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การเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ทางสขุภาพจากเดมิทีมุ่ง่ไปในเรือ่งของการวนิจิฉยัและรกัษาโรค เป็นการป้องกนั

และส่งเสรมิสขุภาพ ท�าให้วธิกีารในการจดัการเรือ่งสขุภาพเปลีย่นจากการค้นหาสิง่คกุคามสขุภาพและผลไม่พงึประสงค์ของ

สิ่งคุกคามนั้นๆ เพื่อที่จะสร้างมาตรการในการควบคุมและป้องกันสิ่งคุกคามสุขภาพ ในอดีตเมื่อกล่าวถึงสิ่งคุกคามสุขภาพ 

ทุกคนจะคิดถึงเชื้อโรคเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งคุกคามสุขภาพไม่ใช่เฉพาะเชื้อโรคเท่านั้น     

แต่ยังรวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่เมื่อมนุษย์ได้รับสัมผัสแล้วสามารถก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง การพัฒนาทางอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดสิ่งคุกคามสุขภาพชนิดใหม่ๆ   

ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือท�าให้เกิดเชื้อโรคอุบัติใหม่ ด้วยเหตุผลหลายประการดังกล่าวนี้ ท�าให้เรื่องของความเสี่ยงถูกดึง

เข้ามาในงานทางด้านสาธารณสุขมากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมมักจะน�าไปสู่ความเสี่ยงทางสุขภาพเสมอไม่ว่า

จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

การวเิคราะห์ความเสีย่งซึง่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมนิความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งและ

การสือ่สารความเสีย่ง ได้ถกูพฒันาและประยกุต์ใช้ในงานด้านสิง่แวดล้อม และขยายมาสูง่านทางด้านสขุภาพมากกว่าทศวรรษ 

แม้ว่าการพัฒนามีมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปัจจุบัน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของวิธีการมากกว่าหลักการของแต่ละ       

องค์ประกอบ สิ่งที่ต้องการย�้าเตือนคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นเพียงเครื่องมือที่มีหลักการซึ่งสามารถพิสูจน์ทราบตาม   

หลักทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือผู้ที่ต้องการน�าไปใช้ต้องประยุกต์ให้เข้ากับงานที่ตนเองต้องการด�าเนินการ ซึ่งสิ่งส�าคัญก่อนที่

จะประยกุต์ใช้ได้กค็อืต้องมคีวามเข้าใจหลกัการของทัง้ 3 องค์ประกอบจงึจะสามารถใช้เครือ่งมอืชนดินีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากความเข้าใจในเครื่องมือแล้ว ยังต้องอาศัยประสบการณ์ในการน�าไปใช้ได้ด้วย

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมุ่งในการสร้างความเข้าใจในหลักการของแต่ละองค์ประกอบ พึงระลึกว่าหนังสือเล่มนี้มิใช่

วธิดี�าเนนิงานมาตรฐาน (Standard Operation Procedure) ผูอ่้านต้องมคีวามเข้าใจในหลกัการของแต่ละองค์ประกอบเสยี

ก่อนจงึจะน�าไปใช้ได ้และเมือ่มีการประยกุตใ์ช้มากเทา่ใด ผูอ้า่นจะมคีวามเข้าใจมากขึน้ จนในวนัหนึง่จะสามารถปรบัเปลีย่น

ให้เหมาะสมกับงานของท่านมากยิ่งๆ ขึ้น
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สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์

หน่วยที่ 1

ระบำดวิทยำพื้นฐำนและวิธีกำรทำงสถิติ
ส�ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ

(Basic Epidemiology and Statistical Methods for Health Risk Assessment)

1. บทน�ำ 
การศึกษาทางระบาดวิทยามุ่งเน้นที่การวัดขนาดของปัญหา การวัดความสัมพันธ์ และการวัดผลกระทบเพื่อหา

สาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพ ได้มีการน�าองค์ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาไปใช้เป็นเครื่องมือในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อ

ค้นหาสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพและเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาการนั้น สามารถใช้ในการศึกษาประชากร

สตัว์ เรยีกว่า ระบาดวทิยาทางสตัวแพทย์ (veterinary epidemiology) และยงัประยกุต์ใช้ในการศกึษาประชากรพชื เรยีกว่า 

ระบาดวทิยาทางพฤกษศาสตร์ (botanical epidemiology) ส่วนในประชากรมนษุย์ ได้มกีารแตกแขนงแยกย่อย เช่น ระบาด

วิทยาสิ่งแวดล้อม (environmental epidemiology) ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย (occupational epidemiology) ระบาด

วิทยาคลินิก (clinical epidemiology) ระบาดวิทยาสังคมและพฤติกรรม (social and behavior epidemiology) เป็นต้น 

แต่องค์ความรู้ที่เป็นแก่นแท้ของระบาดวิทยาในทุกสาขาวิชาการที่น�าไปประยุกต์ใช้เป็นองค์ความรู้เดียวกันทั้งหมดแตกต่าง

กันเพียงเปลือกนอกซึ่งเป็นองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาที่น�าระบาดวิทยาไปใช้

ระบาดวทิยาเป็นวธิกีารทีไ่ด้รบัการยอมรบัและเป็นทีน่ยิมในปัจจบุนั เป็นการน�าเอาความรูจ้ากศาสตร์สาขาต่างๆ 

มารวมเข้าด้วยกัน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศาสตร์และศิลปะทางการแพทย์ สถิติ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา 

ประชากรศาสตร์และจิตวิทยา ซึ่งภายใต้ความหลากหลายในศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ ระบาดวิทยายังคงใช้หลักวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ เราอาจคงเคยได้ยินค�าว่า “hard science” และ “soft science” ซึ่งมีความแตกต่างกันแต่ก็ไม่สามารถแยก

ออกจากกันได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างของ “hard science” เช่น ฟิสิกส์ เคมี หรือ “soft science” เช่น จิตวิทยา สังคมศาสตร์ 

เป็นต้น ความสัมพันธ์ของ “hard science” และ “soft science” พอสรุปดังนี้ (1)

• “hard science” เป็นการใช้วิธีการวัดที่สามารถจับต้องและมองเห็นได้ (objective) โดยไม่เกี่ยวข้องกับ  

ความคิดเห็นและความรู้สึก บ่อยครั้งที่เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทาง “hard science” ต้องใช้อุปกรณ์หรือ  

เครื่องมือในการวัด ซึ่งท�าให้เกิดความล�าเอียงหรืออคติ (bias) ค่อนข้างน้อย แต่ก็มีโอกาสเกิดความแตกต่าง

ในผลของการวัดเนื่องมาจากตัวผู้วัดผลได้ ในขณะที่ “soft science” มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถ 

จับต้องได้ (subjective) เป็นการวัดความรู้สึก ความคิดเห็น ซึ่งมีโอกาสเกิดอคติมากกว่า

• นกัวชิาการทางด้าน “hard science” ส่วนใหญ่มุง่ความสนใจในการศกึษาสิง่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัมนษุย์โดยตรง 

แต่นักวิชาการทางด้าน “soft science” จะมุ่งความสนใจในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมนุษย์

โดยตรง  ดังนั้นถ้ามุ่งความสนใจไปที่ “hard science” มากกว่า “soft science”  ก็จะได้ผลการศึกษาทาง

ด้านชวีทางการแพทย์มากกว่าความสนใจในมนษุย์ แต่ถ้ามุง่ความสนใจไปที ่“soft science” มากกว่ากจ็ะได้ 

ผลการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์มากกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์

• ส�าหรับระบาดวิทยาเป็นศาสตร์ที่รวมเอาทั้ง “hard science” และ “soft science” มาใช้ร่วมกันเพื่อหา  

ค�าตอบส�าหรับปัญหาสุขภาพในมนุษย์
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หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

2. กำรวัดควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล หรือควำมเสี่ยงทำงระบำดวิทยำ

2.1 สำเหตุของปัญหำสุขภำพตำมแนวคิดทำงระบำดวิทยำ
ความหมายของความเสี่ยง (risk) ในทางระบาดวิทยา หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เช่น ป่วย พิการ หรือ

ตาย เป็นต้น ปัจจบุนัการประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพในประชากรมนษุย์ได้รบัความสนใจเพิม่ขึน้โดยใช้ข้อมลูจากการศกึษา

ทางระบาดวิทยา(2, 3) การที่บุคคลใดได้รับหรือสัมผัสปัจจัยเสี่ยง (risk factor) เราเรียกว่า การได้รับปัจจัย (exposure) ซึ่งใน

ทางระบาดวิทยามองว่า “ความสัมพันธ์กันของปัจจัยและปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้บอกเป็นนัยถึงความเป็นเหตุผลกันเสมอไป” 

แต่ความสัมพันธ์ที่พบนั้นน่าจะเกิดจากสิ่งต่อไปนี้ 

1. อิทธิพลของความแปรปรวนเนื่องจากการสุ่มตัวอย่าง หรือ

2. ความสัมพันธ์ที่พบอาจเนื่องจากอคติในกระบวนการศึกษา หรือ 

3. ความสัมพันธ์ที่พบน่าจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่เรียกว่า ตัวแปรกวน (confounding factor) ที่ไม่ได้ถูกควบคุม

ซึง่โดยปกตแิล้วความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเสีย่งกบัการเกดิปัญหาสขุภาพนัน้ไม่ได้เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์แบบหนึง่ต่อหนึง่   

ผลลัพธ์ทางสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการป่วยหรือการตายนั้นมีสาเหตุมาจากสาเหตุย่อยๆ หลายอย่างประกอบกันเป็น

ห่วงโซ่หรือโครงข่าย(4-7)

Box 1-1: Television Viewing and Initiation of Smoking among Youth

ABSTRACT

Background. Smoking is the leading preventable cause of death in the United States, and the risk of 

disease increases the earlier in life smoking begins. The prevalence of smoking among US adolescents 

has increased since 1991. Despite bans on television tobacco advertising, smoking on television remains 

widespread. 

Objective. To determine whether youth with greater exposure to television viewing exhibit higher rates 

of smoking initiation.

Methods. We used the National Longitudinal Survey of Youth, Child Cohort to examine longitudinally 

the association of television viewing in 1990 among youth ages 10 to 15 years with smoking initiation 

from 1990 - 1992. Television viewing was based on the average of youth and parent reports. We used 

multiple logistic regression, taking into account sampling weights, and controlled for ethnicity;             

maternal education, IQ, and work; household structure; number of children; household poverty; child 

gender; and child aptitude test scores. 

Results. Among these youth, smoking increased from 4.8% in 1990 to 12.3% in 1992. Controlling for 

baseline characteristics, youth who watched 5 or more hours of TV per day were 5.99 times more 

likely to initiate smoking behaviors (95% confidence interval: 1.39 - 25.71) than those youth who  

watched < 2 hours. Similarly, youth who watched > 4 to 5 hours per day were 5.24 times more likely 

to initiate smoking than youth who watched < 2 hours (95% confidence interval: 1.19 - 23.10).

Conclusions. Television viewing is associated in a dose-response relationship with the initiation              

of youth smoking. Television viewing should be included in adolescent risk behavior research.                        

Interventions to reduce television viewing may also reduce youth smoking initiation.

ที่มา: Gidwani PP., Sobol A., DeJong W., Perrin JM., Gortmaker SL. (2002) Television viewing 

and initiation of smoking among youth. Pediatrics110: 505-508. 



5

สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์

ตัวอย่าง Box 1-1  การศึกษาหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอธิบายให้เห็นว่าการดูโทรทัศน์เป็นสิ่งที่ท�าให้ 

การเริ่มสูบบุหรี่ในหมู่เยาวชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น และการสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุ   

ที่สามารถป้องกันได้ ในการศึกษานี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสังเกตติดตามไปข้างหน้า (cohort study) โดยท�าการศึกษาในปี   

ค.ศ. 1990 กลุ่มที่ศึกษาคือ เด็กอายุ 10 - 15 ปีที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 - 1992 ส�าหรับข้อมูลการดูโทรทัศน์ของเด็ก

ได้รับจากรายงานของผู้ปกครองและเด็กมาเฉลี่ยกัน และใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติโดยควบคุมอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ      

เช่น น�้าหนัก เชื้อชาติ การศึกษาของมารดา ระดับเชาว์ปัญญา โครงสร้างครอบครัว จ�านวนบุตร รายได้ เพศเด็ก และคะแนน

วัดทัศนคติ  ผลการศึกษาพบว่า การสูบบุหรี่ในหมู่เยาวชนเพิ่มขึ้นจาก 4.8% ในปี ค.ศ. 1990 เป็น 12.3% ในปี ค.ศ. 1992  

โดยเด็กที่ดูโทรทัศน์ตั้งแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไปเสี่ยงต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็น 5.99 เท่าของเด็กที่ดูโทรทัศน์น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ต่อวัน (95% confidence interval: 1.39 - 25.71) และในเด็กที่ดูโทรทัศน์ 4 - 5 ชั่วโมงต่อวันเสี่ยงต่อพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่เป็น 5.24 เท่าของเด็กที่ดูโทรทัศน์น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน (95% confidence interval: 1.19 - 23.10) 

สรุปผลการศึกษาได้ว่า ขนาดของระยะเวลาในการดูโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเด็ก       

จึงควรก�าหนดให้การดูโทรทัศน์เป็นพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก ถ้าสามารถลดการดูโทรทัศน์อาจจะลดการสูบบุหรี่ในวัยเด็ก(8)

หลังจากที่อานบทความนี้แล้ว คุณเชื่อหรือไมวาการดูโทรทัศนเปนสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ในหมูเยาวชน ถ้าใช...เพราะอะไร ถ้าไมใช...เพราะอะไร และอะไรเปนสาเหตุที่แท้จริง

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านระบาดวิทยาสามารถแบ่งสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ 

Necessary cause หมายถงึ ปัจจยัทีต้่องพบทกุครัง้เมือ่เกดิปัญหาสขุภาพขึน้ ถ้าไม่มปัีจจยันีแ้ล้วจะไม่เกดิปัญหาสขุภาพขึน้ 

เช่น การเกิดอหิวาตกโรค จะต้องพบเชื้อ Vibrio cholerae เสมอ ถ้าไม่พบเชื้อจะไม่พบการเกิดโรคนี้ขึ้น (without it the 

effect will not occur) และ Sufficient cause หมายถึง ปัจจัยใดๆ ก็ตามที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้โดยตัวมัน 

เอง โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมด้วย (with it the effect will result regardless of the presence or absence 

of other factors) ซึ่งปัจจัยที่มาร่วมกันและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นแต่ละปัจจัย เรียกว่า “Component cause” 

จากตัวอย่าง Box 1-1 

สมมติให้ A = น�้าหนัก, B = เชื้อชาติ, C = การศึกษามารดา, D = การท�างาน, E = จ�านวนบุตร,

   F = รายได้, G = เพศเด็ก, H = คะแนนวัดทัศนคติ,  I = IQ  และ J = โครงสร้างครอบครัว

   ซึ่งปัจจัย  A – J มาร่วมกันและก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชน

   เราเรียก A, B, C,…J  แต่ละตัวว่า Component cause

การที่จะพิจารณาว่าปัจจัยตัวใดจะเป็น Necessary cause หรือ Sufficient cause สามารถพิจารณาจาก

สถานการณ์ต่างๆ ต่อไปนี้
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หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

สถานการณ์ที่ 1 พบเสมอว่าเด็กที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ มี IQ ต�่า และไม่เคยพบว่าเด็กที่ไม่สูบบุหรี่ มี IQ ต�่า ใน

กรณีนี้ IQ เป็น ทั้ง Necessary cause และ Sufficient cause

สถานการณ์ที่ 2 พบเสมอว่าเด็กที่สูบบุหรี่ มี IQ ต�่าร่วมกับเป็นเพศชายและครอบครัวมีรายได้ต�่า แต่ก็พบว่า

เด็กที่ไม่สูบบุหรี่ก็มี IQ ต�่า ในกรณีนี้ IQ เป็น Necessary cause แต่ไม่เป็น Sufficient cause

สถานการณ์ที่ 3 พบว่าเดก็ทีส่บูบหุรี ่มปัีจจยัหลายตวั ได้แก่ IQ ต�า่ หรอืเป็นเพศชาย หรอืครอบครวัมรีายได้ต�า่ 

ในกรณีนี้ IQ ไม่ได้เป็น Necessary cause แต่เป็น Sufficient cause เพราะถึงแม้จะพบว่าเด็กมี IQ ไม่ต�่าก็ยังสามารถมี

พฤติกรรมสูบบุหรี่ได้ เพราะยังมีอีกสองปัจจัย คือ เพศ และรายได้ที่เป็นปัจจัยให้เกิดพฤติกรรมสูบบุหรี่

ไม่สูบบุหรี่

สูบบุหรี่

IQ ปกติ

IQ ต�่า

สูบบุหรี่เพศชาย

รายได้ต�่า

IQ ต�่า

ไม่สูบบุหรี่

IQ ต�่า เพศชาย สูบบุหรี่

IQ ต�่า

รายได้ต�่า
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สถานการณ์ที่ 4 พบว่าล�าพงัปัจจยั IQ ต�า่ ไม่สามารถท�าให้เดก็มพีฤตกิรรมการสบูบหุรีไ่ด้ แต่ต้องร่วมกบัปัจจยั

อื่น และในขณะเดียวกัน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ก็อาจเกิดจากปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจาก IQ ต�่าร่วมด้วย ในกรณีนี้ IQ ไม่ได้

เป็นทั้ง Necessary cause และ Sufficient cause

 

ซึง่ปัญหาสขุภาพทีพ่บในปัจจบุนั ได้แก่ การเกดิอบุตัเิหต ุ ปัญหาทางด้านสงัคมและพฤตกิรรม ปัญหาทางสขุภาพ

กาย เช่น โรคเรื้อรังและโรคติดเชื้อ มักมีสาเหตุแบบสถานการณ์ที่ 4 ที่มีปัจจัยต่างๆ มาร่วมกันและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

ขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ไม่สามารถที่จะเลือกก�าจัดปัจจัยใดเพียงปัจจัยเดียวได้ แต่จะต้องก�าจัดทุกปัจจัยพร้อมกัน เป็นต้น

 จากรูปที่ 1-1 การเกิดปัญหาสุขภาพประกอบด้วย component cause มารวมกัน แล้วก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

ขึ้น ซึ่งอาจจะรวมตัวกันแบบที่ I หรือ แบบ II หรือ แบบ III ก็ได้ จะเห็นว่า A เป็น Necessary cause แต่ไม่เป็น Sufficient 

cause เพราะพบ A ในทุกแบบและต้องร่วมกับปัจจัยอื่นๆ อีก 4 ปัจจัยจึงจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ดังนั้นถ้าเราทราบ

ธรรมชาตขิองการเกดิปัญหาสขุภาพว่าเป็นเช่นนีแ้ล้ว การก�าจดัปัจจยั A เพยีงปัจจยัเดยีวย่อมเพยีงพอทีจ่ะควบคมุและป้องกนั

การเกิดปัญหาสุขภาพได้   

                    

รูปที่ 1-1 สำเหตุของปัญหำสุขภำพ

เชื้อชาติ

สูบบุหรี่การศึกษา น�้าหนัก

จ�านวนบุตร

IQ ต�่า เพศชาย

รายได้ต�่า

One Causal Mechanism Single Component Causal

I II III

A A AB B C

C F F

D G I

E H J
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หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

 

2.2 มำตรวัดควำมเสี่ยงทำงระบำดวิทยำ
ในการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ทางระบาดวิทยาจะใช้วิธีการเปรียบเทียบความเสี่ยง (comparing 

risks) ระหว่างกลุ่มที่สัมผัสปัจจัย (exposure) และไม่ได้สัมผัสปัจจัย (non-exposure) เรียกว่า measures of effect ดัง

วิธีการค�านวณในตารางที่ 1-1 และตัวอย่างใน Box 1-2

ตำรำงที่ 1-1 มำตรวัดควำมเสี่ยง

Measures of effect การตั้งค�าถาม การค�านวณ

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

(attributable risk หรือ risk difference)

ถ้าได้รับปัจจัยเสี่ยงแล้วจะมีอุบัติการณ์ของ

ปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นในกลุ่มที่ศึกษาเท่าไหร่

AR = Ie - Iu

ความเสี่ยงสัมพันธ์

(relative risk หรือ risk ratio)

คนทีส่มัผสัปัจจยัมคีวามเสีย่งต่อการเกดิปัญหา

สุขภาพเป็นกี่เท่าของคนที่ไม่ได้สัมผัสปัจจัย

RR = Ie / Iu

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของประชากร

(population attributable risk)

ถ้าได้รับปัจจัยเสี่ยงแล้วจะมีอุบัติการณ์ของ

ปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรเท่าไหร่

PAR = AR * P

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของประชากรกลุ่มเสี่ยง 

(population attributable fraction)

