ้ ี่มีสารหนู เกินค่าอ้างอิง (มากกว่า 100
ไมโครกรัมต่อลิตร และพบประชาชนจํานวน 11 คนที่มีค่าธาตุแมงกานีสเกินค่าอ้างอิง (เกิน 15 ไมโครกรัมต่อลิตร)
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูผลการตรวจในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่ปลายปี 2557 – ปี 2559 พบว่า ปริ มาณผูท้ ี่มีสาร
หนู ในปั สสาวะลดลงอย่างมีนยั สําคัญ จากค่าเฉลี่ยที่ 75 ไมโครกรัมต่อลิตร เป็ น 31ไมโครกรัมต่อลิตร สื บเนื่องจาก
ทีมงานลงพื้นที่ให้ความรู ้และประชาสัมพันธ์ให้ผตู ้ รวจร่ างกายงดอาหารทะเล ยาสมุนไพร และสาหร่ ายเป็ นเวลา 48
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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 สมัยและได้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับโลก เพือ่ การดูแลให้ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบนั มีกําลังการผลิ ตที ่ 6.2 ล้านสินแร่ ต่อปี อันได้แก่ ผลิตโลหะทองคําจํ านวนประมาณ130,000 ออนซ์ ต่อ
ปี และผลิตโลหะเงินเป็ นจํ านวนประมาณ 1,000,000 ออนซ์ ต่อปี จึงมีส่วนร่ วมส่งเสริ มรายได้ให้ภาครัฐด้วยค่าภาคหลวงทีช่ ําระแล้วรวมทัง้ สิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งค่าภาคหลวงดังกล่าวจัดสรรเพือ่ ส่งเสริ ม
เศรษฐกิ จและคุณภาพชีวิตของชุมชน

ชัว่ โมง หรื อ 2 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ เนื่องจากอาหารทะเลและสาหร่ ายส่ วนใหญ่จะมีสารหนูอินทรี ยท์ ี่แม้ไม่
อันตรายต่อร่ างกายอยูใ่ นอาหารที่ชาวบ้านรับประทาน แต่หากไม่งดรับประทานก็จะทําให้ค่าสารหนูที่ตรวจออกมา
สู งกว่าความเป็ นจริ ง ดังนั้นเมื่อชาวบ้านปฏิบตั ิตามคําแนะนํา ค่าสารโลหะหนักดังกล่าวจึงลดลงอย่างเห็นได้ชดั
โดยผลการตรวจครั้งล่าสุ ดเมื่อเดือน กรกฎาคม 2559 ที่ผา่ นมาพบประชาชนจํานวน 226 คนที่เข้าตรวจมี
สุ ขภาพปกติ ไม่พบสารไซยาไนด์ในเลือดเกินเกณฑ์แม้แต่คนเดียว โดยประชาชนทั้งหมดได้รับการตรวจหาสารหนู
ในปั สสาวะและพบอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ 221 คนมีเพียง 5 คนที่พบค่าสารหนู เกินค่าอ้างอิงหรื อคิดเป็ น 2.2 เปอร์ เซ็นต์
จากประชาชนกลุ่มเสี่ ยงที่เข้ารับการตรวจทั้งหมด มัน่ ใจส่ วนหนึ่งมาจากการลงพื้นที่ให้ขอ้ มูลด้านโภชนาการและ
ความรู ้ดา้ นพิษวิทยาเบื้องต้นที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการขอความร่ วมมือประชาชนในการงด
รับประทานอาหารกลุ่มเสี่ ยงที่มีสารโลหะหนักก่อนการตรวจเลือดและปั สสาวะอย่างน้อย 48 ชัว่ โมงตามหลักระบาด
วิทยาซึ่ งได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
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