ในกลุ่มประชากรที่ได้รับปัจจัยเสี่ยง มีสัดส่วน

ของการเกิดปัญหาสุขภาพเป็นเท่าไหร่

PAF = PAR / L
T

หมายเหต ุ Ie = อุบัติการณ์ของปัญหาในผู้ที่ได้รับปัจจัยเสี่ยง ; Iu = อุบัติการณ์ของปัญหาที่พบในผู้ที่ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยง

          P = ความชุกของการได้รับปัจจัยเสี่ยง ; L
T
 = อุบัติการณ์ของปัญหาในประชากรทั้งหมด

2.2.1 ควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (Attributable risk หรือ risk difference)
เมื่อมีค�าถามว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนที่ได้รับปัจจัยกับกลุ่มคนที่ไม่ได้รับปัจจัยแล้ว ความเสี่ยงของการ

เกดิปัญหาสขุภาพเพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด การค�านวณความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้นีม้ปีระโยชน์ในกรณทีีพ่บว่าปัจจยัใดทีเ่ป็นปัจจยั

เสี่ยงของปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในกรณีของปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน การพิจารณา

ป้องกันและควบคุมโรคจึงควรพิจารณาป้องกันและควบคุมปัจจัยที่มีค่าของ Attributable risk สูงก่อน เพราะเมื่อได้ก�าจัด

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของโรคนั้นแล้ว ปัญหาสุขภาพนั้นก็จะลดลง 

2.2.2 ควำมเสี่ยงสัมพันธ์ (Relative risk)
เมื่อมีค�าถามว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนที่ได้รับปัจจัยกับกลุ่มคนที่ไม่ได้รับปัจจัยแล้ว กลุ่มคนที่ได้รับ 

ปัจจัยมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพเป็นกี่เท่าของกลุ่มคนที่ไม่ได้รับปัจจัย ซึ่งค่า Relative Risk (RR) เป็นค่าที่ใช้บอกความหนัก

แน่นของความสัมพันธ์ (Strength of association) มีประโยชน์มากในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพ

ในกรณีที่เป็นรูปแบบการศึกษาแบบ case-control study หรือ analytical cross-sectional study น�าเสนอ

ความเสี่ยงด้วยค่า Odd Ratio (OR) และกรณีที่เป็นรูปแบบการศึกษาแบบ cohort study หรือ experimental study      

น�าเสนอความเสี่ยงด้วยค่า Relative Risk (RR) 
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2.2.3 ควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของประชำกร (Population attributable risk)
เมื่อมีค�าถามว่า ปัจจัยเสี่ยงนั้นมีส่วนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในกลุ่มประชากรมากน้อยเพียงใด ค่าความเสี่ยงที่

เพิ่มขึ้นของประชากรมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจว่าปัจจัยใดที่มีความส�าคัญมากหรือปัจจัยใดที่มีความส�าคัญน้อยต่อสุขภาพ

อนามัยของชุมชน การที่ Attributable risk ในประชากรจะมีค่าสูงหรือต�่าขึ้นอยู่กับสัดส่วนของประชากรที่สัมผัสกับปัจจัย

เสี่ยงของโรคว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้าปัจจัยที่คิดว่าเป็นสาเหตุของโรคมีค่าอัตราเสี่ยงสูง (RR) และพบมากในชุมชนจะท�าให้ 

PAR% ของชมุชนสงูไปด้วย ซึง่เป็นดชันสี�าคญัแสดงว่าบรกิารด้านการป้องกนัและควบคมุปัญหาสขุภาพมผีลกระทบต่อชมุชน

มากน้อยเพียงใด ถ้าค่านี้สูงแสดงว่าบริการนั้นมีผลกระทบต่อชุมชนมาก

2.2.4 ควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของประชำกรกลุ่มเสี่ยง (Population attributable fraction)
เมื่อมีค�าถามว่า ในกลุ่มประชากรที่ได้รับปัจจัยเสี่ยง มีสัดส่วนของการเกิดปัญหาสุขภาพเป็นเท่าไหร่ เนื่องจาก

การสัมผัสปัจจัยเสี่ยงและปัญหาสุขภาพนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ ถ้าเอาปัจจัยเสี่ยงนั้นออกจากประชากร 

วิธีการค�านวณความเสี่ยงจากข้อมูลใน Box 1-2

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (AR) = 5.03 – 2.87 = 2.16 /100 

ความหมาย คือ ถ้าคนที่ไม่ได้รับประทานปลามีการเปลี่ยนนิสัยไปรับประทานปลาทุกวันจะเกิดอุบัติการณ์           

ของ Stroke ลดลง 2.16 ต่อ 100 คน หรืออีกนัยหนึ่งคือ การรับประทานปลาสามารถลดการเกิดอุบัติการณ์ของ Stroke ได้ 

43% (AR% = (2.16/5.03)/100)

ความเสี่ยงสัมพันธ (RR) = 5.03 / 2.87 = 1.75  

ความหมาย คือ คนที่ไม่ได้รับประทานปลาเสี่ยงต่อการเกิด Stroke เป็น 1.75 เท่าของคนที่รับประทานปลา      

ทุกวัน

Box 1-2: รายงานจากการศกึษาหนึง่พบว่าการไม่รบัประทานปลาเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิ Stroke ดงัตารางแสดงผล

   ข้างล่างนี้

Eating Fish and Stroke

  Cases Noncases 

Eating Fish of Stroke of Stroke Total

Never  82 (a) 1,549 (b) 1,631

Almost daily 23 (c) 779 (d) 802

Total  105 2,328 2,433

Incidence in the exposed (Ie): 82/1,631 

= 0.0503, หรือ 5.03 per 100

Incidence in the unexposed (Iu): 23/802 

= 0.0287, หรือ 2.87 per 100

Incidence in both combined (Ip): 

105/2,433 = 0.0432, หรอื 4.32 per 100
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หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของประชากร (PAR) = 4.32 – 2.87 = 1.45 /100 

ความหมาย คือ ถ้าทุกคนรับประทานปลา ในประชากร 100 คนจะสามารถลดการเกิดผู้ป่วย Stroke รายใหม่ได้

ประมาณ 1.45 คน หรือลดการเกิดอุบัติการณ์ของ Stroke ได้ 33.6% (PAR% = (1.45/4.32)/100)

3. ควำมน่ำเชื่อถือของกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงระบำดวิทยำ
ประเด็นส�าคัญที่มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในทางระบาดวิทยาว่ามีความไม่น่าเชื่อถือ

เนือ่งจากมอีคตแิละมหีลายปัจจยัร่วมกนัท�าให้เกดิปัญหาสขุภาพ ซึง่การพจิารณาความ สมัพนัธ์ทีพ่บนัน้ ว่าเป็นความสมัพนัธ์

ที่เป็นสาเหตุของปัญหาจริงหรือไม่ ในทางระบาดวิทยามีการก�าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้

3.1 ควำมหนักแน่นของควำมสัมพันธ์ (Strength of association)  
ถ้าปรากฏว่าอบุตักิารณ์ของปัญหาสขุภาพนัน้พบมากในกลุม่ทีส่มัผสักบัปัจจยัทีค่าดว่าน่าจะเป็นสาเหตใุนขณะที่

พบอุบัติการณ์ของปัญหาน้อยในกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสปัจจัยเดียวกัน (attributable risk หรือ risk difference) จะเป็นข้อมูล 

ในการสนับสนุนว่าปัจจัยนั้นน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น การเปรียบเทียบความหนักแน่นของความสัมพันธ์

จะใช้ค่าความเสี่ยงสัมพันธ์เป็นหลักฐานในการสนับสนุน ดังนี้

 Relative risk ความหมาย

 1.1 - 1.3 อ่อน (Weak)

 1.4 - 1.7 พอเชื่อถือได้บ้าง (Modest)

 1.8 - 3.0 พอเชื่อถือได้ (Moderate)

 3.1 - 7.9 แน่นหนา (Strong)

 8.0 - 15.9 แน่นหนามาก (Very strong)

 16.0 - 40.0 เพ้อฝัน ไม่น่าจะเป็นไปได้ (Dramatic)

 40.0+ เกินจริง (Overwhelming)

ความหมายของความหนักแน่นของความสัมพันธ์ในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าถ้าปัจจัย A มีค่า RR = 10 จะก่อให้

เกิดความเสี่ยงมากกว่าปัจจัย B ที่มีค่า RR = 3 และท�าการสรุปว่าปัจจัย A เป็นสาเหตุของปัญหานั้นๆ แต่ความหมาย         

ที่แท้จริงของค่า RR บ่งบอกว่ามีหลักฐานที่แน่นหนามากพอที่ยืนยันว่าปัจจัย A ก่อให้เกิดความเสี่ยง และมีหลักฐานที่พอเชื่อ

ถือได้ว่าปัจจัย B ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเป็นปัจจัยเสี่ยง แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้ง ปัจจัย A และปัจจัย B เป็นสาเหตุของ

ปัญหานั้นด้วยกันทั้งคู่  
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3.2 ช่วงเชื่อมั่น (Confidence interval)
นอกจากค่าความเสีย่งสมัพนัธ์ทีใ่ช้เป็นหลกัฐานในการสนบัสนนุแล้ว ยงัต้องพจิารณาค่าช่วงเชือ่มัน่ด้วย จากรปูที่ 

1 - 2 เห็นเส้นแนวนอนด�าทึบอยู่ตรงกลางต�าแหน่ง “1” (หนึ่ง) ความหมายว่า ปัจจัยที่มีค่า RR = 1 แสดงว่าไม่เป็นทั้งปัจจัย

เสี่ยงและปัจจัยป้องกัน เส้นแนวตั้งซึ่งประกอบด้วย a,b,c,d ไม่พบว่าทับเส้นแนวนอนด�าทึบตรงกลางต�าแหน่ง “1” แสดง

ความหมายว่า มีนัยส�าคัญ (significant) หรือมีหลักฐานยืนยันว่า a,b,c,d เป็นปัจจัยเสี่ยง

รูปที่ 1-2 ควำมหมำยของช่วงเชื่อมั่น

a
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หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

แต่เส้นแนวตั้ง e, f, g, h พบว่าทับเส้นแนวนอนด�าทึบตรงกลางต�าแหน่ง “1” แสดงความหมายว่า ไม่มีนัยส�าคัญ 

(not significant) หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่า e, f, g, h เป็นปัจจัยเสี่ยงนั้นหมายความว่าถ้าค�านวณค่าช่วงเชื่อมั่น

แล้วมีค่า “1” รวมอยู่ด้วยแสดงว่าการศึกษานั้นให้ผลไม่มีนัยส�าคัญ 

ส�าหรับเส้นประทั้งสองเส้นเป็นการบ่งบอกขนาดของความส�าคัญหรือขนาดของความสัมพันธ์ของปัญหาที่พบ    

กับปัจจัยที่สนใจ จากรูปที่ 1-2 เห็นว่าเส้น a, b, c, d ถึงแม้จะมีนัยส�าคัญ แต่เส้น d ให้ผลการศึกษาที่แทบไม่มีความส�าคัญ

เลยเพราะขนาดของความสัมพันธ์อ่อน ส่วนเส้น c มีแนวโน้มที่จะพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พอเชื่อถือได้ ส�าหรับเส้น a และ b 

ให้ผลที่ส�าคัญทั้งคู่ บ่งบอกขนาดของความสัมพันธ์ที่หนักแน่นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง แต่เส้น b จะให้ผลการศึกษาที่บ่งบอก      

ความสัมพันธ์ที่หนักแน่นกว่าเส้น a

ส่วนเส้น e, f, g, h ถึงแม้จะไม่มีนัยส�าคัญ แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เลย เส้น e ถึงแม้จะคร่อม “1” แต่ก็มี           

แนวโน้มค่อนข้างคร่อมไปอยู่ทางด้านบนเหนือเส้นประมาก ซึ่งก็บอกเป็นนัยว่าผลการศึกษาของ e ถึงแม้จะไม่มีนัยส�าคัญ   

แต่กแ็สดงแนวโน้มว่าอาจจะเป็นปัจจยัเสีย่ง ซึง่การทีไ่ม่มนียัส�าคญับงัเอญิเป็นทีข่นาดตวัอย่างของการศกึษานีน้้อยไปกเ็ป็นได้

 

ส�าหรับเส้น f พบว่าคร่อมเส้นประทั้งสองเส้น ลักษณะเช่นนี้ท�าให้ไม่สามารถสรุปข้อมูลจากผลการศึกษาที่มีช่วง

เชื่อมั่นแบบนี้ได้ ดังนั้นผลการศึกษาจาก f ไม่บ่งบอกความสัมพันธ์ใดๆ ได้เลย

   

เส้น g มีความหมายเช่นเดียวเส้น e แต่ทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่าเส้น g มีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยป้องกัน    

ส�าหรับเส้น h แสดงให้รู้ว่าไม่มีนัยส�าคัญแน่ๆ หมายความว่าไม่เป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน    

  

สรุปได้ว่า ผลการศึกษาที่มีนัยส�าคัญก็ใช่ว่าจะให้ผลที่มีประโยชน์เสมอไป ส่วนผลการศึกษาที่ไม่มีนัยส�าคัญ            

ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ดังนั้นการอ่านผลการศึกษาของแต่ละการศึกษาจึงควรพิจารณาที่ค่าช่วงเชื่อมั่นทั้งขนาด

และทิศทางของผลการศึกษานั้นๆ ผู้เขียนได้รับค�าถามบ่อยๆ เกี่ยวกับความหมายของช่วงเชื่อมั่นว่าการสรุปว่ามีนัยส�าคัญ 

หรือไม่ ท�าไมบางครั้งตัดที่ 1 (หนึ่ง) และบางครั้งท�าไมตัดที่ 0 (ศูนย์) ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจได้จาก Box 1-3

3.3 ควำมคงเส้นคงวำ (Consistency)
ถ้ามกีารศกึษาซ�า้ในประชากรต่างกลุม่กนั ต่างสถานที ่และต่างเวลากนั แล้วยงัคงพบว่าปัจจยันัน้ยงัมคีวามสมัพนัธ์

กับปัญหานั้นอยู่ ก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์นั้นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง แต่ในทางกลับกัน     

ถ้าผลการศึกษานั้นมีความแตกต่างกันไปในกลุ่มประชากร สถานที่ หรือในช่วงเวลาที่ต่างกัน อาจเป็นเพราะมีอิทธิพล           

เนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆ ที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏให้เห็น
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3.4 ขนำดที่สัมผัสกับกำรตอบสนอง (Dose response relationship)
ถ้าปัจจยันัน้เป็นสาเหตขุองปัญหาทางสขุภาพ การได้รบัปัจจยันัน้เป็นปรมิาณมากกจ็ะท�าให้เกดิความรนุแรงของ

ปัญหาสุขภาพมากกว่าการได้รับปัจจัยนั้นในปริมาณที่น้อย และการที่ได้รับปัจจัยในปริมาณที่น้อยแล้วร่างกายยังไม่ได้แสดง

อาการที่เป็นปัญหาสุขภาพขึ้นเพราะร่างกายมนุษย์มีความต้านทานโดยธรรมชาติ (natural resistance) อยู่ในระดับหนึ่ง  

แต่ถ้าร่างกายได้รับปัจจัยนั้นในปริมาณที่มากจนเกินความสามารถที่ร่างกายจะก�าจัดออกได้ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพขึ้น

จากรูปที่ 1-3 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็น Dose response relationship ระหว่างขนาดของการออกก�าลังกาย

กับระดับของประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับ จะเห็นว่าถ้านั่งเฉยๆ (A) ร่างกายจะได้รับประโยชน์น้อย ถ้ามีการออกก�าลังกาย

บ้าง (B) ร่างกายก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น และยิ่งถ้าออกก�าลังประจ�า (C) ร่างกายก็จะได้รับประโยชน์สูงสุด

รูปที่ 1-3 กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ขนำดของกำรออกก�ำลังกำย (dose) และประโยชน์ (response)

3.5 เป็นไปตำมล�ำดับของเวลำ (Temporality)
การทีจ่ะกล่าวว่าปัจจยัหนึง่ๆ นัน้เป็นสาเหตขุองปัญหา จะต้องพสิจูน์ให้ได้ว่าปัจจยันัน้มอียู ่หรอืปรากฏก่อนทีจ่ะ

เกดิปัญหานัน้ขึน้ ซึง่ค่อนข้างยากทีจ่ะพสิจูน์ หรอืบางทกีไ็ม่สามารถพสิจูน์ได้เลย ซึง่ในทางระบาดวทิยาจะมรีปูแบบการศกึษา

ที่สามารถยืนยันการปรากฏอยู่ของปัจจัยก่อนเกิดปัญหาสุขภาพได้ โดยเฉพาะถ้าปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด    

เช่น กลุ่มเลือด ลักษณะโครโมโซม เป็นต้น

Low
A B C

High

Dose-Response
Curve

A = Sedentary
B = Moderately Active
C = Active

Baseline Activity Status

Be
ne

fit
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หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

3.6 องค์ประกอบทำงชีววิทยำ (Biological gradient)
มีข้อยืนยันทางชีววิทยาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อได้รับปัจจัยนั้น เช่น ปฏิกิริยาตอบสนอง

ภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อได้รับปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรคขึ้น 

3.7 หลักฐำนจำกกำรทดลอง (Experimental evidence)
หากมีการทดลองโดยการใส่ งด หรือลดปัจจัยนั้นๆ และพบว่าท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัญหานั้น เป็นการ

พิสูจน์ได้ว่าปัจจัยนั้นเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาได้อย่างชัดเจน เช่น การทดลองทางด้านสาธารณสุขในการเติมฟลูโอรีน 

ในประปาโรงเรียนเพื่อป้องกันฟันผุ พบว่าสามารถลดการเกิดปัญหาฟันผุในเด็กนักเรียนได้ เป็นต้น

Box 1-3 : ท�าไม Risk factor (causal) ต้องตัดที่ “1” และ mean diff (difference), proportion diff ต้องตัดที่ “0”

เหตุผลมาจากหลักทางคณิตศาสตร์เท่านั้นเอง ขอยกตัวอย่างเป็น 2 กรณี ดังนี้

ในกรณีของ difference

ถ้า A = B    ดังนั้น A - B = 0 

ตัวอย่าง  อายุของ A = อายุของ B (ในทางสถิติจะบอกว่าอายุไม่แตกต่างกัน)

               อายุที่ต่างกันของ A และ B = อายุของ A - อายุของ B 

               หรือ = อายุของ B - อายุของ A 

               ถ้าอายุของ A และ B เท่ากัน ดังนั้น อายุของ A - อายุของ B ต้องเท่ากับศูนย์ 

               หรืออายุของ B - อายุของ A ต้องเท่ากับศูนย์เช่นเดียวกัน

จึงเปนที่มาวาท�าไมในกรณี difference ต้องดูวา 95% CI of diff ครอมศูนยหรือไม

ถ้าครอมศูนยก็แสดงวาต้องมีอยางน้อย 1 คาที่อายุเทากัน (not-significant)

ในกรณีของ causal เช่น ค่า OR, RR เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนของ A และ B ซึ่งก็คือ Ratio

ถ้า A = B ดังนั้น A/B = 1

ตัวอย่าง  สมมติก�าหนดให้ 

   กลุ่มอายุ A = น้อยกว่า 50 ปี และ กลุ่มอายุ B = มากกว่า 50 ปี  

   ถ้ากลุ่มอายุ A และกลุ่มอายุ B เป็นโรคความดันไม่ต่างกัน เขียนได้ว่า โอกาสเสี่ยงของกลุ่มอายุ A = โอกาส 

   เสี่ยงของกลุ่มอายุ B

   หรือเขียนใหม่เป็น โอกาสเสี่ยงของกลุ่มอายุ A = 1 * โอกาสเสี่ยงของกลุ่มอายุ B (เพราะค่าอะไรคูณ 1 ก็จะ 

   ได้ค่ามันเอง ถ้าใช้ค่าศูนย์จะท�าให้ค่าที่เอามาคูณด้วยจะเท่ากับศูนย์)

   ดังนั้น โอกาสเสี่ยงของกลุ่มอายุ A / โอกาสเสี่ยงของกลุ่มอายุ B = 1 

จึงเปนที่มาวาท�าไมในกรณี causal ต้องดูวา 95% CI of OR หรือ 95% CI of RR ครอม 1 หรือไม 

ถ้าครอม 1 ก็แสดงวาโอกาสการเกิดโรคของ A และ B เทากัน (not-significant)
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จุดมุ่งหมายในการค้นหาค�าตอบของปัญหาทางด้านระบาดวิทยาใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้ง  

การหาค�าตอบบางอย่างที่ต้องเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหานั้น ในการค้นหาความจริงที่

ซ่อนอยู่หรือที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนก็ต้องใช้กระบวนการเชิงคุณภาพด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ใหญ่อยู่ 4 ประการดังนี้

1. เพื่อค้นหา เปิดเผยข้อมูลใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยทราบมาก่อน (Exploratory/ Formulative)

2. เพื่ออธิบายลักษณะ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ (Explanatory/ Descriptive)

3. เพื่อพยากรณ์หรือวินิจฉัยการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (Diagnosis)

4. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ (Hypothesis testing)

และทั้ง 4 วัตถุประสงค์ข้างต้นได้ถูกน�ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีการทาง  

ระบาดวิทยาที่มีรูปแบบการศึกษาอยู่หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีวิธีการเฉพาะมักจะขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น วัตถุประสงค์

การศึกษา ลักษณะประชากรที่สนใจศึกษา ขอบเขต เงื่อนไข ข้อจ�ากัด และการน�าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อดี     

ข้อด้อยแตกต่างกัน เหตุผลที่สนับสนุนว่าข้อมูลทางระบาดวิทยามีคุณภาพและเชื่อถือได้ คือ มีการควบคุมการเกิดอคติ         

ซึ่งในทางระบาดวิทยาสามารถท�าได้ 2 วิธี คือ วิธีการทางระเบียบวิธีด�าเนินการ (methodology) และวิธีการทางชีวสถิติ 

(biostatistics)

  

ปัจจุบันระเบียบวิธีด�าเนินการ (methodology) ทางระบาดวิทยามีการก�าหนดรูปแบบเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ      

คือ 1. ระบาดวิทยาเชิงสังเกต (Observational epidemiology) ประกอบด้วยระบาดวิทยาเชิงพรรณนา/ระบาดวิทยา      

เชิงวิเคราะห์ และ 2. ระบาดวิทยาเชิงทดลอง (Experimental epidemiology) (ดังรูปที่ 1-4) ส�าหรับรายละเอียดของ   

แต่ละรูปแบบการศึกษาสามารถหาอ่านได้จากหนังสือระบาดวิทยาที่มีเขียนไว้อยู่มากมาย แต่จะชี้ให้เห็นหัวใจของรูปแบบ

การศึกษาแบบ Analytical cross-sectional study, Case-control study, Cohort study และ Experimental          

epidemiology ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง โดยขอให้จับประเด็นส�าคัญให้ได้ว่า                  

จดุเริม่ต้นทีส่นใจท�าการศกึษาเพือ่ประเมนิความเสีย่งเริม่ต้นทีจ่ดุใดก่อนระหว่างผลหรอืปัญหา (outcome หรอื dependent 

variables) หรือว่าเริ่มต้นที่เหตุหรือการสัมผัสปัจจัย (exposure)(9, 10)

ถ้าจุดเริ่มต้นที่สนใจศึกษา คือ outcome ก่อน และตามหาว่า exposure ตัวใดที่ท�าให้เกิด outcome นั้น เรา

เรียกว่า Case-control study

แต่ถ้าจุดเริ่มต้นที่สนใจศึกษา คือ exposure ก่อน แล้วตามไปดู outcome ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการใส่ข้อมูลหรือ

ปัจจัยใดๆ ลงไป (intervention) ในระหว่างที่สังเกตเราเรียกว่า Cohort study (ซึ่งอาจจะเป็น Retrospective cohort 

study หรือ Prospective cohort study)

แต่ในกรณีที่ถ้าจุดเริ่มต้นที่สนใจศึกษาเราไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิด exposure หรือ outcome ก่อน เราเรียกว่า    

Analytical Cross-sectional study

แต่ถ้าจุดเริ่มต้นที่สนใจศึกษา คือ exposure ก่อน แล้วตามไปดู outcome ที่เกิดขึ้น แต่ระหว่างทางก่อนที่จะ

เกิด outcome เราตั้งใจใส่ปัจจัยบางอย่างลงไป (intervention) เราเรียกว่า Experimental study 
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หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

รูปที่ 1-4 แผนภูมิรูปแบบกำรศึกษำทำงระบำดวิทยำ

การศึกษาทางระบาดวิทยา

เชิงทดลอง (Experimental epidemiology)

Analytical Cross-sectional study

Case-control study

Cohort study

- Retrospective cohort study

- Prospective cohort study

Case report

Case series

Correlational study

Cross-sectional study

ทางคลินิก (Clinical trial)

ชุมชน
(Community trial)

พื้นที่ (Field trial)

เชิงสังเกต (Observational epidemiology)

ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive epidemiology)

ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ (Analytical epidemiology)
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4. วิธีสถิติทำงระบำดวิทยำ (Statistical methods in epidemiology)
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวคิดทางระบาดวิทยาเบื้องต้น ซึ่งต้องอาศัยระเบียบวิธีด�าเนินการ (methodology) 

ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว การศึกษาทางระบาดวิทยาจ�าเป็นต้องใช้วิธีการทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนั้นการ

เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมต้องค�านึงถึงวัตถุประสงค์ สมมติฐาน รูปแบบการศึกษา และลักษณะของตัวแปร   

ส่วนใหญ่ตัวแปรที่เราสนใจเก็บได้จากการศึกษามี 2 ชนิด คือ เป็นตัวแปรตาม (dependent variable) ซึ่งเรา

หมายถึง outcome และตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (independent variable) ซึ่งเราหมายถึง factor หรือ determinant  

แต่การศกึษาทางระบาดวทิยาส่วนใหญ่เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัเสีย่งกบัการเกดิปัญหา สิง่ทีน่กัวจิยัต้องการคอื

ผลที่แท้จริงเมื่อสัมผัสปัจจัยนั้น แต่สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ในการศึกษาระบาดวิทยาเชิงสังเกต คือตัวแปรกวน(1, 4, 11)  และ

ในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าตัวแปรใดควรจะถูกน�าเข้ามาวิเคราะห์เพื่อควบคุมอิทธิพลไม่ให้กระทบต่อผล     

ที่แท้จริงของปัจจัยที่สนใจกับการเกิดโรคขึ้น นอกจากจะมีการศึกษาก่อนนี้ที่ค้นพบว่าตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรกวนของความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับเหตุการณ์ที่สนใจ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียดก่อนเริ่มเก็บข้อมูล

เพื่อประเมินความเสี่ยง การพิจารณาว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรกวนสามารถพิจารณาจาก 3 ประเด็นต่อไปนี้ร่วมกัน(3, 12) คือ

1. ตวัแปรนัน้ต้องมคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิปัญหา ซึง่หมายความว่าตวัแปรนัน้ควรจะเป็นปัจจยัเสีย่งของปัญหา

 นั้น

2. ตัวแปรนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับการสัมผัสปัจจัย (determinant) นั้นหมายความว่าจะต้องพบตัวแปรที่เป็น 

 ตวัแปรกวน กระจายไม่เท่ากนัในกลุม่ทีส่มัผสัปัจจยั (determinant) และไม่ได้สมัผสัปัจจยั (non determinant)

3. ตัวแปรนั้นต้องไม่มีผลต่อการสัมผัสปัจจัย (determinant) และไม่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นเส้นทาง (pathway) 

 ของการเกิดปัญหา

นอกจากนัน้ยงัสามารถจ�าแนกลกัษณะของตวัแปรได้เป็น ตวัแปรเชงิคณุภาพ (qualitative) และตวัแปรเชงิปรมิาณ 

(quantitative) ดงัรปูที ่1-5 ตวัแปรเชงิคณุภาพจะเป็นข้อมลูทีไ่ม่สามารถน�ามาค�านวณหาค่าเฉลีย่ได้ แต่สามารถค�านวณเป็น

ค่าสดัส่วนได้ เราเรยีกว่าเป็นข้อมลูชนดิแจงนบั (categorical data) ส�าหรบัตวัแปรเชงิปรมิาณเราสามารถค�านวณหาค่าเฉลีย่

ได้ เราเรียกว่าข้อมูลชนิดจ�านวน (numerical data) ชนิดของข้อมูลที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้สถิติที่แตกต่างกัน สถิติ

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. สถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistics) เป็นการส�ารวจและอธบิายข้อมลูทีร่วบรวมมาสรปุให้อยูใ่นรปูแบบ

 ที่เข้าใจในภาพรวมและสื่อความหมายได้ง่าย เช่น อัตรา อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม

2. สถติเิชงิอนมุาน (inferential statistics) เป็นการใช้ค่าประมาณทีไ่ด้จากกลุม่ตวัอย่างเพือ่อธบิายลกัษณะของ

 ประชากร เช่น การทดสอบความแตกต่างของสัดส่วน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การหาความ

 สัมพันธ์ (association) การหาขนาดความสัมพันธ์ (strength of association)(13-15)
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หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลมีจุดมุ่งหมายใหญ่ๆ 2 ประการคือ 1. เพื่อการประมาณค่า (Estimation) หรือ 2. เพื่อการ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) 

จากตารางที่ 1-2 การเลือกสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากพิจารณาว่าเป็นข้อมูลชนิดใดระหว่าง                 

Categorical data หรือ Numerical data แล้วจ�าเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นการวิเคราะห์ในประชากรกี่กลุ่ม และตาราง

ที ่1-3 และตารางที ่1-4 จ�าเป็นต้องพจิารณาค�าถามหรอืวตัถปุระสงค์ในการศกึษาด้วยว่าลกัษณะค�าถามจ�าเป็นต้องใช้วธิกีาร

วิเคราะห์ค่าสัดส่วนหรือค่าเฉลี่ย แต่อย่างไรก็ตามวิธีการทางสถิติแต่ละวิธีได้มีการก�าหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้ไว้ ซึ่งจะ

ไม่กล่าวในรายละเอียดแต่ผู้อ่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ในหนังสือสถิติทั่วไป 

  

ตามทีก่ล่าวในตอนต้นว่าการเกดิปัญหาไม่ได้เกดิจากปัจจยัใดเพยีงปัจจยัหนึง่ ดงันัน้การประเมนิว่าตวัแปรใดเป็น

ปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อปัญหานัน้ในทางระบาดวทิยาต้องใช้วธิกีารทางสถติเิข้ามาช่วยในการควบคมุอทิธพิลของตวัแปรตวัอืน่ๆ

ที่มีร่วมกันส่งผลต่อการเกิดปัญหานั้น คือการวิเคราะห์แบบ Multivariate analysis (Box 1-4) ซึ่งมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับ        

ชนิดของตัวแปรผล (outcome) ว่าเป็น Categorical data หรือ Numerical data ดังตารางที่ 1-5  

ตำรำงที่ 1-2 กำรเลือกวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงระบำดวิทยำโดยใช้สถิติอนุมำน

จ�านวนกลุ่มที่ศึกษา
สถิติอนุมานส�าหรับ

Categorical data

สถิติอนุมานส�าหรับ

Numerical data

ทดสอบสมมติฐานในประชากรกลุ่ม

เดียว

Z test 

Binomial exact probability test

t -test 

Sign test

Wilcoxon Matched pairs signed-

ranks test

สองกลุ่มอิสระต่อกัน และเป็นไปตาม

ข้อตกลงเบื้องต้น

Chi square test

Z test

Fisher exact test

Independent t-test 

Wilcoxon Mann-Whitney test

สองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน และเป็นไป

ตามข้อตกลงเบื้องต้น

McNemar Chi square test

Binomial exact probability test

Paired t-test 

Wilcoxon  Matched pairs signed- 

ranks test

สามกลุ่มอิสระต่อกัน และเป็นไปตาม

ข้อตกลงเบื้องต้น

Chi square test One way ANOVA 

Kruskal-Wallis test

สามกลุ่มไม่อิสระต่อกัน และเป็นไป

ตามข้อตกลงเบื้องต้น

Cochran Q test Repeated measure ANOVA

Two way ANOVA

Friedman’s Chi Square test

หมายเหต ุ ตัวเอียง หมายถึง เมื่อไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ต้องเลือกใช้สถิติตัวดังกล่าว



19

สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์

รูป
ที่ 

1-
5 

ชน
ิดข

อง
ตัว

แป
รแ

ละ
กำ

รเ
ลือ

กใ
ช้ส

ถิต
ิใน

กำ
รน

�ำเส
นอ

ข้อ
มูล

ตัว
แป

ร 
(V

ar
ia

bl
es

)

เช
ิงค

ุณ
ภา

พ
 (Q

ua
lit

at
iv

e)
เช

ิงป
ริม

าณ
 (Q

ua
nt

ita
tiv

e)

2 
กล

ุ่ม 
(D

ich
ot

om
ou

s)
> 

2 
กล

ุ่ม 
(P

ol
yt

om
ou

s)

ไม
่มีอ

ันด
ับ 

(N
om

in
al

)
มีอ

ันด
ับ 

(O
rd

in
al

)

จ�า
นว

นบ
ุตร

จ�า
นว

นอ
ุบัต

ิเห
ตุ

จ�า
นว

นผ
ู้ป่ว

ย

จ�า
นว

นก
าร

ตั้ง
คร

รถ
์

ส่ว
นส

ูง

น�้า
หน

ัก

คว
าม

ดัน
โล

หิต

ค่า
น�้า

ตา
ลใ

นเ
ลือ

ด

Nu
m

er
ic

al
 d

at
a

สถ
ิติเ

ชิง
พ

รร
ณ

นา
สถ

ิติเ
ชิง

อน
ุมา

น

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (M

ea
n)

ส่ว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 
(S

D)

มัธ
ยฐ

าน
 (M

ed
ia

n)

พิส
ัย 

(R
an

ge
)

ฐา
นน

ิยม
 (M

od
e)

In
de

pe
nd

en
t t

-te
st

W
ilc

ox
on

 S
ign

ed
 R

an
k 

te
st

W
ilc

ox
on

 M
an

n-
W

hi
tn

ey
 te

st

Pa
ire

d 
t-t

es
t

O
ne

w
ay

 A
NO

VA

Ca
te

go
ric

al
 d

at
a

สถ
ิติเ

ชิง
พ

รร
ณ

นา
สถ

ิติเ
ชิง

อน
ุมา

น

อัต
รา

 (R
at

e)

อัต
รา

ส่ว
น 

(R
at

io
)

สัด
ส่ว

น 
(P

ro
po

rti
on

)

ฐา
นน

ิยม
 (M

od
e)

Z 
te

st

Bi
no

m
ia

l e
xa

ct
 te

st

Ch
i s

qu
ar

e 
te

st

Fi
sh

er
 e

xa
ct

 te
st

M
c 

Ne
m

ar
 C

hi
 s

qu
ar

e 
te

st

เพ
ศ

ผล
กา

รร
ักษ

า 
ไม

่หา
ย/

หา
ย

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

อา
ชีพ

กล
ุ่มเ

ลือ
ด

ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

โร
ค

ไม
่ต่อ

เน
ื่อง

 (D
isc

re
te

)
ต่อ

เน
ื่อง

 (C
on

tin
uo

us
)



20

หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

ตำรำงที่ 1-3 ค�ำถำมกำรวิจัย และสถิติส�ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำสัดส่วน

ค�าถามการวิจัย จ�านวนกลุ่มที่ศึกษา
สถิติอนุมานส�าหรับ

Categorical data

ส�ารวจความชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใน

ประชากรไทย

ทดสอบสมมติฐานในประชากร

กลุ่มเดียว

Z test

Binomial exact 

probability test

เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความชกุผูท้ีเ่ป็นโรค

หัวใจระหว่างเพศหญิงและเพศชายในจังหวัด

เชียงใหม่

สองกลุ่มอิสระต่อกัน Chi square test

Z test 

Fisher exact test

เปรียบเทียบอาการเจ็บหน ้าอกผิดปกติของ

ประชาชนที่มีความดันโลหิตสูงก่อนและหลังเข้า

โครงการโยคะ

สองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน McNemar Chi square test 

Binomial exact probability 

test

เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัของ EQ (ต�า่-ปกต-ิ

สูง) ระหว่างนักเรียนในเขตชนบท เขตปริมณฑล 

และกรุงเทพมหานคร

สามกลุ่มอิสระต่อกัน Chi square test

เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัของ EQ (ต�า่-ปกต-ิ

สูง) ในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อน 

ระหว่าง และหลังการเข้าค่ายอบรม

สามกลุ่มไม่อิสระต่อกัน Cochran Q test

หมายเหตุ  ตัวเอียง หมายถึง เมื่อไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ต้องเลือกใช้สถิติตัวดังกล่าว
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ตำรำงที่ 1-4 ค�ำถำมกำรวิจัย และสถิติส�ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำเฉลี่ย

ค�าถามการวิจัย จ�านวนกลุ่มที่ศึกษา
สถิติอนุมานส�าหรับ

Numerical data

ปริมาณสารแคดเมียมในปัสสาวะของผู้ที่อาศัยใน

เขตโรงงานมาบตาพุด

ทดสอบสมมตฐิานในประชากร

กลุ่มเดียว

t –test

Wilcoxon Signed Rank test

เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของน�า้หนกั

ของผูท้ีอ่าศยัในเขตกรงุเทพมหานครและศรสีะเกษ

สองกลุ่มอิสระต่อกัน Independent t-test 

Mann-Whitney test (Wil-

coxon  ranks sum test)

เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความดนัโลหติก่อน

และหลังเข้าโครงการโยคะ

สองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน Paired t-test 

Wilcoxon Matched pairs 

signed ranks test

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับน�้าตาลในเลือดของ

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างวิธีการออกก�าลัง

กายด้วยโยคะ, วิ่ง และเดิน

สามกลุ่มอิสระต่อกัน One way ANOVA (F-Test) 

Kruskal-Wallis one way 

ANOVA

เปรียบเทียบการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดเมื่อ

เดอืนที ่3, 6 และ 9 หลงัเข้าโครงการเยีย่มบ้านของ

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

สามกลุ่มไม่อิสระต่อกัน Repeated measure ANOVA

Two way ANOVA Friedman 

test

หมายเหตุ  ตัวเอียง หมายถึง เมื่อไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ต้องเลือกใช้สถิติตัวดังกล่าว

ตำรำงที่ 1-5 กำรเลอืกวธิกีำรวเิครำะห์เพือ่ประเมนิควำมเสีย่งโดยมกีำรควบคมุอทิธพิลของปัจจยัอืน่ๆ  และตวัแปรกวน

Data type Outcome type Regression model

Numerical data Continuous Linear regression

Time to event Proportional hazards

Categorical data Binary Dichotomous logistic regression (Case-control หรอื 

Analytical cross-sectional studies) 

Binary Poisson regression (Cohort studies)

Ordinal Proportional odds หรือ Ordinal logistic regression

Nominal Polytomous logistic regression
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Box 1-4: จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง “Television Viewing and Initiation of Smoking Among Youth” 

 

ในตารางที ่1 ใช้สถติเิชงิพรรณนา เพือ่อธบิายข้อมลูทีร่วบรวมมาแบบสรปุให้อยูใ่นรปูแบบทีเ่ข้าใจในภาพรวมและสือ่ความ

หมายได้ง่าย เช่น สัดส่วนของเพศ อายุ เชื้อชาติ….ในกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่ และกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่

 

ส�าหรับในตารางที่ 2 ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยมีการควบคุมอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ ด้วยวิธี                 

Dichotomous logistic regression เนื่องจาก Outcome type เป็น Categorical data ชนิด Binary คือ สูบบุหรี่ และ

ไม่สูบบุหรี่ โดยใช้ระยะเวลาการดูโทรทัศน์น้อยกว่า 2 ชั่วโมงเป็นกลุ่มอ้างอิง ค�าถามคือ ท�าไมใช้ที่ 2 ชั่วโมง ท�าไมไม่ใช้     

ที่ 1 หรือ 3 ชั่วโมงเป็นกลุ่มอ้างอิง เหตุผลตรงนี้นักวิจัยจะต้องตอบให้ได้โดยใช้ข้อมูล Biological gradient และ               

Experimental evidence ประกอบการตัดสินใจ และจากค่าในคอลัมภ์ Adjusted OR จะเห็นว่ามี Dose response 

relationship แต่ค่า 95% CI ค่อนข้างกว้าง  

ทานจะเชื่อผลการศึกษาหรือไม? ท�าไม?
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5. กำรก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง (Determining sample design)

 

เมื่อผ่านขั้นตอนการวางแผนเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยแล้ว นักวิจัยต้องวางแผนว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด

ที่ป้องกันหรือลดโอกาสเกิดอคติในการวิจัย ขนาดตัวอย่างมีจ�านวนเท่าใดจึงเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่

สนใจศกึษา ต้องระบใุห้ชดัเจนว่าใครคอืประชากรทีต้่องการศกึษาและก�าหนดคณุลกัษณะของประชากรทีจ่ะศกึษาให้ชดัเจน 

เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย บางครั้งประชากรที่ต้องการศึกษาอาจไม่ใช่เป็นบุคคลก็ได้ เช่น อาจ

เป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อ�าเภอ จังหวัด เป็นต้น 

ในขั้นตอนการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างนี้ต้องกลับไปดูว่าวัตถุประสงค์การวิจัย และรูปแบบการวิจัยที่ก�าหนดไว้          

ว่าคืออะไร เพื่อให้สามารถเลือกใช้วิธีในการค�านวณขนาดตัวอย่างได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์การวิจัยต้องการ   

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม การค�านวณก็ต้องใช้วิธีการค�านวณขนาดตัวอย่างจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

แต่หากวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเปรียบเทียบค่าสัดส่วนของประชากรสองกลุ่ม วิธีการค�านวณขนาดตัวอย่างต้องใช้จาก      

สูตรค�านวณเปรียบเทียบค่าสัดส่วน หรือในกรณีที่การวิจัยท�าการศึกษาในประชากรกลุ่มเดียว เช่น ศึกษาความชุกของโรค 

เบาหวาน ควรใช้วธิกีารค�านวณขนาดตวัอย่างส�าหรบัประชากรกลุม่เดยีว เป็นต้น แต่ในกรณทีีเ่ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพจะไม่มี

การค�านวณตัวอย่าง การตัดสินใจว่าขนาดตัวอย่างเพียงพอหรือไม่ ได้จากการตรวจสอบที่ผลการศึกษา หากผลที่ออกมาได้

ค�าตอบที่ซ�้าๆ กันถือว่ามีขนาดตัวอย่างที่เพียงพอ

5.1 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง (Sample)
การเลือกกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้สองวิธีคือ ตามโอกาสความน่าจะเป็นทางสถิติ และไม่เป็นไปตามโอกาส

ทางสถิติ (รูปที่ 1-6) ส�าหรับวิธีการแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี้

5.1.1 กำรเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sample) 
เป็นการสุ่มจากสมาชิกของกลุ่มประชากรเป้าหมายเท่าที่จะหาได้ เช่น กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ชาวบ้าน       

ที่อาศัยในพื้นที่มาบตาพุดปี พ.ศ. 2551 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการน�าแบบสอบถามไปแจกให้แก่ชาวบ้านที่มารับบริการ    

ที่สถานีอนามัย ณ จุดที่ผู้วิจัยยืนและนิสิตผู้นั้นมีเวลาที่จะกรอกแบบสอบถามให้ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จะประกอบด้วย     

ชาวบ้านทีเ่ดนิผ่านประตดู้านหน้าสถานอีนามยั และมเีวลาทีจ่ะตอบแบบสอบถามให้ในช่วงเวลาทีน่กัวจิยัไปเกบ็ข้อมลูเท่านัน้
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หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

5.1.2 กำรเลือกแบบตำมสะดวก (Convenience Sample)
วิธีนี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเสียค่าใช้จ่ายมากนัก ตัวอย่างเช่น การโทรศัพท์สอบถามความเห็น หรือการส่ง

แบบสอบถามทางจดหมาย แต่ข้อเสียของการเก็บตัวอย่างประเภทนี้ คือ ไม่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของคนทั่วไป เช่น ในกรณีที่

โทรศัพท์สอบถาม ประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างอาจอยู่ในวงจ�ากัด ในกรณีที่ออกหนังสือส่งแบบสอบถาม ผู้ตอบ

แบบสอบถามอาจมีจ�านวนน้อย ไม่เพียงพอที่จะน�าไปใช้สรุปหรืออ้างอิงประชากรได้อย่างน่าเชื่อถือ เพราะในส่วนของคนที่

ไม่ตอบแบบสอบถามอาจมีความเห็นเป็นอย่างอื่นได้ 

5.1.3 กำรเลือกแบบโควต้ำ (Quota Sample) 
เป็นการได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยน�าเอาสัดส่วนของประชากรมาพิจารณา เช่น การศึกษาความคิดเห็นของชาวบ้าน

ต่อการสร้างเขื่อน ซึ่งบริเวณที่ก่อสร้างเขื่อนประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน การเก็บกลุ่มตัวอย่างจ�าเป็นต้องพิจารณาสัดส่วนของ

ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านด้วย เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้กระจายไปในทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

 

รูปที่ 1-6 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบบังเอิญ (Accidental sample) แบบง่าย (Simple random sampling)

แบบโควต้า (Quota sample) แบบมีระบบ (Systematic sampling)

แบบเจาะจง (Purposive sample) แบบชั้นภูมิ (Stratified sampling)

แบบสะดวก (Convenience sample) แบบกลุ่ม (Cluster sampling)

แบบหลายชั้น (Multi stage sampling)

แบบไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ

(Non probability sample)

แบบเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ

(Probability sample)
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5.1.4 กำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sample)
เป็นการเลอืกกลุม่ตวัอย่างทีม่ลีกัษณะเฉพาะ เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั เช่น การทดสอบการใช้ 

อุปกรณ์ในการป้องกันมลพิษในพื้นที่ที่มีระดับมลพิษที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องใช้ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ที่มีมลพิษในระดับเกิน

มาตรฐานมาก อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน และต�า่กว่ามาตรฐาน จ�าเป็นต้องใช้วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจงเพือ่ให้ได้คนทัง้สาม

กลุ่มแน่นอน

5.1.5 กำรเลือกแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 
เป็นการสุ่มตัวอย่างที่สมาชิกของกลุ่มประชากรทุกๆ หน่วยมีโอกาสเท่าๆ กัน และเป็นอิสระต่อกันในการที่จะ     

ได้รับเลือกมาเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มวิธีนี้อาจจะท�าได้โดย 

 - วิธีจับสลาก (ส�าหรับประชากรที่ไม่ใหญ่มากนัก) วิธีนี้ใช้ได้ดีส�าหรับประชากรที่มีขนาดเล็ก โดยมีวิธีคือ    

  จะต้องเขียนชื่อหรือหมายเลขแทนหน่วยต่างๆ ของประชากรลงในฉลากให้ครบ จากนั้นน�าใส่กล่อง แล้ว 

  จับฉลากที่คละกันนั้นตามจ�านวนที่ต้องการ 

 - การใช้ตารางเลขสุ่ม (รูปที่ 1-7) เพื่อเลือกตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย (ส�าหรับประชากรขนาดใหญ่) มี 2 ขั้นตอน

  ดังนี้

  ขั้นที่ 1  ก�าหนดหมายเลขให้กับแต่ละหน่วยของประชากร โดยใช้หมายเลขที่มีความยาวเท่ากัน       

(แต่ละหมายเลขประกอบด้วยเลขโดดจ�านวนเท่ากัน) เช่น ถ้าประชากรมีขนาดเกินสิบแต่ไม่เกินร้อย ใช้หมายเลขที่มี 2 หลัก 

(แต่ละหมายเลขประกอบด้วยเลขโดด 2 ตัว) ถ้าประชากรมีขนาดเกิน 100 แต่ไม่เกิน 1000 ใช้หมายเลขที่มี 3 หลัก            

(แต่ละหมายเลขประกอบด้วยเลขโดด 3 ตัว)

  ขั้นที่ 2  อ่านเลขสุ่มจากตารางเลขสุ่มทีละกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมีจ�านวนหลักเท่ากับหมายเลขที่ก�าหนด

ให้กับแต่ละหน่วยในประชากร เช่น ถ้าใช้หมายเลขที่มี 2 หลัก เลขโดด 2 ตัวใดๆ ที่อ่านจากตารางเลขสุ่มมีโอกาสเท่าๆ กัน

ที่จะเป็นหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใน 100 หมายเลขต่อไปนี้ 00, 01, 02, …, 99 อ่านกลุ่มเลขโดดจากตารางเลขสุ่ม              

จนกระทัง่ได้กลุม่เลขโดดตรงกบัหมายเลขทีก่�าหนดให้กบัหน่วยงานต่างๆ ในประชากรตามจ�านวนทีต้่องการ ตวัอย่างทีเ่ลอืก

ได้จะเป็นตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย กลุ่มเลขโดดที่ซ�้ากันหรือไม่ได้เป็นหมายเลขของหน่วยใดๆ ในประชากรให้ตัดทิ้งไป



26

หน่วยที่ 1 ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

รูปที่ 1-7 ตัวอย่ำงตำรำงเลขสุ่ม

        หลัก 

 แถว
    1-4   5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40

 

          1 64  75  58  38  85  84  12  22  59  20  17  69  61  56  55  95  04  59  59  47

          2 10  30  25  22  89  77  43  63  44  30  38  11  24  90  67  07  34  82  33  28

          3 71  01  79  84  95  51  30  85  03  74  66  59  10  28  87  53  76  56  91  49

          4 60  01  25  56  05  88  41  03  48  79  79  65  59  01  69  78  80  00  36  66

          5 37  33  09  46  56  49  16  14  28  02  48  27  45  47  55  44  55  36  50  90

          6 47  86  96  70  01  31  59  11  22  79  60  62  61  28  22  34  69  16  12  12 

          7 39  04  04  27  39  64  16  78  95  78  39  32  34  93  24  88  43  43  87  06

          8 73  50  83  09  08  83  05  48  00  78  36  66  93  02  95  56  46  04  53  36

          9 32  65  34  64  74  84  06  10  43  24  20  62  83  73  19  32  35  64  39  69

         10 97  59  19  95  49  36  63  03  51  06  62  06  99  29  75  95  32  05  77  34

         11 74  01  23  19  55  59  79  09  69  82  66  22  42  40  15  96  74  90  75  89

         12 56  75  42  64  57  13  35  10  50  14  90  96  63  36  74  69  09  63  34  88

         13 49  80  04  99  08  54  83  12  19  98  08  52  82  63  72  92  92  36  50  26

         14 43  68  48  96  47  24  87  85  66  70  00  22  15  01  93  99  59  16  23  77

         15 16  65  37  96  64  60  32  57  13  01  35  74  28  36  36  73  05  88  72  29
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5.1.6 กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบมีระบบ (Systematic Sampling)
เป็นการสุ่มที่หน่วยตัวอย่างของกลุ่มประชากรมีการจัดเรียงไว้แบบสุ่มอยู่แล้ว เช่น รายชื่อของชาวบ้านเรียงตาม

ตัวอักษร ครัวเรือนเรียงตามเลขที่บ้าน เป็นต้น ท�าให้ทราบว่ามีขนาดประชากรเท่าใดแล้วให้หมายเลขประชากร จากนั้นต้อง

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและหาช่วงของการสุ่ม (Sampling interval) ซึ่งมีสูตรดังนี้ N/n โดยที่ N คือ ขนาดของ

ประชากรที่สนใจศึกษา และ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นหน่วยตัวอย่างที่ตกอยู่ในทุกๆ ช่วงของการสุ่ม (Sampling 

interval) จะเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง ขั้นต่อไปก็หาหน่วยเริ่มต้นซึ่งกระท�าโดยการสุ่มตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง ถ้ามีขนาดประชากรเท่ากับ 155 ราย ต้องการสุ่มตัวอย่างจ�านวน 10 ราย ถ้าใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ

จะมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1  ค�านวณหาช่วงการสุ่ม ได้จาก 155/10 = 15.5 ประมาณ 16 

ขั้นที่ 2  ให้หมายเลขแก่ประชากรตามรายชื่อที่เรียงล�าดับอยู่แล้วโดยเริ่มจาก 001 ไปจนถึงประชากร                 

   คนสุดท้ายคือ 155

ขั้นที่ 3  สุ่มหน่วยเริ่มต้น จากหมายเลข 1 – 16 ซึ่งอาจใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย สมมติว่าจากทั้งหมด 16 หมายเลข 

   อาจสุ่มอย่างง่ายได้หมายเลขเริ่มต้นเป็น 009 

ขั้นที่ 4  เมื่อได้หมายเลขเริ่มต้นแล้วก็สามารถหาหน่วยตัวอย่างต่อๆ ไปโดยใช้หมายเลขเริ่มต้นบวกกับ             

   ช่วงของการสุ่ม คือ 16 ดังนั้นหน่วยตัวอย่างที่ถัดจาก 009 คือ 025 ท�าอย่างนี้ต่อๆ ไปจนได้ครบตาม

   จ�านวนที่ต้องการ (ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ คือ ประชากรที่มีหมายเลข 009, 025, 041, 057…)

5.1.7 กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีลักษณะที่แตกต่างกันมาก วิธีการปฏิบัติ คือ แบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อยๆ โดย

เรียกแต่ละกลุ่มย่อยว่า ชั้นภูมิ (stratum) มีหลักในการจัดแบ่งชั้นภูมิคือ ให้ประชากรที่อยู่ในชั้นภูมิเดียวกันมีลักษณะที่

คล้ายคลึงกันมากที่สุด (homogeneous) และให้ประชากรที่ต่างชั้นภูมิกันมีความแตกต่างกันมากที่สุด (heterogeneous)    

และแต่ละหน่วยของประชากรต้องอยู่ชั้นภูมิใดชั้นภูมิหนึ่งเท่านั้น โดยการเลือกตัวอย่างสามารถเลือกจากแต่ละชั้นภูมิ         

อย่างเป็นอิสระกัน และการสุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิอาจใช้วิธีต่างกันได้ เช่น ชั้นภูมิที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย      

ชั้นภูมิที่ 2 อาจใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เป็นต้น

5.1.8 กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
วิธีการ คือ แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ให้ประชากรที่อยู่ในแต่ละกลุ่มย่อยมีลักษณะที่หลากหลายหรือ

มีลักษณะที่แตกต่างกันมากที่สุด และให้ประชากรระหว่างกลุ่มย่อยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากที่สุด การเลือกตัวอย่าง

สามารถสุ่มเลือกมาเฉพาะบางกลุ่มย่อยเท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล   
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5.1.9 กำรสุ่มแบบหลำยขั้น (Multi-stage random sampling)
เป็นการน�าเอาวิธีการสุ่มตัวอย่างทุกแบบมาประยุกต์ใช้โดยแบ่งการสุ่มตัวอย่างออกเป็นหลายขั้นตอน เช่น การ

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันตนเองจากสารเคมีของประชากรไทย

ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยสุ่มจังหวัดในประเทศไทยมาจากภาคต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 

ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ด้วยเหตุผลว่าเรื่องที่ต้องการศึกษาน่าจะ

มีลักษณะการป้องกันตนเองแตกต่างกันไปตามตัวแปรภูมิภาค จึงแบ่งชั้นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนจากทุกภาค

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย หลังจากได้จังหวัดที่เป็นตัวแทนของทุกภาคของประเทศไทยแล้ว 

ท�าการสุ่มอ�าเภอโดยให้ทุกอ�าเภอในจังหวัดตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกโดยเท่าเทียมกัน เพราะเชื่อว่าไม่ว่าอ�าเภอใดในจังหวัด

ตัวอย่างก็เป็นตัวแทนของจังหวัดนั้นๆ เท่าเทียมกัน

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ เมือ่ได้อ�าเภอตวัอย่างแล้ว ใช้อ�าเภอเป็นกลุม่ (cluster) เพือ่ก�าหนด 

การเลือกต�าบลมาเป็นตัวอย่างตามสัดส่วนจ�านวนต�าบลในแต่ละอ�าเภอ โดยวิธีการนี้เราก็จะได้ต�าบลที่เป็นตัวแทนจากทุก

อ�าเภอ

ขั้นตอนที่ 4 ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบมรีะบบ เพือ่ให้ได้ตวัแทนในระดบัหมูบ้่านทีก่ระจายทกุต�าบลโดยอาจใช้

เลขที่ของหมู่บ้านมาเป็นการเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง เช่น ใช้หมู่บ้านที่เป็นเลขคี่เป็นตัวอย่าง เป็นต้น

สรุป การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่มีอคติ สามารถช่วยให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรที่สนใจศึกษา ท�าให้ได้      

ผลการศึกษาที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ในการวางแผน ก�าหนดนโยบายได้อย่างแท้จริง แต่นอกจากวิธีการ

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแล้วขนาดของกลุ่มตัวอย่างก็มีความส�าคัญต่อผลการศึกษาเช่นเดียวกัน ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

5.2 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
ปัญหาที่น่าหนักใจส�าหรับผู้ที่ท�าการศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อประเมินขนาดปัญหา หรือค้นหาปัจจัยเสี่ยงของ

การเกิดปัญหาต่างๆ นั้น คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานั้นเท่าไหร่จึงเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของประชากร  

สูตรการค�านวณขนาดตัวอย่างควรใช้สูตรใด สามารถพิจารณาได้จาก 3 ประเด็นต่อไปนี้

1. ลักษณะของประชากร กล่าวคือ ถ้าประชากรที่จะศึกษามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน (homogeneity)

 กลุ่มตัวอย่างอาจมีขนาดเล็ก แต่ถ้าประชากรมีลักษณะแตกต่างกันมาก (heterogeneity) ขนาดของ

 กลุ่มตัวอย่างจะใหญ่ขึ้น

2. จ�านวนตัวแปรที่ศึกษา หากตัวแปรมีจ�านวนมากในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างอาจจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ

 ต่อการศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ เหล่านั้น การใช้กลุ่มตัวอย่างที่เล็กเกินไปจะไม่สามารถน�าผลที่ได้จาก     

 การศึกษาไปสรุปเพื่อตอบค�าถามการวิจัยได้ ดังนั้นขนาดตัวอย่างจึงแปรผันตรงกับจ�านวนตัวแปรที่ศึกษา

3. วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อการประมาณค่า หรือเพื่อทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากสูตรที่น�ามาใช้ในการ

 ค�านวณขนาดตัวอย่าง มีที่มาจากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
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สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์

กำรค�ำนวณขนำดตัวอย่ำง (Sample size determination) 
การศกึษาทีใ่ช้ขนาดตวัอย่างทีน้่อยเกนิไปอาจจะท�าให้ไม่สามารถมองเหน็ผลทีเ่กดิขึน้บางอย่างได้ แต่ถ้าการศกึษา

นั้นใช้ขนาดตัวอย่างที่มากเกินไปก็เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น เงิน เวลา บุคลากร เป็นต้น และบางครั้งอาจมีผลทาง

ด้านจริยธรรมด้วย เช่น บางศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงถ้าใช้ขนาดตัวอย่างที่มากเกินความจ�าเป็นก็จะถูกมองว่าท�าให้มีคนที่ต้อง

เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการศึกษาเพิ่มขึ้น ดังนั้นวิธีการทางสถิติจึงถูกน�ามาใช้ในการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง ซึ่งก็ขึ้น

อยู่กับวัตถุประสงค์การศึกษา ชนิดของการวัดผล รูปแบบการศึกษา และความเชื่อมั่นที่ต้องการในการศึกษานั้น(16, 17)

ขัน้ตอนการค�านวณขนาดตวัอย่างเป็นเพยีงการประมาณค่าขนาดตวัอย่างอย่างหยาบ โดยอ้างองิจากข้อมลูอตัรา

การเกดิโรคทีค่าดคะเนว่าจะเกดิขึน้ หรอืจากขนาดของผลกระทบทีเ่กดิขึน้(16, 18, 19) แต่ก่อนอืน่เราทบทวนความรูเ้ดมิบางอย่าง

ที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณขนาดตัวอย่างก่อน

ชนิดของการวัดผล (Type of outcome measures)

โดยทั่วไปการวัดผลทั้งในรูปแบบการศึกษาแบบส�ารวจ สังเกต และทดลอง มีอยู่ 2 ชนิด คือ 1. การวัดผลข้อมูล

ที่เป็นกลุ่ม (Categorical data) และ 2. การวัดผลข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numerical data) ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้ว     

ในส่วนของวิธีการสถิติทางระบาดวิทยาแล้ว นักวิจัยควรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่ต้องการศึกษาเป็นอย่างดี

เนื่องจากการเลือกวิธีการทางสถิติในการค�านวณขนาดตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับชนิดของการวัดผลเป็นอันดับแรก

ความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่าง (Sampling error)

การค�านวณการประมาณค่าวดัผลทีไ่ด้จากการศกึษาขึน้อยูก่บัความคลาดเคลือ่นการสุม่ตวัอย่าง เนือ่งจากตวัอย่าง

แต่ละหน่วยมีลักษณะเฉพาะและสิ่งที่สนใจไม่ได้พบอยู่ในกลุ่มประชากรเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการสุ่ม

ตัวอย่างไม่ถูกต้อง แต่หมายความว่าการสุ่มตัวอย่างถูกใช้ในการตัดสินใจว่าจะให้ตัวอย่างใดเข้าไปอยู่ในกลุ่มไหน จึงเกิดเป็น

ความแปรปรวนแบบสุ่มในผลการศึกษาได้ ความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่างจะลดลงเมื่อมีขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น

ช่วงเชื่อมั่น (Confidence Interval)

จากที่กล่าวในตอนต้นว่ามีการแบ่งชนิดของสถิติออกเป็น 2 ชนิด คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inference statistics) ซึ่งวิธีการของสถิติเชิงอนุมานจะอนุโลมให้นักวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาเป็น

ค่าที่แท้จริงได้โดยใช้ผลการวัดที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยทั่วไปแล้วค่าสังเกตของการวัดจะให้การประมาณค่าจริงที่ดีที่สุด     

ดังนั้นจึงน�ามาใช้ประโยชน์ในการบ่งชี้ความแม่นย�าของการประมาณค่าโดยก�าหนดเป็นช่วงเชื่อมั่นของการประมาณค่า         

การคาดประมาณ (estimation) เป็นการใช้ค่าสถิติจากการศึกษาอนุมานไปถึงค่าประชากร มี 2 อย่างคือ

1. point estimation คือ การคาดประมาณเป็นค่าเดียว ใช้น้อย เนื่องจากโอกาสที่ค่าสถิติที่ได้จากการศึกษา 

จะเท่ากับค่าของประชากรจริงมีน้อย และ 

2. interval estimation คือ การคาดประมาณค่าของประชากร (parameter) เป็นช่วง ใช้มากกว่า โดยคาด

ประมาณช่วงที่จะมีค่า parameter อยู่ เช่น การค�านวณช่วงเชื่อมั่น (confidence interval) ปกติ ค�านวณที่ 95%             

confidence interval (CI) โดยความกว้างของช่วงจะบ่งชี้ความเที่ยงของการศึกษา
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ช่วงเชื่อมั่น คือ ช่วงของค่าที่เป็นไปได้ที่จะเป็นค่าที่แท้จริงของการวัดผล เพื่อความสะดวกจึงก�าหนดไว้ที่ 95% 

confidence interval (95% CI) ซึ่งหมายความว่า ถ้าท�าการศึกษาแบบนี้ซ�้ากัน 100 ครั้งจะมี 95 ครั้งที่ได้ค่าที่แท้จริง       

ส่วนอีก 5 ครั้งได้ค่าที่ผิดจากความเป็นจริง สรุปก็คือมีโอกาส 95% ที่การศึกษานั้นได้ค่าที่แท้จริง

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความกว้างของช่วงเชื่อมั่น คือ ขนาดตัวอย่าง ถ้าขนาดตัวอย่างมากจะท�าให้           

ช่วงเชื่อมั่นแคบ ถ้าช่วงเชื่อมั่นแคบลงก็จะเพิ่มความแม่นย�าของการวัดผล

การทดสอบนัยส�าคัญ (Significance tests &  p-value)

ในบางกรณก่ีอนทีจ่ะค�านวณค่า 95% confidence interval อาจจะท�าการทดสอบสมมตฐิานก่อน โดยสมมตฐิาน

หลัก (null hypothesis) จะตั้งไว้ว่า “ผลหรือค่าที่เกิดขึ้นของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน” เสมอ ดังนั้นจึงต้องท�าการทดสอบ

สมมติฐาน เพื่อประเมินว่าผลหรือค่าที่เกิดขึ้นต่างกันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความบังเอิญ (chance) ที่เกี่ยวเนื่องจากความ      

คลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่าง (sampling error) หรือไม่ วิธีการในการทดสอบสมมติฐานที่รู้จักก็คือ การทดสอบนัยส�าคัญ 

(significance test) โดยใช้วิธีการทางสถิติและตารางสถิติในการก�าหนดค่าความน่าจะเป็น หรือที่เรารู้จักกันในค�าว่า              

p-value (probability value)  จึงมีการตั้งสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) ไว้คู่กับสมมติฐานหลักเพื่อใช้  

ในการสรุปผลเมื่อการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลัก

   

การทดสอบสมมตฐิาน (hypothesis testing) มกีารแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คอื สมมตฐิานทางเดยีว และสมมตฐิาน

สองทาง ตัวอย่างการตั้งสมมติฐาน เช่น 

สมมติฐานทางเดียว 

 ผู้สูบบุหรี่ป่วยเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบ (H0: P1 = P2, H1 :  P1 > P2)

 ผู้ได้รับวัคซีนหัดป่วยเป็นโรคหัดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับ (H0: P1 = P2, H1 : P1 < P2)

สมมติฐานสองทาง 

 ผู้รับประทานยาป้องกันโรคมาลาเรียป่วยเป็นโรคมาลาเรียไม่ต่างจากผู้ที่ไม่ได้รับประทาน

 (H0: P1 = P2, H1 : P1 ≠ P2)

จะสังเกตเห็นว่า H0 หรือสมมติฐานหลัก ทั้งในการตั้งสมมติฐานทางเดียวและสมมติฐานสองทางเขียนไว้เหมือน

กนั แต่สิง่ทีเ่ขยีนแตกต่างกนัคอื H1 หรอืสมมตฐิานทางเลอืก ดงันัน้การก�าหนดให้เป็นสมมตฐิานทางเดยีวหรอืสมมตฐิานสอง

ทางเป็นการก�าหนดที่เฉพาะสมมติฐานทางเลือกเท่านั้น
 

สมมติว่าต้องการเปรียบเทียบความเข้มข้นเลือด (packed cell volume; PCV) ระหว่างกลุ่มคนที่ใช้มุ้งเคลือบ 

ยากันยุงกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ PCV พบว่าต่างกันประมาณ 1.5% และค่า p-value = 0.03               

ซึ่งก็หมายความว่า มุ้งเคลือบยากันยุงไม่มีผลต่อระดับ PCV จริง มีโอกาสบังเอิญ 3% ที่จะพบว่าค่าเฉลี่ยของ PCV ต่างกัน

ตั้งแต่ 1.5% ขึ้นไป 
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Statistical decision
Null hypothesis

True False

Rejected Type I error P
Not Rejected P Type II error

ค่า p-value ที่น้อยๆ หมายความว่า มีความเป็นไปได้น้อยที่สมมติฐานหลักจะสามารถอธิบายค่าสังเกตได้    

ตัวอย่างเช่น p-value = 0.001 หมายความว่า สมมติฐานหลักไม่มีความเป็นไปได้สูง และสามารถบอกได้ว่ามีหลักฐานที่  

หนักแน่นพอที่จะบอกว่าค่าความต่างระหว่างกลุ่มที่เราเห็นนั้นเป็นความแตกต่างที่แท้จริง ไม่ใช่ความต่างที่เกิดขึ้นเนื่องจาก

ความบังเอิญ ในทางตรงข้ามถ้า p-value = 0.02 หมายความว่าความต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนั้นเกิดขึ้นโดยความบังเอิญ 

ไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่แท้จริง โดยทั่วไปนิยมก�าหนดค่า p-value = 0.05 หรือ p-value < 0.05 เป็นเกณฑ์ใน

การตดัสนิใจเพือ่ปฏเิสธสมมตฐิานหลกัหรอืทีเ่รานยิมพดูว่า “แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(statistically significant 

difference)”

ข้อควรจ�า ในขณะที่ค่า p-value น้อยๆ เราจะแปลผลว่าค่าความต่างนั้นเป็นความต่างที่แท้จริง แต่ในกรณีที่     

ค่า p-value ใหญ่ๆ หรือที่เราพูดกันว่า “ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (non significance)” เราจะไม่แปลผลนั้นว่าไม่แตกต่างกัน     

แต่บอกได้เพยีงว่ายงัไม่มหีลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั หรอืยงัไม่มหีลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะบอกว่ามค่ีาการวดัผล

ระหว่างกลุ่มมีความแตกต่างกัน ดังนั้นอาจจะไม่ใช่ค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่แท้จริง

อ�านาจการทดสอบ (Power of study)

แนวคดิเกีย่วกบัอ�านาจการทดสอบเข้ามามบีทบาทในการค�านวณขนาดตวัอย่าง เนือ่งจากจดุมุง่หมายในการศกึษา

เพื่อต้องการหาว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญหรือไม่ แต่ผลที่ได้จากการศึกษามักมีความแปรปรวนอันเนื่องมาจาก

ความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่าง (sampling error) ในความเป็นจริงค่าความแตกต่างที่วัดได้ระหว่างกลุ่มอาจเป็นค่าความ

แตกต่างที่แท้จริงแต่เราอาจไม่สามารถพบว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติเสมอไป จึงจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาผลของความน่าจะเป็น

ที่จะยังมีความส�าคัญทางสถิติในการศึกษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าความต่างนั้นเป็นจริง อ�านาจการทดสอบจะเป็นตัวบ่งชี้

ความน่าจะเป็นของการพบความแตกต่างของการมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม สมมติก�าหนดอ�านาจการทดสอบเท่ากับ 

80% หมายความว่าเมื่อท�าการศึกษาซ�า้ๆ กัน 5 ครั้งจะมีอยู่ 4 ครั้งที่ให้ผลว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งอ�านาจการทดสอบ      

ขึ้นอยู่กับค่าความต่างที่แท้จริงระหว่างกลุ่ม ถ้าค่าความต่างนั้นใหญ่มากๆ ก็จะต้องใช้อ�านาจในการทดสอบสูงๆ ถ้ามีขนาด

ตัวอย่างที่มาก อ�านาจการทดสอบก็จะสูง
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สูตรกำรค�ำนวณขนำดตัวอย่ำง
ในการค�านวณขนาดตัวอย่างจ�าเป็นต้องก�าหนดระดับช่วงเชื่อมั่น (confidence interval) และอ�านาจในการ

ทดสอบ (power) เพื่อใช้ในการเปิดตารางสถิติหาค่า Za และ Zb (ซึ่งจะไม่กล่าวรายละเอียดของที่มาในเอกสารฉบับนี้) และ

เพื่อให้เกิดความสะดวกได้แสดงค่า Za และค่า Zb ที่นิยมใช้เป็นประจ�าดังนี้

 ระดับช่วงเชื่อมั่น (%) ค่า Za ค่า Za/2 
อ�านาจการทดสอบ (%) ค่า Zb

  (one tail) (two tail)  

 90 1.28 1.64 80 0.84

 95 1.64 1.96 85 1.04

 99 2.32 2.58 90 1.28

 99.9 3.08 3.29 99 2.32

one tail = สมมติฐานทางเดียว, two tail = สมมติฐานสองทาง

การค�านวณขนาดตัวอย่างโดยทั่วไปมีสูตรในการค�านวณหลายวิธี แต่ละวิธีมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป              

ในเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงสูตรในการค�านวณขนาดตัวอย่างที่ใช้กันบ่อยๆ ดังนี้ 

1. กำรประมำณค่ำสัดส่วนที่ไม่ทรำบจ�ำนวนประชำกรที่แน่นอน
ตัวอย่างที่ 1 สถานบริการสุขภาพแห่งหนึ่งต้องการประมาณค่าความชุกของอาการผิดปกติของระบบทางเดิน

หายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใด ถ้านักวิชาการของสถานบริการแห่ง

นัน้ก�าหนดไว้ว่าจะยอมให้เกดิค่าความคลาดเคลือ่นในการประมาณค่าความชกุประมาณ 2% และก�าหนดค่าช่วงความเชือ่มัน่

ที ่95% ซึง่จากข้อมลูทีเ่คยมคีนท�าการศกึษามาก่อนในนคิมอตุสาหกรรมอืน่พบว่ามคีวามชกุของอาการผดิปกตทิางเดนิหายใจ

ประมาณ 15% 

สูตรค�านวณ

n   =
 Za/2

 p (1 - p)

                    d2

แทนค่าสัญลักษณ์

Za/2
 = 1.96

p  = 0.15

d  = 0.02

แทนค่าสูตรค�านวณ

n  =
 (1.96)2 (0.15) (1 - 0.15)

                  0.022

n  = 1,225

2
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ตัวอย่างที่ 2 นักวิจัยจากสถาบันการได้รับภูมิคุ้มกันแห่งชาติ ต้องการประมาณค่าสัดส่วนของเด็กในเมืองว่าได้

รับภูมิคุ้มกันเหมาะสมหรือไม่ จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใด ถ้ายอมให้มีความคลาดเคลื่อน 10% ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% 

ซึง่ไม่มข้ีอมลูทีเ่คยมคีนท�าการศกึษามาก่อนว่ามค่ีาสดัส่วนของเดก็ทีไ่ด้รบัภมูคิุม้กนัมเีท่าใด (ในกรณนีี ้จะไม่ทราบค่าสดัส่วน

ที่คาดไว้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในทางสถิติจะก�าหนดให้ค่าสัดส่วนเท่ากับ 50%)

สูตรค�านวณ

n   =
 Za/2

 p (1 - p)

                     d2

แทนค่าสัญลักษณ์

Za/2
 = 1.96

p   = 0.5

d   = 0.1

แทนค่าสูตรค�านวณ

n  =
 (1.96)2 (0.5) (1 - 0.5)

                         0.12

n  = 97

2. กำรประมำณค่ำสัดส่วนที่ทรำบจ�ำนวนประชำกรที่แน่นอน
ตัวอย่างที่ 3 โครงการวิจัยหนึ่งมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อส�ารวจความชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใน

ประชากรไทย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคนไทย เท่ากับ 5% ดังนั้น

นักวิจัยในโครงการนี้จึงค�านวณขนาดตัวอย่างที่จะใช้ในโครงการ โดยมีข้อมูลจ�านวนประชากรในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 1,500 

คน ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และมีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าความชุกเป็น 1% 

สูตรค�านวณ

n  =
       N Za/2

 p (1 - p)

        e2 (N - 1) + Za/2
 p (1 - p)

แทนค่าสัญลักษณ์

N  = 1,500

Za/2
 = 1.96

p  = 0.05

e  = 0.01

แทนค่าสูตรค�านวณ

n  =
        (1,500) (1.96)2 (0.05) (1 - 0.05)

           0.012 (1,500 - 1) + (1.96)2 (0.05) (1 - 0.05)

n  = 824

2

2

2
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3. กำรค�ำนวณขนำดตัวอย่ำงส�ำหรับประมำณค่ำเฉลี่ยส�ำหรับประชำกรกลุ่มเดียว
การประมาณค่าเฉลีย่ในประชากรกลุม่เดยีว ส�าหรบัใช้ในการพรรณนาเช่นเดยีวกบัการค�านวณขนาดตวัอย่างเพือ่

ประมาณค่าสัดส่วน แต่ต่างกันที่ข้อมูลในการค�านวณวิธีนี้เป็นข้อมูลต่อเนื่อง เช่น การส�ารวจค่าเฉลี่ยของระดับไขมันในเลือด 

ค่าเฉลี่ยของปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในน�้าดื่ม หรือปริมาณฝุ่นบนถนน เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 4 โครงการวิจัยหนึ่งต้องการส�ารวจปริมาณสารแคดเมียมในปัสสาวะของผู้ที่อาศัยในเขตโรงงาน

มาบตาพุด จากการศึกษาที่ผ่านมาในเขตโรงงานแม่เมาะมีปริมาณสารแคดเมียมในปัสสาวะเฉลี่ย 16.1 + 3.4 mg/dl ดังนั้น

นกัวจิยัในโครงการนีจ้งึค�านวณขนาดตวัอย่างทีจ่ะใช้ในโครงการโดยก�าหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่95% และมคีวามแม่นย�าใน

การประมาณค่าของสารแคดเมียมเป็น 80% ของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

สูตรค�านวณ

n  =
 Za/2

 s2

       e2

แทนค่าสัญลักษณ์

Za/2
 = 1.96

s   = 3.4

e   = 0.2

แทนค่าสูตรค�านวณ

n  =
 (1.96)2 (3.4)2

             0.22

n  = 1,111

4. กำรค�ำนวณขนำดตวัอย่ำงส�ำหรบักำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงของค่ำสดัส่วนระหว่ำงประชำกรสองกลุม่
ที่เป็นอิสระต่อกัน

ตัวอย่างที่ 5 โครงการวิจัยหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความชุกผู้ที่เป็นโรคหัวใจ

ระหว่างเพศหญิงและเพศชายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาในจังหวัดกรุงเทพมหานครในผู้ชาย 70 คนและ

ผู้หญิง 65 คน พบว่ามีความชุกของโรคหัวใจในเพศชาย 71.4% และเพศหญิง 53.8% ดังนั้นนักวิจัยในโครงการนี้จึงค�านวณ

ขนาดตัวอย่างที่จะใช้ในโครงการโดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และอ�านาจการทดสอบ 80% 

สูตรค�านวณ

n/group =
 2 (Za/2

+Zb)2 pq

         (p
2
 - p

1
)2 

2
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แทนค่าสัญลักษณ์

Za/2
  = 1.96

Zb  = 0.84

p1  = 0.714

p2  = 0.538

n1   = 70

n2   = 65

p   = (n1p1 + n2p2) / (n1+n2) = 0.63

q   = 1 - p = 0.37

แทนค่าสูตรค�านวณ

n/group =
 2 (1.96 + 0.84)2 (0.63) (1 - 0.63)

              (0.538 - 0.714)2

n/group = 118

5. กำรค�ำนวณขนำดตวัอย่ำงส�ำหรบักำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลีย่ระหว่ำงประชำกรสองกลุม่ที่
เป็นอิสระต่อกัน

ตัวอย่างที่ 6 โครงการวิจัยหนึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียด

ของผู้ที่อาศัยในเขตอุตสาหกรรมและนอกเขตอุตสาหกรรม ที่ได้รับการสัมผัสปริมาณมลพิษอากาศแตกต่างกัน ซึ่งมีรายงาน

ระบุว่ามลพิษอากาศสูงเกินมาตรฐาน ท�าให้คะแนนเฉลี่ยความเครียดเพิ่มขึ้น 8.2+7.1 คะแนน ในการวิจัยดังกล่าวนักวิจัย

ควรใช้ตัวอย่างในการศึกษากลุ่มละเท่าไหร่ ถ้าก�าหนดอ�านาจการทดสอบ 90% และระดับนัยส�าคัญที่ 5%

สูตรค�านวณ

n/group =
 2 (Za/2 

+ Zb)2 s2

         (µ
1
 - µ

2
)2

แทนค่าสัญลักษณ์

Za/2
  = 1.96

Zb    = 1.28

µ
1
 - µ

2
  = 8.2

s    = 7.1

แทนค่าสูตรค�านวณ

n/group =
 2 (1.96 + 1.28)2 (7.1)2

                      (8.2)2

n/group = 16
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6. กำรค�ำนวณขนำดตัวอย่ำงส�ำหรับกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระหว่ำงประชำกรสองกลุ่มที่
ไม่เป็นอิสระต่อกัน

ตัวอย่างที่ 7 โครงการวิจัยหนึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบว่าผู้ที่เข้าไปอาศัยในพื้นที่อุตสาหกรรมมีค่า

ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยวัดความดันโลหิตก่อนเข้าไปในพื้นที่ และวัดความดันโลหิตอีกครั้งหลังจากเข้าไปในพื้นที่

อุตสาหกรรมเป็นเวลา 3 เดือน จากรายงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าความแปรปรวนของความดันโลหิตเท่ากับ 400 mmHg โดย

ผูว้จิยัคาดว่าความดนัโลหติของผูท้ีเ่ข้าไปในพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมจะเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 10 mmHg ในการวจิยัดงักล่าวนกัวจิยัควร

ใช้ตัวอย่างในการศึกษากลุ่มละเท่าไหร่ ถ้าก�าหนดอ�านาจการทดสอบ 90% และระดับนัยส�าคัญที่ 5%

สูตรค�านวณ

n  =
 (Za + Zb)2 s

d

          (µ
d
)2

แทนค่าสัญลักษณ์

Za  = 1.64

Zb   = 1.28

µ
d
   = 10

sd  = 400

แทนค่าสูตรค�านวณ

n  =
 400 (1.64 + 1.28)2

                          (10)2

n  = 35

7. กำรค�ำนวณขนำดตัวอย่ำงส�ำหรับกำรหำปัจจัยเสี่ยงในรูปแบบกำรศึกษำแบบ Analytical cross-   
sectional study และ Unmatched case-control study

ตัวอย่างที่ 8 โครงการวจิยัหนึง่มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ต้องการประเมนิความสมัพนัธ์ของการใช้หน้ากากป้องกนั

ฝุ่นกับการเกิดโรคปอด โดยออกแบบรูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาแบบ case-control study ซึ่งจากรายงานที่ผ่านมา

พบว่าผูท้ีไ่ม่เป็นโรคปอดมกีารใช้หน้ากากป้องกนัฝุน่อยู ่20% สมมตว่ิาถ้าผูว้จิยัต้องการให้มคีวามสามารถ 90% ในการตรวจ

พบความแตกต่างอย่างน้อยสองเท่า โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นักวิจัยจะต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใด

สูตรค�านวณ

OR  =
 p

1
 (1 - p

2
)

          p
2
 (1 - p

1
)

p
1
  =

         OR p
2                 , p =

  p
1
 + p

2

          (1 - p
2
) + (OR) p

2
                 2

2

2
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n/group =
 2 (Za + Zb)2 pq

                       (p
1
 - p

2
)2

แทนค่าสัญลักษณ์

Odd Ratio (OR) = 2

Za  = 1.64

Zb  =  1.28

p
2
  = 0.2 (รายงานที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคปอดมีการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นอยู่ 20%)

p
1
  = 0.33 (จากการค�านวณตามสูตร)

p  = 0.27

q  = 1 - p = 0.73

แทนค่าสูตรค�านวณ

n/group =
 2 (1.64 + 1.28)2 (0.27) (1 - 0.27)

                               (0.33 - 0.2)2

n/group = 199

8. กำรค�ำนวณขนำดตัวอย่ำงส�ำหรับกำรหำปัจจัยเสี่ยงในรูปแบบกำรศึกษำแบบ Cohort study
ตัวอย่างที่ 9 นักวิจัยต้องการทดสอบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดจะเพิ่มขึ้นในหญิงที่ท�างานในโรงงานผลิต

หลอดไฟหรือไม่ โดยออกแบบการศึกษาเป็น Cohort study ซึ่งจากรายงานที่ผ่านมาพบว่ามี อุบัติการณ์สะสมใน 5 ปีของ

มะเรง็เต้านมในผูท้ีไ่ม่ได้ท�างานในโรงงานผลติหลอดไฟเท่ากบั 20% ถ้าต้องการตรวจพบอตัราเสีย่ง (relative risk) มค่ีาอย่าง

น้อย 1.5 โดยก�าหนดให้มีระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความสามารถในการตรวจพบอัตราเสี่ยงขนาดนี้เท่ากับ 90% นัก

วิจัยต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใด

สูตรค�านวณ

Relative Risk (RR) =
 p

1

       p
2

p
1
  = p

2
 (RR)

p  =
 p

1
 + p

2

       2

n/group =
 2 (Za + Zb)2 pq

         (p
1
 - p

2
)2
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แทนค่าสัญลักษณ์

RR  = 1.5

Za  = 1.64

Zb   = 1.28

p
2
  = 0.2 (อบุตักิารณ์สะสมใน 5 ปีของมะเรง็เต้านมในผูท้ีไ่ม่ได้ท�างานในโรงงานผลติหลอดไฟเท่ากบั 20%)

p
1
   = 0.3 (จากการค�านวณตามสูตร)

p  = 0.25

q  =  1 - p = 0.75

แทนค่าสูตรค�านวณ

n/group =
 2 (1.64 + 1.28)2 (0.25) (1 - 0.25)

                  (0.3 - 0.2)2

n/group = 320

บทสรุป
ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปประเด็นส�าคัญเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นเค้าโครงของระเบียบวิธีการทางระบาด

วิทยาและวิธีการทางสถิติส�าหรับประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้  

แต่สิง่ส�าคญัทีค่วรตระหนกัในการประเมนิความเสีย่งทางระบาดวทิยาคอืควรเลอืกใช้วธิกีารทางระบาดและประเภทของสถติิ

ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การศึกษาและชนิดของข้อมูล
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นันทิกา  สุนทรไชยกุล

กำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
(Health Risk Assessment)

1. บทน�ำ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสถานะสุขภาพของมนุษย์ มีความซับซ้อนมากกว่าแค่การเป็นโรคหรือไม่เป็นโรค 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบสูงต่อ               

การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพ ดังนั้นกระบวนทัศน์ในการป้องกันผลกระทบเชิงลบจากสิ่งคุกคามสุขภาพจึงเป็นสิ่งส�าคัญ        

อย่างยิ่ง การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจึงได้ถูกพัฒนาและประยุกต์มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์ความเสี่ยง 

ที่มีโอกาสเกิดขึ้นตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถที่จะตัดสินใจในการก�าหนด

นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการป้องกันผลกระทบเชิงลบจากสิ่งคุกคามสุขภาพ

2. นิยำม

2.1 ควำมเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยงมีความหมายแตกต่างกันไปตามกลุ่มคนที่ให้ค�านิยาม บางคนอาจให้ความหมายว่า ความเสี่ยงคือ

อันตราย (dangerous) บางคนอาจมองว่าความเสี่ยงคือรางวัล (reward) เช่น นักลงทุน ส่วนในงานสาธารณสุขให้               

ความหมายว่าความเสี่ยงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งคุกคามสุขภาพ (health hazard) และการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามนั้นๆ 

(exposure)

อ้างอิง: The New Yorker, March 21, 1988

หน่วยที่ 2
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2.2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และสถิติในการระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ และการ

คาดการณ์ผลอันไม่พึงประสงค์ของสิ่งคุกคามต่อสถานะสุขภาพของมนุษย์ภายใต้บริบทของสถานการณ์ที่ก�าหนดไม่ว่าสิ่ง

คุกคามสุขภาพนั้นจะมีคุณสมบัติเป็นสารเคมี ชีวภาพ หรือกายภาพ การวิเคราะห์ด�าเนินการภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่าง 

host-agent-media (exposure) เพื่อประเมินว่าผลของความสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดอะไร (Consequence) ด้วยระดับความ

รุนแรงแค่ไหน (Severity) มีโอกาสของการเกิดมากน้อยเพียงใด (Likelihood) และปัจจัยหลักใดที่มีอิทธิพลสูงต่อการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) กล่าวได้ว่าการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพเป็นการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาทางสุขภาพที่อยู่บนกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนโยบาย(1,2,3)

3. พัฒนำกำรของกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพได้พัฒนาจากแนวคิดของการประเมินความเสี่ยงที่มีมาตั้งแต่อดีต เพียงแต่      

ไม่ได้มีการด�าเนินการอย่างเป็นระบบเหมือนเช่นปัจจุบัน ในความเป็นจริงแล้วการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบได้ถูก

น�ามาใช้ในงานประกันชีวิตหรือประกันทรัพย์สินเป็นงานแรกๆ ส่วนการน�ามาใช้ในงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเริ่ม

ปรากฏหลักฐานชัดเจนใน “Red book of National Research Council (NRC) (1983)”(4) กระบวนทัศน์ในการประเมิน

ความเสี่ยงที่กล่าวในหนังสือเล่มดังกล่าว ได้ถูกพัฒนาและน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยการประเมินความเสี่ยงเริ่มตั้งแต่เป็น

เชิงคุณภาพจนกระทั่งในปัจจุบันการประเมินความเสี่ยงได้พัฒนาไปสู่แบบจ�าลองเชิงความน่าจะเป็น (Probabilistic risk 

assessment) นอกจากนี้จากรายงานวิจัยต่างๆ ที่น�าเสนอในวารสารต่างประเทศได้แสดงถึงความพยายามในการประยุกต์

ใช้ทฤษฎี Bayesian analysis ร่วมในการค�านวณ(5)

 

ระยะเริ่มต้นของการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ เน้นไปทางด้านสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ โดยหน่วยงานหลักที่ 

ท�าการศึกษาในเรื่องนี้ คือ องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency: 

US EPA) US EPA ได้ก�าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่

n การระบุคุณลักษณะของสิ่งคุกคาม (Hazard identification)

n การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณการได้รบัสิง่คกุคามและการตอบสนอง (Dose-response relationship)

n การประเมินการได้รับสัมผัส (Exposure assessment)

n การอธิบายลักษณะความเสี่ยง (Risk characterisation)

ต่อมาองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้พัฒนาแนวคิด

การประเมินความเสี่ยงส�าหรับจุลินทรีย์ (Microbial risk assessment)(6) โดยได้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

n การระบุคุณลักษณะของสิ่งคุกคาม (Hazard identification)

n การแสดงคุณสมบัติของการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ของสิ่งคุกคาม (Hazard characterisation)

n การประเมินการได้รับสัมผัส (Exposure assessment)

n การอธิบายลักษณะความเสี่ยง (Risk characterisation)
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องค์การโรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรอื Office International 

des Epizooties, OIE)(7) ได้น�าเสนอแนวทางในการประเมนิความเสีย่งส�าหรบัจลุนิทรย์ีไว้เช่นกนั โดยประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 

ดังนี้

n การประเมินการขับ (Release assessment)

n การประเมินการได้รับสัมผัส (Exposure assessment)

n การประเมินผลที่เกิดตามมา (Consequence assessment)

n การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation)

นอกจากนีไ้ด้มอีกีหลายหน่วยงานจากนานาประเทศทีไ่ด้สร้างแนวทางการประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพทีม่คีวาม

แตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบ แต่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องเนื้อหาสาระ อาทิ

u แนวทางของประเทศออสเตรเลีย(8) ได้แบ่งขั้นตอนการประเมินดังนี้

	 n การระบุประเด็นปัญหา (Issue identification)

	 n การประเมินสิ่งคุกคาม (Hazard assessment)

	 n การระบุสิ่งคุกคาม (Hazard identification)

	 n การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการได้รับสิ่งคุกคามและการตอบสนอง

  (Dose-response assessment)

	 n การประเมินการได้รับสัมผัส (Exposure assessment)

	 n การอธิบายลักษณะความเสี่ยง (Risk characterisation)

u  นิวซีแลนด์ได้สร้างแนวทางการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ(9)

	 n การระบุประเด็นปัญหา (Problem identification)

	 n การอธิบายลักษณะของผู้รับ (Receptor characterisation)

	 n การประเมินความเป็นพิษ (Toxicity assessment)

	 n การประเมินการได้รับสัมผัส (Exposure assessment)

	 n การอธิบายลักษณะความเสี่ยง (Risk characterisation)

จะเห็นได้ว่ามีความพยายามจากหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างกระบวนการและวิธีการเพื่อใช้ในการคาดการณ์  

ความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามสุขภาพที่มีลักษณะแตกต่างกัน Ball (2006) ได้สรุปว่าสาเหตุที่ท�าให้มีการพัฒนาการประเมิน     

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่

n การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของความเสี่ยง ซึ่งแต่เดิมโรคติดเชื้อเป็นสิ่งคุกคามสุขภาพที่ส�าคัญ และเมื่อโลกได้

 พัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรม ปัญหาจากมลสารที่ปลดปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมได้กลายเป็นปัญหาหลัก 

 ในปัจจุบัน

n การที่มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น

n การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆ เช่น อนุภาคนาโน กากนิวเคลียร์ โอโซน เป็นต้น

n นกัวทิยาศาสตร์และนกัวจิยัมคีวามรูค้วามสามารถมากขึน้ในการตรวจวดัสิง่คกุคามสขุภาพและวดัระดบัความ

 เสี่ยง
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n การเปลีย่นแปลงมมุมองของนกัวทิยาศาสตร์และนกัวจิยัในเรือ่งของความเสีย่ง จากแต่เดมิไม่ได้ให้ความสนใจ

 ในเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาพและความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม กลบัมาให้น�า้หนกัในประเดน็ดงักล่าว

 อย่างมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว 

 จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร

n ความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Software ท�าให้ความเป็นไปได้ของการประเมินความ

 เสี่ยงเชิงปริมาณเพิ่มขึ้น เกิดการผสมผสานทฤษฎีต่างๆ เข้ามาในกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้วยกัน เช่น 

 Monte Carlo analysis, Bayesian analysis หรือ Markov Chain Monte Carlo (MCMC) เป็นต้น

n หน่วยงานภาครฐัและองค์กรนานาชาตทิีเ่กีย่วข้องมบีทบาทเพิม่ขึน้ในการเป็นแรงผลกัดนั เช่น องค์การอนามยั

 โลก องค์การอาหารและยา องค์การการค้าโลก หรือธนาคารโลก เป็นต้น

n ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้มบีทบาทเพิม่ขึน้ในเรือ่งกระบวนการของการตดัสนิใจ (Stakeholder engagement)

n ประชาชนมีความสนใจ วิตกกังวลและข้อเรียกร้องในเรื่องของการป้องกันการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ 

 มากขึ้น

4. ปัจจัยก�ำหนดสถำนะสุขภำพ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน ท�าให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีได้เปลี่ยนจากการพุ่ง

ประเด็นไปเฉพาะที่โรคกับการเจ็บป่วย (Biomedical model) มาให้ความสนใจในประเด็นของสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม

ประเพณี ความเชื่อ ความสมดุลทางจิต หรือแม้แต่ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับความเครียด 

(Socio-environmental model) องค์การอนามัยโลก ได้นิยามความหมายของสุขภาพ ว่าหมายถึง สภาวะความสมบูรณ์

ทางร่างกาย จติใจ และความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม ไม่ได้หมายความเพยีงแต่การไม่มโีรคหรอืความเจบ็ป่วยทพุพลภาพเท่านัน้(10) 

และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550 นิยามค�าว่า สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

ทางปัญญา และทางสังคมเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล(11) ดังน�าเสนอในรูปที่ 2-1

 

รูปที่ 2-1 ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะสุขภำพ

นโยบายและมาตรการป้องกันและควบคุม

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม

ชีวภาพ

บุคคล

พฤติกรรม

สามารถเข้าถึงแหล่งสถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ



47

นันทิกา  สุนทรไชยกุล

ปัจจัยก�าหนดสถานะสุขภาพเป็นการพิจารณาปัจจัยต่างๆ จากหลายมิติที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะ

สขุภาพของมนษุย์และน�าไปสูก่ารมสีขุภาพดหีรอืการเจบ็ป่วย ดงันัน้ในการประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพจงึมคีวามเกีย่วข้อง

กับปัจจัยก�าหนดสถานะสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน�าเสนอในรูปที่ 2-2 และรูปที่ 2-3

รูปที่ 2-2 ปัจจัยก�ำหนดสถำนะสุขภำพ
(อ้างอิง: Whitehead and Dahlgren,1991)(12) 

 

รูปที่ 2-3 ปัจจัยก�ำหนดสถำนะสุขภำพ 
(อ้างอิง: Canadian Handbook on Health Impact Assessment,1999)(13)

การจ้างงาน/
สภาพแวดล้อม

การท�างานสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

รายได้และ
สถานภาพ
ทางสังคม

เครือข่าย
ทางสังคม

การศึกษา

โครงการ
พัฒนา

สุขภาพเด็ก

ปัจจัยชีวภาพ
รวมทั้ง

กรรมพันธ์ุ

สถานบริการ
ทางสุขภาพ

พฤติกรรม
สุขภาพ

ปัจจัยก�าหนด
สถานะสุขภาพ
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5. วัตถุประสงค์ของกำรประเมินควำมเสี่ยง เพื่อ
n คาดการณ์ระดับของความเสี่ยง

n ก�าหนดค่ามาตรฐานที่ยอมให้มีได้

n จัดล�าดับความส�าคัญ

n ประมาณความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (residual risk) หลังจากที่ได้มีการควบคุม หรือลดความเสี่ยงไปแล้ว

6. ประโยชน์ของกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพในงำนสำธำรณสุข 
วิธีการของการประเมินความเสี่ยงตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และมีการใช้แบบทางคณิตศาสตร์และสถิติ

ในการวิเคราะห์และประมวลผล ท�าให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้

n ได้ถกูน�าเข้ามาช่วยในการตดัสนิใจระดบันโยบาย เนือ่งจากผลทีไ่ด้ช่วยในเรือ่งของการชัง่น�า้หนกัระหว่างความ

 เสี่ยงและผลประโยชน์ในเชิงรูปธรรม

n ช่วยในการพิจารณากรณีที่มีความขัดแย้งอยู่ เช่น

 o มีโอกาสเกิดสูงแต่ความรุนแรงของผลที่จะเกิดมีน้อย

 o มีโอกาสเกิดน้อยแต่ความรุนแรงของผลที่จะเกิดขึ้นสูง

n เป็นฐานข้อมูลของความเสี่ยงทางสุขภาพ ที่มีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ เป็นประโยชน์ในการ 

 วางแผนและก�าหนดนโยบาย ที่ควรจะกระท�าในอนาคต

n เพิ่มขีดความสามารถของผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (Risk manager)

n สามารถประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน หรือคาดการณ์ส�าหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อเนื่องไปในอนาคต

7. ขั้นตอนของกำรประเมินควำมเสี่ยง
เนื่องจากหลักการของการประเมินความเสี่ยง ได้ถูกน�าไปใช้ในศาสตร์ต่างๆ เช่น การเงินการคลัง สิ่งแวดล้อม  

(เคมี หรือชีวภาพ) วิศวกรรม สังคม สาธารณสุข (ดังที่น�าเสนอในหัวข้อ 3) ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง 

อาจมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันบ้าง แต่ใจความส�าคัญของประเด็นไม่แตกต่างกัน กรอบของการประเมินความเสี่ยงแสดงใน

รูปที่ 2-4

 

รูปที่ 2-4 กรอบแนวคิด (Conceptual framework) ของกำรประเมินควำมเสี่ยง

การระบุปัญหา

การชี้บ่งสิ่งคุกคาม

การอธิบายความเสี่ยง

การประเมินการได้รับสัมผัสการระบุผลเสียของสิ่งคุกคาม
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ในประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่ามีการถกเถียงว่าควรจะแบ่งขั้นตอนการประเมินตามแบบใดดี ให้ค�าแนะน�าว่าจะ

ใช้แบบใดก็ได้ที่สามารถให้ค�าตอบ 2 ประการคือ (1) สิ่งคุกคามสุขภาพและผลอันไม่พึงประสงค์ต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะ

สขุภาพและ (2) ระดับของความเสีย่งซึง่จะสะท้อนถงึโอกาสของการเกดิ หรอืโอกาสทีจ่ะได้รับสมัผสัสิ่งคกุคาม นอกจากนีว้ิธี

การประเมนิจะเหมาะสมส�าหรบัสิง่คกุคามสขุภาพทีอ่ยูภ่ายใต้ขอบเขตของสถานการณ์ทีก่�าหนด ไม่สามารถใช้ได้กบัสิง่คกุคาม 

อื่นๆ หรือสิ่งคุกคามชนิดเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน (one size does not fit all)

ในที่นี้ได้ผสมผสานวิธีที่แนะน�าโดย NRC และ WHO เพื่อใช้เป็นขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

7.1 กำรก�ำหนดประเด็นปัญหำจำกสิ่งคุกคำมสุขภำพ (Problem formulation)
ขัน้ตอนแรกนีเ้ป็นการก�าหนดขอบเขตและทศิทางของประเดน็ทีต้่องได้รบัการประเมนิความเสีย่ง ดงัได้กล่าวแล้ว

ว่าวิธีการประเมินต้องด�าเนินภายใต้ขอบเขต (scenario) และข้ออนุมาน (assumption) ซึ่งต้องก�าหนดไว้ตั้งแต่เบื้องต้น    

การก�าหนดประเด็นปัญหาเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่จะท�าให้ผู้ประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ได้รับข้อมูลจากหลักฐานเชิง 

ประจักษ์ ข้อกังวลของประชาชน และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผู้บริหารความเสี่ยง (risk manager) เจ้าของ

โครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล เป็นต้น กล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่ท�าให้เห็นบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ยัง

ท�าให้ประเมินเบื้องต้นได้ว่า ประเด็นปัญหานี้มีความส�าคัญมากพอที่สมควรด�าเนินการศึกษา รูปที่ 2-5 แสดงแนวทางในการ

ด�าเนินการของขั้นตอนนี้ซึ่งประกอบด้วย

n ระบุถึงค�าถามส�าคัญที่ต้องการได้ค�าตอบเพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ เช่น

 o ท�าไมจึงเกิดผลกระทบ 

 o ปัจจัยหรือสาเหตุที่ท�าให้เกิดผลกระทบ

 o กลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่อ่อนไหว

n แสดงรายการของสิ่งคุกคามที่ทราบหรือที่สงสัยว่าอาจจะมีผลอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ เช่น

 o สารเคมีอันตราย

 o แบคทีเรียก่อโรค

 o สารไวไฟ

n ประเมินความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในเรื่องของเวลา บุคลากร และงบประมาณรายจ่าย

 o ศักยภาพของบุคลากร 

 o มีเวลาจ�ากัดหรือไม่

n ส�ารวจว่าข้อมูลที่มีอยู่สามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้หรือไม่ และยังขาดข้อมูลใดอยู่บ้าง

n ข้อจ�ากัดและ Data gaps 
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รูปที่ 2-5 แนวทำงกำรก�ำหนดปัญหำที่ส�ำคัญ

Box 2-1:  ตัวอย่างอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically modified  organism:GMO)

      

อาหาร GMO มีผลต่อสุขภาพของเด็กหรือไม่

องค์ประกอบใดของอาหาร GMO ที่ก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์

กระทบต่อระบบใดของร่างกาย

ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับประทานอาหาร GMO

 

 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เนื้อหาของ
การประเมิน

สร้างเครื่องมือ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หลักฐานเชิงประจักษ์

ทีมประเมินความเสี่ยง

-  ชี้บ่งประเด็นปัญหาส�าคัญ

-  แสดงลักษณะเนื้อหาของปัญหาและ

   องค์ประกอบย่อย

ก�าหนดปัญหาส�าคัญ
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7.2 กำรระบุสิ่งคุกคำมสุขภำพ (Hazard identification)

7.2.1 สิ่งคุกคำมสุขภำพ (Hazard)
สิ่งคุกคาม (Hazard) หมายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการกระท�าของมนุษย์ ซึ่งมี  

ศักยภาพในการก่อให้เกิดการสูญเสีย บาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิต(4,15) สิ่งคุกคามสุขภาพสามารถแบ่งได้  

เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะดังต่อไปนี้

  7.2.1.1  ลักษณะการเกิด

	 	 n ตามธรรมชาติ (Natural hazard) เช่น แผ่นดินไหว น�้าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า คลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดิน 

   ถล่ม พายุเฮอร์ริเคน เป็นต้น

	 	 n จากการกระท�าของมนุษย์ (Man-made hazard) เช่น สารเคมีอันตราย มลพิษจากอุตสาหกรรมและ

   บ้านเรือน อาวุธชีวภาพ รังสีและสารกัมมันตภาพรังสี

  7.2.1.2 คุณลักษณะ

	 	 n สิ่งคุกคามทางชีวภาพ (Biological hazard) ได้แก่ จุลชีพที่ก่อโรค (แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และ 

   prion) รวมถึงสารพิษที่สร้างโดยจุลชีพ (Exotoxin และ endotoxin) เนื้อเยื่อที่เกิดจากการดัดแปลง

   พันธุกรรม ที่สามารถท�าให้เกิดการติดเชื้อและเจ็บป่วย หรือเกิดโรคภูมิแพ้

	 	 n สิ่งคุกคามทางสารเคมี (Chemical hazard) ได้แก่สารเคมีที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลวและก๊าซ 

   เป็นสารที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยัง 

   สามารถท�าปฏิกิริยากับดิน น�้าและอากาศท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม และอาจส่งผล 

   ท�าให้เกิดผลทางอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ได้

	 	 n สิ่งคุกคามทางกายภาพ (Physical hazard) ได้แก่กลุ่มสารที่สามารถท�าให้เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ 

   แก้ว โลหะ ก้อนหิน ต้นไม้ กิ่งไม้ หรือของแข็งอื่น ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายในเชิงกายภาพได้

Box 2-2: ตัวอย่างสิ่งคุกคามสุขภาพ

สิ่งคุกคามทางชีวภาพ    สิ่งคุกคามทางสารเคมี      สิ่งคุกคามทางกายภาพ

l แบคทีเรีย        l สารพิษที่เกิดตามธรรมชาติ    l เศษโลหะ เครื่องมือช่าง

l สารพิษจากจุลชีพ      l วัตถุปรุงแต่งอาหาร      l เครื่องมือเครื่องใช้

l เชื้อรา         l สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช      l เศษแก้ว

l พยาธิ         l สารตกค้างจากยาที่ใช้ส�าหรับ    l เหล็กไน

l ไวรัส              สัตว์ที่เป็นอาหารมนุษย์      l เครื่องประดับ

l อื่นๆ เช่น prion       l สารเคมีปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม     l หิน
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7.2.2 กำรระบุ (Identification)
เป็นการระบุว่ามีสิ่งคุกคามสุขภาพและสิ่งคุกคามสุขภาพนั้นคืออะไร จัดอยู่ในกลุ่มใด เช่น สารเคมี ชีวภาพ หรือ

กายภาพ และมีคุณสมบัติอย่างไร กล่าวได้ว่าขั้นตอนนี้เป็นการชี้บ่งสิ่งคุกคามพร้อมทั้งให้รายละเอียดของสิ่งคุกคามที่อาจ   

ก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพชุมชน บุคคล และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามนั้นๆ ตัวอย่างรายละเอียด

ที่ควรจะกล่าวถึงในขั้นตอนนี้เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของสิ่งคุกคามนั้น มีดังนี้

u ตัวอย่างรายละเอียดของสิ่งคุกคามทางสารเคมี ควรประกอบด้วย คุณสมบัติทางฟิสิกส์ และเคมี (Physico-

chemical properties) (เช่น น�้าหนักโมเลกุล ข้อมูลความเป็นกรด-ด่าง (pH) จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความดันไอ) ความ

สามารถในการเกิดปฏิกิริยา แหล่งส�าคัญ (เช่น มีอยู่ในธรรมชาติบริเวณใด หรือใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอะไร เช่นอาหาร 

เครื่องส�าอาง ยารักษาโรค) และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น

u ตัวอย่างรายละเอียดของสิ่งคุกคามทางชีวภาพ ควรประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของสิ่งคุกคาม (เช่น รูปร่าง 

ขนาด) การเจริญเติบโต วงจรชีวิตและการแพร่กระจาย การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ร่างกาย และแหล่งส�าคัญ เป็นต้น

Box 2-3: ตัวอย่างการชี้บ่งก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิปกติ ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน�้าได้บ้างเล็กน้อย ก๊าซไนโตรเจน             

ไดออกไซด์สามารถท�าปฏกิริยิาในละอองน�า้เกดิเป็นกรดไนตรกิ ทีส่ามารถกดักร่อนโลหะได้ นอกจากนัน้สามารถท�าปฏกิริยิา

เคม ีซึง่จะลดความสามารถในการมองเหน็ในบรรยากาศลง เป็นสารมลพษิทีเ่กดิจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิ แหล่งส�าคญั

ของการปล่อยก๊าซชนดินี ้ได้แก่ การขนส่ง การหงุต้มในครวัเรอืน การเผาไหม้ของเชือ้เพลงิ อตุสาหกรรม เป็นต้น เนือ่งจาก

ก๊าซชนิดนี้สามารถเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นๆ เช่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ระเหยง่ายได้อย่างรวดเร็ว

Box 2-4: ตัวอย่างการชี้บ่งเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล

แบคทีเรีย Escherichia coli หรือ อีโคไล (นิยมใช้ชื่อย่อ E. coli) เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม เป็นตัวชี้การปนเปื้อน

ของอุจจาระในน�้า มีอยู่ตามธรรมชาติในล�าไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์ เป็นแบคทีเรียที่มักปนเปื้อนมากับน�้าที่ไม่สะอาด 

จัดอยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรค (Enterohaemorrhagic E.coli, EHEC) มีสายพันธุ์ที่ส�าคัญ ได้แก่             

เอสเชอริเชีย โคไล 0157:H7 (Escherichia coli 0157:H7) ซึ่งสามารถสร้างสารพิษได้ เชื้อชนิดนี้จะไม่เจริญที่อุณหภูมิ 

ต�่ากว่า 7 องศาเซลเซียส และไม่ทนต่อความร้อน
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7.2.3 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
การตัดสินใจเบื้องต้นว่าอาจมีสิ่งคุกคามสุขภาพเกิดขึ้น ให้พิจารณาจากค�าถาม 3 ข้อ ได้แก่ (1) มีแหล่งก�าเนิด 

ของอันตรายหรือไม่ (2) ใคร หรืออะไร ที่ได้รับอันตราย และ (3) อันตรายจะเกิดขึ้นอย่างไร โดยข้อมูลส�าคัญที่จะช่วยใน   

การพิจารณาได้แก่

n ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งคุกคาม เช่น คุณลักษณะ, คุณสมบัติ, ผลเสียต่อร่างกาย, กลไกการเกิดพิษ

n แหล่งส�าคัญของสิ่งคุกคามที่จะได้รับสัมผัส

n ทางที่จะได้รับสัมผัสหรือทางที่จะเข้าสู่ร่างกาย

n ขนาดหรือความเข้มข้นของสิ่งคุกคามที่มีโอกาสจะได้รับสัมผัส

n ข้อมูลทางเทคนิค/จากการศึกษาต่างๆ

n วิถีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขนส่งหรือการเคลื่อนย้าย

n ประชากรกลุ่มเสี่ยง

Box 2-5: ความแตกต่างระหว่างสิ่งคุกคามทางชีวภาพและสิ่งคุกคามทางสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร

สิ่งคุกคามทางชีวภาพ          สิ่งคุกคามทางสารเคมี

l โดยทั่วไปอาการแสดงเป็นแบบเฉียบพลันจากการ   l อาการแสดงเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

 ได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามเพียงครั้งเดียว

l มีความแตกต่างจากความผันแปรที่เกิดจากทั้ง    l มีความผันแปรน้อยมากระหว่างบุคคลและมีค่า 

 Host และจุลินทรีย์ก่อโรค          ความเป็นพิษเฉพาะ

l มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในเรื่องของ    l ขนาดความเป็นพิษมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลง

 Infective dose และลักษณะของการเกิดโรค

l การกระจายตัวของเชื้อไม่ homogeneous    l เป็นได้ทั้ง homogeneous หรือ heterogeneous

 มีแนวโน้มที่อยู่เป็นกระจุกตัวในอาหารหรือน�้า

l สามารถปนเปื้อนในอาหารได้ทุกจุดในห่วงโซ่อาหาร  l โดยปกติการปนเปื้อนเกิดได้เฉพาะจุด เช่น

                สารตกค้างจากยาที่ใช้ในฟาร์ม
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7.3 กำรแสดงคณุสมบตัขิองสิง่คกุคำมในกำรก่อให้เกดิผลไม่พงึประสงค์ (Hazard characterization)
ขั้นตอนนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลความเป็นพิษหรือการเกิดผลไม่พึงประสงค์ของสิ่งคุกคาม กลไกการเกิดผลเสีย

ต่อร่างกาย ความรุนแรงของความเป็นพิษ และการเกิดผลแทรกซ้อนอื่นๆ การอธิบายผลกระทบตามขนาดหรือความเข้มข้น

ของสิ่งคุกคามที่ได้รับสัมผัสอาจจะเป็นไปได้ทั้งเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ

การอธิบายผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพสืบเนื่องจากการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคาม สามารถมองว่าเป็นองค์ประกอบ

ของการเกดิโรคตามหลกัการระบาดวทิยา ซึง่ประกอบด้วย ร่างกาย (Host) สิง่คกุคามหรอืตวัก่อโรค (Agent) และสิง่แวดล้อม 

(Environment) การอธิบายจะแสดงข้อมูลลักษณะของสิ่งคุกคาม แหล่งที่อยู่อาศัย การด�ารงชีวิต ปัจจัยในการเจริญเติบโต 

เส้นทางของสิ่งคุกคามและ ทางของการได้รับสัมผัส (ได้รับผ่านทางกิน การหายใจหรือสูดดม หรือการสัมผัสโดยตรงผ่าน    

ทางผิวหนังหรือดวงตา) ความเป็นพิษหรือการเกิดผลตามมาของสิ่งคุกคาม กลไกการเกิดผลเสียต่อร่างกาย ความรุนแรงของ   

ความเป็นพิษ เป็นต้น รูปที่ 2-6 แสดงให้เห็นว่าร่างกายได้รับสารเคมีเข้าไป สารเคมีจะผ่านเข้าไปในอวัยวะส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย อาจเป็นได้ทั้งอวัยวะเป้าหมายหรือทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง
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รูปที่ 2-6 แผนผังแสดงเส้นทำงของสำรเคมีที่ร่ำงกำยได้รับเข้ำไป (ดัดแปลงจำก Rodricks, 1992)(16)

ขับออกโดยไม่มีการดูดซึม

การกระจายตัว

ได้รับผ่านทางกิน

หรือดื่ม

ระบบทางเดินอาหาร

อวัยวะอื่นๆ 

ของร่างกาย

ระบบไหลเวียน

(หัวใจ หลอดเลือด

และน�้าเหลือง)

แหล่งสะสม

ในร่างกาย
ระบบน�้านอกเซลล์

ปอด

ปอด

ไต ต่อมสร้างสารคัดหลั่ง

กระเพาะปัสสาวะ

อุจจาระ ลมหายใจ ปัสสาวะ สารคัดหลั่ง

ตับ

น�้าดี

ได้รับผ่านทาง

หายใจ

ได้รับผ่านทาง

ผิิวหนังและตา

อากาศอาหารและน�้าดื่ม สัมผัสโดยตรง
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7.3.1 แหล่งของข้อมูล
แหล่งของข้อมูลที่จ�าเป็นในการอธิบายคุณสมบัติของสิ่งคุกคาม ประกอบด้วย

n ข้อมูลจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทางด้านพิษวิทยาของสารเคมี เช่น LD
50

 (Median lethal dose) หรือ Reference dose (RfD)

n ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ เช่น ข้อมูลทางระบาดวิทยา หรือข้อมูลทางพิษวิทยาจากกรณีศึกษา

n ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น การวิจัย การทดลองในห้องปฏิบัติการ (เช่น การทดสอบในเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยง

 เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น) 

n ปริมาณของสิ่งคุกคามที่มีอยู่ (เช่น น�้า, อากาศ, ดิน) และโอกาสได้รับสัมผัส (รวมทั้งช่วงเวลา และความถี่)

n ขนาดที่เมื่อได้รับสัมผัสแล้วจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

n ข้อมูลทางระบาดวิทยา

n ข้อมูลประชากร (Population profile)

n ข้อมูลการบริโภคหรืออุปโภค (Consumption data), ถ้าจ�าเป็น

n ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ในที่นี้ได้ให้รายละเอียดเฉพาะแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการอธิบายคุณสมบัติของสิ่งคุกคามในการ

ก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้

  7.3.1.1 ข้อมูลทางพิษวิทยา (Toxicological data/information)

  การศึกษาทางพิษวิทยา เป็นการทดสอบความเป็นพิษหรืออันตรายจากการได้รับสัมผัสสารเคมี กล่าวคือ

ข้อมูลทางพิษวิทยาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือสารสังเคราะห์ การศึกษานี้

เพื่อคาดการณ์การเกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน (Single exposure คือได้รับเพียงครั้งเดียว) หรือแบบ

เรือ้รงั (Chronic exposure คอืได้รบัตดิต่อกนัเป็นระยะยาวนาน) อย่างไรกต็ามพงึระมดัระวงัว่า ข้อมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง

เมื่อเวลาผ่านไปตามความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจากการวิจัยใหม่ๆ หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

	 	 n การศึกษาในสัตว์ทดลอง (Animal testing) มีการทดสอบในหลายลักษณะ(17)   ดังนี้

   o การทดสอบความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั (Acute exposure) ส่วนใหญ่ได้จากการศกึษาในหนขูาว 

    (rats) และหนถูบีจกัร (mice) เพือ่หาระดบัความเข้มข้นของสารทีท่�าให้สตัว์ทดลองตายไปร้อยละ 

    50 ของทั้งหมด หรือเรียกว่า ค่า Median Lethal Dose (LD
50
) 

   o การทดสอบความเป็นพษิแบบกึง่เรือ้รงั (Subchronic exposure) ส่วนใหญ่จะท�าในหนขูาว (rats) 

    โดยศึกษาผลเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน เพื่อหาค่าทางพิษวิทยาต่างๆ ต่อไปนี้

	 	 	 	 - NOAEL (No-observed-adverse-effect level) คือความเข้มข้นสูงสุดของสารที่เมื่อได้รับ 

     สัมผัสแล้วไม่ท�าให้เกิดผลข้างเคียงใด ๆ

	 	 	 	 - LOAEL (Lowest-observed-adverse-effect level) คือความเข้มข้นต�่าสุดของสารที่เมื่อ

     ได้รับสัมผัสแล้วสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น
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	 	 	 	 - MTD (Maximum Tolerated Dose) คอืปรมิาณสารสงูสดุทีส่ตัว์ทดลอง species หนึง่ทนได้ 

     (คือท�าให้สัตว์ทดลองมีน�้าหนักตัวลดลงน้อยกว่า 10% และตายจากมะเร็ง เป็นจ�านวนน้อย)  

     ซึ่งค่า MTD จะเป็นขนาดสารหลัก

   o การทดสอบความเป็นพิษระยะยาว (Long-term chronic exposure) เพื่อศึกษาการก่อมะเร็ง  

    โดยทดสอบให้สารเคมีทุกวัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90% ของช่วงชีวิต (lifespan) ของสัตว์ 

    ทดลอง เช่น หนูขาว (rats) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี, หนูถีบจักร (mice) เป็นเวลาอย่างน้อย 18  

    เดือน ซึ่งทดลองให้สารเคมีอย่างน้อย 3 ขนาด คือ ต�่า ปานกลาง และสูง โดยมีกลุ่มควบคุมซึ่งจะ

    ไม่ได้รับสารทดสอบ โดยในแต่ละขนาดสารเคมีจะใช้สัตว์ทดลองอย่างน้อย 50 ตัว 

 

 

  7.3.1.2 การศึกษา Pathogenicity ของจุลชีพก่อโรค

  ส�าหรบัการอธบิายถงึความรนุแรงของกลุม่จลุชพี โดยทัว่ไปพจิารณาจาก Pathogenicity หรอื Virulence(18) 

ซึ่งเป็นการดูศักยภาพของจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogenic micro-organism) ในการท�าให้เกิดอาการเจ็บป่วย ศักยภาพ           

ดงักล่าวนีพ้จิารณาจาก (1) เชือ้โรคสามารถเข้าสูร่่างกายของ host ได้ (2) สามารถเตบิโตภายใต้สิง่แวดล้อมร่างกายของ host 

ได้ (3) สามารถเพิ่มจ�านวน (4) สามารถเอาชนะระบบภูมิคุ้มกันหรือกลไกการก�าจัดสิ่งแปลกปลอมของ host ได้ และ (5) 

สามารถท�าลายเนื้อเยื่อของร่างกาย host และเกิดอาการแสดงของภาวะเจ็บป่วย ในกรณีที่จุลชีพนั้นสามารถสร้างสารพิษ 

(endotoxin หรือ exotoxin) ความเป็นพิษอาจพิจารณาในเชิงสารเคมีก็ได้ โดยเฉพาะถ้าสารพิษนั้นมีการศึกษาในเชิง         

พิษวิทยา 

Box 2-6: แบบฝึกหัด

Hazard characterisation ของปรอทอินทรีย์ (Methyl mercury) (อธิบายตามข้อมูลพิษวิทยา) 

ข้อแนะน�า พิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญ

Box 2-7: แบบฝึกหัด

Hazard characterisation ของ Bacillus cereus (อธิบายตาม Pathogenicity)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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  7.3.1.3 การศึกษาเชิงระบาดวิทยา

  เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (relationship) ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับการก่อให้เกิด           

ผลกระทบต่อสขุภาพมนษุย์ ซึง่ถอืกนัว่าเป็นหลกัฐานทีด่ทีีส่ดุในการแสดงให้เหน็ถงึความอนัตราย แต่ข้อมลูทางระบาดวทิยา

ไม่สามารถบ่งให้ทราบถึงกลไกการเกิดพิษ (mechanism) ของสารเคมีหรือ pathogenicity ของจุลชีพได้ (รายละเอียด        

น�าเสนอในหน่วยที่ 1)

  7.3.1.4 การศึกษาทางสุขภาพชุมชน (Community health study) 

  ในบางสถานการณ์ที่เป็นเรื่องอ่อนไหว หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอส�าหรับการประเมิน

ความเสี่ยง หรือเพียงพอแต่อาจไม่เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การศึกษาทางสุขภาพโดยให้ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องอาจ

มีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการ อย่างไรก็ตามการออกแบบการศึกษาต้องท�าอย่างระมัดระวังและควรด�าเนินการตาม      

หลักการทางระบาดวิทยา(14,19)

  สิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจในการศึกษาเฉพาะทางสุขภาพชุมชน มีดังต่อไปนี้

	 	 n มีนัยส�าคัญทางสาธารณสุข

	 	 n ให้ชุมชนมีส่วนร่วม (community involvement)

	 	 n มีความส�าคัญทางวิทยาศาสตร์

	 	 n ผลการศึกษาสามารถให้ความกระจ่างในประเด็นที่สงสัย

	 	 n มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรและเวลา

	 	 n ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย

ประเภทของการศึกษาทางสุขภาพชุมชน

เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทของการศึกษาทางสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย

	 n ลักษณะของสิ่งคุกคาม

	 n ระดับของการปนเปื้อน

	 n หลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสัมผัสของมนุษย์ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

	 n ระดับความรู้เกี่ยวกับผลไม่พึงประสงค์ของสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์
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ด้วยเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น สามารถแบ่งการศึกษาทางสุขภาพชุมชนออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

u Type-1 Community health study

การศกึษาทางสขุภาพชมุชนประเภทที ่1 เป็นการศกึษาเพือ่สร้างหรอืสบืค้นสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัผลไม่พงึประสงค์ 

โดยเฉพาะเป็นข้อกังวลห่วงใยของชุมชนต่อเรื่องสุขภาพ หรือความต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสร้างความเข้าใจ การ

ด�าเนินการศึกษาสามารถท�าได้หลายแบบ อาทิ การศึกษาแบบตัดขวาง (Cross sectional study) การสอบสวนน�าร่อง 

(Pilot investigation) การสอบสวนแยกเป็นรายกลุม่ (Cluster investigation) Comprehensive case review situation-

specific surveillance, Health statistics review, Exposure investigation และการส�ารวจความชุกของโรค (Disease 

and symptom prevalence survey) เป็นต้น

u Type-2 Community health study

การศึกษาทางสุขภาพชุมชนประเภทที่ 2 ออกแบบเฉพาะเพื่อทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

การได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามที่ต้องการศึกษาและการเกิดผลไม่พึงประสงค์ การด�าเนินการศึกษาสามารถท�าได้หลายแบบ อาทิ 

การศกึษาแบบควบคมุกลุม่ (Case control study) การศกึษาตามรุน่ (Cohort study) การศกึษาควบคมุแบบซ้อน (Nested-

case control study) เป็นต้น

7.4 กำรประเมินกำรได้รับสัมผัส (Exposure assessment)
เป็นการประมวลผลความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆทีน่่าจะเป็นปัจจยัร่วมในการก่อให้เกดิผลเสยีต่อสถานะสขุภาพ 

การประมวลผลเกี่ยวข้องกับการวัดระดับหรือขนาดหรือความเข้มข้นของสิ่งคุกคาม ความถี่ คุณลักษณะและระยะเวลาของ

การได้รับสัมผัสในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตัวกลางที่จะเป็นสื่อของการได้รับสัมผัส (media) และประชากรกลุ่มเสี่ยง ผลที่

ได้ในขั้นตอนนี้ จะสามารถบอกโอกาสของการเกิดและระดับความรุนแรงของผลไม่พึงประสงค์ของสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของ

มนุษย์(20)

7.4.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลที่จ�าเป็นได้แก่ ข้อมูลทางระบาดวิทยา (เช่น อัตราป่วย, อุบัติการณ์ของโรค), ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง

ปรมิาณทีไ่ด้รบัสมัผสัและการตอบสนองของร่างกาย (Dose-response relationship) ซึง่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมหรอื

งานวิจัยอื่นๆ 

Box 2-8: การประเมนิการสมัผสัโรคอาหารเป็นพษิจากเชือ้ซลัโมเนลลาเกดิจากการได้รบัสมัผสัอาหารทีป่นเป้ือนเชือ้ดงั

กล่าว กระบวนการนี้จ�าเป็นต้องท�านายการเจริญเติบโต จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อซัลโมเนลลา 

ความถี่ของการปนเปื้อนในอาหาร และระดับของเชื้อในอาหารเมื่อเวลาผ่านไป เริ่มต้นตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ชนิดอาหารใด

ที่เป็นสื่อของการได้รับสัมผัส ระดับของสุขลักษณะและการควบคุมกระบวนการผลิต วิธีที่ใช้ในกระบวนการปรุง ระยะ

เวลาการขนส่ง การกระจายอาหาร และการเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งขั้นตอนการเตรียมอาหารเพื่อบริโภค
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7.4.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณที่ได้รับและกำรตอบสนอง (Dose-response relationship)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่ได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามและการตอบสนองของร่างกาย ส่วนใหญ่ได้จาก

การศึกษาสิ่งคุกคามทางสารเคมีในสัตว์ทดลอง รูปที่ 2-7 แสดง dose response curve โดยเป็นการดูการเปลี่ยนแปลง    

ของผลไม่พึงประสงค์ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ของสิ่งคุกคามที่ต้องการทดสอบ ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องมีการขยายผล           

(Extrapolation)(19)

รูปที่ 2-7 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Dose (Exposure) กับ Response
ของกำรศึกษำในสัตว์ทดลอง กำรศึกษำระบำดวิทยำในมนุษย์ และสภำพกำรณ์จริงในกลุ่มประชำกร

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองมาเป็นผลตามสภาพความเป็นจริงในประชากร ดังนี้

n อนุมานผลจากการทดลองในสัตว์ มาเป็นในมนุษย์

n อนุมานผลของปัจจัยเสี่ยงที่ให้ในปริมาณสูงแก่สัตว์ทดลอง หรือที่เกิดกับกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง มา 

 เป็นผลของปริมาณต�่าๆ ของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสภาพความเป็นจริง เช่น การได้รับปัจจัยเสี่ยงในรูปของ 

 สารปนเปื้อนในอาหาร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

n อนุมานผลของการได้รับปัจจัยเสี่ยงในระยะสั้นของการทดลอง มาเป็นผลของการได้รับปัจจัยเสี่ยงเป็นระยะ 

 เวลานาน เช่น ตลอดช่วงชีวิต

n อนุมานผลของการทดลองให้ปัจจัยเสี่ยงในวิถีแตกต่างจากวิถีที่มนุษย์ได้รับจริง
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วธิใีนการแสดงถงึคณุลกัษณะของ Dose-response relationship สามารถแบ่งได้ 2 ลกัษณะตามผลไม่พงึประสงค์

ที่มีต่อสถานะสุขภาพ (1,14) ดังต่อไปนี้ 

  7.4.2.1 ความเข้มข้นแบบมีระดับกั้นที่ไม่ท�าให้เกิดมะเร็ง (Threshold limit)

  การเกิดผลไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่แล้วเป็นความผิดปกติแบบมีระดับกั้น (threshold limit) โดยระดับ

การได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามที่ยอมรับได้ หรือถือว่าเป็นระดับปลอดภัยต่อมนุษย์ และไม่พยายามในการประเมินค่าความเสี่ยง

จากการได้รับสัมผัสที่ระดับต�่ากว่าค่า threshold หรือความเข้มข้นต�่าๆ(19,20) ค่าที่นิยมใช้ ได้แก่ Reference Dose (RfD), 

Acceptable Daily Intake (ADI), Tolerable Daily Intake (TDI)  และ Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI) 

ค่าต่างๆ เหล่านี้ค�านวณจาก

	 	 n หาค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ไม่ก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (No-Observed-Adverse-Effect Level:  

   NOAEL) เมื่อได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามที่ต้องการทดสอบ หรือถ้าไม่สามารถหาค่า NOAEL ได้ สามารถ 

   ใช้ค่าความเข้มข้นต�่าสุดที่เริ่มท�าให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (Lowest-Observed-Adverse- Effect  

   Level: LOAEL);

	 	 n ขยายผลไปใช้ส�าหรบัมนษุย์ด้วยการลดค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) จากความแตกต่างระหว่าง

   สายพนัธุ ์(Interspecies จากสตัว์ทดลองสูม่นษุย์) และความแตกต่างภายในสายพนัธุ ์(Intraspecies) 

   อาจกล่าวได้ว่าเป็นค่าความปลอดภัยต่อมนุษย์ (Safety factor)(20) ดังน�าเสนอในรูปที่ 2-8 

                                                    

รูปที่ 2-8 กำรขยำยผล (Extrapolation) ค่ำ NOAEL หรือ LOAEL จำกสัตว์ทดลองสู่มนุษย์

  7.4.2.2 ความเข้มข้นแบบไม่มีระดับกั้นที่ท�าให้เกิดมะเร็ง (Non-threshold limit)

  ปัจจุบันยังไม่สามารถก�าหนดระดับกั้น (Threshold limit) ของค่าความเข้มข้นของสิ่งคุกคามที่ก่อให้     

เกิดมะเร็ง จึงเรียกว่า non-threshold point(1) จ�าเป็นที่จะต้องใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการอนุมานหา         

ผลกระทบจากสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ (Mathematical extrapolation model) ที่ระดับความเข้มข้นต�่าๆ แบบจ�าลองทาง

คณิตศาสตร์ดังกล่าวมีหลายแบบ อาทิ One-hit model, Multi-hit model, Multi-stage model, Probit model,        

Logistic model, Weibull model และ Hartly-Sielken model(21) เป็นต้น การจะเลือกใช้แบบจ�าลองใดนั้น ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมของข้อมูลที่มีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางชีววิทยา กลไกการเกิดมะเร็ง และสถิติอื่นๆ โดยแบบจ�าลองที่นิยมใช้กัน

โดยทั่วไป เมื่อมีข้อมูลจ�ากัดและไม่ทราบกลไกการก่อให้เกิดมะเร็งของปัจจัยเสี่ยงนั้น เป็นแบบจ�าลองที่ค�านึงถึงค่าระดับสูง

ของค่าความปลอดภัยต่อมนุษย์ (Upper confidence limit) ได้แก่ แบบจ�าลองลักษณะเส้นตรงหลายขั้นตอน (linearized 

multistage model)(19,20,21) ดังแสดงในรูปที่ 2-9 
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รูปที่ 2-9 กำรอนุมำนค่ำควำมเข้มข้นระดับต�่ำที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
ด้วยแบบจ�ำลองลักษณะเส้นตรงหลำยขั้นตอน

  ในกรณีที่ข้อมูลมีเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและการก่อให้เกิดมะเร็งเป็นแบบ 

non - linear จะก�าหนดจุดมาตรฐานในการอนุมานผล (Standard point of departure for extrapolation) ที่เรียกว่าค่า 

LED
5
 (Lowest effective dose to 5% of population) ซึ่งเท่ากับค่าล่างที่ 95% confidence limit ของขนาด (dose) 

ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 5% (ตามรูปที่ 2-10) โดยส่วนใหญ่ LED
5
 จะเป็นค่าเดียวกับ NOAEL(19,20,21) 

(ED
5
 = Effective dose to 5% of population)

รูปที่ 2-10 Non – linear Carcinogenic Model(22)
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  7.4.2.3 วิธีการประเมินการได้รับสัมผัส (Exposure Assessment Approach)

  ค่าของความเสีย่ง (Risk) เกดิจากความสมัพนัธ์ระหว่าง โอกาสของการเกดิ (Likelihood) และผลทีจ่ะเกดิ

ตามมา (consequence) รวมถึงระดับความรุนแรง (severity) และความไม่แน่นอน (uncertainty) โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

คือ agent (Hazard), การได้รับสัมผัส (exposure) และ ความอ่อนแอ (vulnerability) (รูปที่ 2-11) กล่าวคือการค�านวณ

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสามปัจจัยเป็นการประเมินได้รับสัมผัส (Exposure assessment) นั่นเอง(23)

รูปที่ 2-11 ปัจจัยส�ำคัญของกำรเกิดควำมเสี่ยง

  การประเมินการได้รับสัมผัสจึงเป็นขั้นตอนการประเมินหรือคาดการณ์การได้รับสิ่งคุกคามเข้าสู่ร่างกาย 

แล้วก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานะสุขภาพ เกิดอาการเจ็บป่วย ปัจจัยที่ส�าคัญ

จ�าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย

	 	 n วิถีทางการเข้าสู่ร่างกายของปัจจัยเสี่ยง (route)

	 	 n ตัวกลางที่น�าพาปัจจัยเสี่ยง (media)

	 	 n ความเข้มข้นของปัจจัยเสี่ยงที่เข้าสู่ร่างกาย (concentration/intensity)

	 	 n ความถี่ของการได้รับปัจจัยเสี่ยง (frequency)

	 	 n ระยะเวลาที่ได้รับปัจจัยเสี่ยง (duration)

	 	 n ตารางเวลาของการได้รับปัจจัยเสี่ยง(schedule)

	 	 n ลักษณะกลุ่มประชากรที่ได้รับสัมผัส (exposed population and its size)

  นอกจากนี้ยังมีความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนการประเมินการได้รับสัมผัส อันได้แก่ การได้รับ

สมัผสัสิง่คกุคามชนดิหนึง่จากหลายทาง (multiple routes of exposure) หรอืการได้รบัสิง่คกุคามหลายชนดิในเวลาเดยีวกนั 

(multiple exposure) ซึ่งสิ่งคุกคามแต่ละชนิดอาจมีปฏิกิริยาต่อกัน (interaction) บางครั้งอาจเสริมฤทธิ์กัน (synergistic 

reaction) ในขณะที่บางครั้งอาจเกิดต้านฤทธิ์ซึ่งกันและกัน (antagonistic reaction) และการศึกษาในกลุ่มประชากรที่มี

ลักษณะพิเศษ เช่น หญิงมีครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเฉพาะโรค เป็นต้น(14,15,19,20,21,23) 

Vulnerability

Hazard

Exposure
Risk
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  วิธีที่ใช้ในการประเมินการได้รับสัมผัส ได้ถูกพัฒนาและใช้ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ขึ้นกับประเภท

และวตัถปุระสงค์ของงาน ความแตกต่างของแต่ละวิธ ีมีตัง้แต่วธิทีี่ง่ายๆ จนถงึวิธทีีซ่ับซ้อนและยุ่งยาก การประเมนิมีไดต้ัง้แต่

เป็นเชิงบรรยายกว้างๆ จนถึงขั้นสามารถบอกระดับของความเสี่ยงเป็นตัวเลข (รูปที่ 2-12)

รูปที่ 2-12 องค์ประกอบของกำรประเมินกำรได้รับสัมผัส

  ในที่นี้วิธีการประเมินความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

	 	 n การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative risk assessment)

	 	 n การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative risk assessment)

วิธีการประเมินการได้รับสัมผัส

วิธีการประเมินโดยตรง

การตรวจวัด

รายบุคคล

สารบ่งชี้ทาง

ชีวภาพ

ค่าตรวจวัดทาง

สิ่งแวดล้อม

แบบจ�าลอง

คณิตศาสตร์

ส�ารวจด้วย

แบบสอบถาม

วิธีการประเมินโดยทางอ้อม

แบบจ�าลองการได้รับสัมผัส

ประเมินการได้รับสัมผัส

มาตรการป้องกันและควบคุม

แบบจ�าลองทางเภสัชจลศาสตร์

หรือทางเภสัชพลศาสตร์



65

นันทิกา  สุนทรไชยกุล

  7.4.2.4 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment)

  การประเมินความเสี่ยงในลักษณะนี้ เป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นอธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมศาสตร์และ

มานษุยวทิยา เน้นความหลากหลายความครอบคลมุของข้อมลูและวธิกีารเข้าถงึของข้อมลู ไม่เน้นการตรวจวดัทางวทิยาศาสตร์ 

หรือการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข หรือการวิเคราะห์ทางสถิติ แต่สามารถแสดงมิติของข้อมูล รวมถึงอธิบายลักษณะความเสี่ยง     

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงคุณภาพ เช่น ระดับความเสี่ยงมาก ปานกลางหรือน้อย วิธีนี้เหมาะส�าหรับกรณีที่มีข้อมูลอยู่จ�ากัด 

และไม่สามารถประมาณค่าเชิงคณิตศาสตร์หรือสถิติได้ ซึ่งมีใช้กันอยู่หลายวิธี ในที่นี้จะน�าเสนอเฉพาะวิธีที่น่าจะมีประโยชน์

ต่อการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ(3)

(1) ตารางความเสี่ยง (Risk matrix)

วิธีนี้สามารถท�าได้ง่ายและไม่ต้องการใช้ข้อมูลจ�านวนมาก อย่างไรก็ตามการสร้างตาราง (matrix) ต้องกระท�า

อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนต่อการแปลผล(24) ดังนั้นการสร้าง matrix ต้องค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้

	 n ต้องมีค�าอธิบายส�าหรับปัจจัยต่างๆที่น�าเข้ามาพิจารณา

	 n ช่วงของโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์และระดับของความรุนแรงของผลที่จะเกิด ต้องถูกก�าหนดอย่าง

  ชัดเจนและครอบคลุมทุกช่วงของโอกาสการเกิด (full spectrum of potential scenarios)

	 n การก�าหนดเกณฑ์ต่างๆต้องด�าเนนิการก่อนท�าการประเมนิ เพือ่ลดอคตทิีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างด�าเนนิงาน

	 n การอธิบายลักษณะของผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเป็นข้อกังวลของสาธารณชน (public concern) 

  ต้องถูกต้องและมีขอบเขตชัดเจน

	 n ต้องก�าหนดค่าของความเสี่ยงที่จะยอมรับได้ หรือไม่ยอมรับ (Tolerable/intolerable risk) โดยค่านี้

  ขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่และนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานหรือโครงการ

	 n สามารถแสดง scenarios ของการลดระดับของความเสี่ยง เช่นจากระดับที่ยอมรับปานกลางสู่ระดับที่  

  ยอมรับได้ (ระดับต�่า)

	 n สามารถน�าเสนอมาตรการในการลดผลกระทบ (mitigation หรือ control measure) ที่มีประสิทธิภาพ

  ในระดับหนึ่งที่สามารถจัดการความเสี่ยงได้

การสร้าง Risk matrix ต้องก�าหนดสิ่งต่อไปนี้ก่อนการสร้างตารางความเสี่ยง

	 n พิจารณาว่าปัญหาที่เกิดจากการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามอยู่ที่ไหน

	 n ประเมินผลเสียหรือผลที่จะเกิดตามมา (consequence)

	 n คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์นั้นแค่ไหน (Likelihood)

	 n ประเมินระดับความเสี่ยง (Risk level)
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ตัวอย่างการสร้าง Risk matrix (ขนาด 3 x 4)

ผลที่เกิดตามมา 

(Consequence)

โอกาสของการเกิด (Likelihood)

น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4)

ต�่า (1)

ปานกลาง (2)

สูง (3)

 

ข้อแนะน�าในการก�าหนดโอกาสการเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

o โอกาสของการเกิดเหตุการณ์

 การจัดกลุ่มระดับความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ ให้พิจารณาจากสถิติของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ใน

พื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานการณ์ใกล้เคียง โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 

o ระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

 การจัดแบ่งระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมาโดยเฉพาะผลกระทบเชิงลบในเชิงคุณภาพ ด�าเนินการดังนี้

	 n ก�าหนดระดับของความรุนแรง เช่น 3 ระดับ (ต�่า ปานกลาง สูง)

	 n ให้คะแนนโดยมีข้อก�าหนดที่ชัดเจน เนื่องจากผลที่เกิดตามมาไม่ได้มุ่งประเด็นเฉพาะการเกิดโรค ดังนั้น 

  ปัจจยัทีน่�ามาถ่วงน�า้หนกัจงึควรประกอบด้วยหลายปัจจยัย่อยซึง่เกีย่วข้องกบัปัจจยัก�าหนดสถานะสขุภาพ 

  อาท ิอตัราป่วย/อตัราตาย ความพรอ้มทางด้านเทคนคิและบุคลากร ภาระโรค (รวมถึงการหยดุงาน) กลุม่

  เสี่ยง โครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขและมาตรการป้องกันที่มีอยู่ ตัวอย่างแสดงถึงวิธีอย่างง่ายในการ 

  ให้คะแนนน�าเสนอในตาราง
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ตัวอย่างการให้คะแนนปัจจัยย่อยส�าหรับการก�าหนดระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

ปัจจัยย่อย คะแนน เกณฑ์

เสียชีวิต 1 จ�านวนผู้เสียชีวิตร้อยละ 0-25 ของผู้ติดเชื้อ 

2 จ�านวนผู้เสียชีวิตร้อยละ 25-50 ของผู้ติดเชื้อ 

3 จ�านวนผู้เสียชีวิตร้อยละ 50-75 ของผู้ติดเชื้อ 

4 จ�านวนผู้เสียชีวิตร้อยละ 75-100 ของผู้ติดเชื้อ 

การเพิ่มขึ้นของอัตราโรค/อาการ........... 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0-25 ของโรค...... 

2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25-50 ของโรค......

3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50-75 ของโรค......

4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 75-100 ของโรค......

ภาระโรค 1 ไม่กระทบต่องบประมาณท้องถิ่น/ผลผลิต ไม่มีการหยุดงาน 

2 

3 

4 กระทบต่องบประมาณประเทศ, รายได้ประชาชาติ 

ความพร้อมทางด้านเทคนิคและบุคลากร 1 มีความพร้อมในทุกด้าน

2

3

4 ไม่มีความพร้อมทุกด้าน

กลุ่มเสี่ยง 1 ผู้ใหญ่วัยท�างาน

2

3 เด็กอายุต�่ากว่า 5 ขวบ, ผู้สูงอายุ 

โครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุข 1 มีระบบบริการที่ดีประชาชนสามารถเข้าถึงได้

2

3

แผนงาน/มาตรการ/งบประมาณที่มีอยู่ 1 มีมาตรการที่สอดคล้องกับลักษณะของผลกระทบ

2

3

n รวมคะแนนแต่ละปัจจัยย่อย

n จัดแบ่งกลุ่มตามคะแนนรวมของปัจจัยย่อย เช่น

 - ระดับความรุนแรงต�่า    0-10 คะแนน

 - ระดับความรุนแรงปานกลาง 11-20 คะแนน

 - ระดับความรุนแรงสูง   21-30 คะแนน
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ตัวอย่างการก�าหนดคะแนนส�าหรับโอกาสของการเกิดและความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

คะแนน โอกาสของการเกิด คะแนน ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

1 มีความเป็นไปได้น้อยมาก ไม่เคยมีสถิติการ

เกิด มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

1 เกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่มีผลต่อการเพิ่ม

อัตราป่วย ไม่จ�าเป็นต้องมีการหยุดงาน ไม่

กระทบต่องบประมาณของท้องถิ่น

2 มีความเป็นไปได้น้อย มีข้อมูลแสดงว่ามีแนว

โน้มที่จะเกิด แต่ยังขาดสถิติที่ชัดเจนจาก

ข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุน มีมาตรการป้องกัน

และลดผลกระทบ

2 เพิม่อตัราป่วย, มกีารบาดเจบ็, มจี�านวนสะสม

ของกลุม่เสีย่ง, กระทบต่องบประมาณ, มกีาร

หยุดงาน, กระทบต่อการผลิต, กระทบต่อ

ชุมชนในพื้นที่

3 มีความเป็นไปได้ปานกลาง หรือมีสถิติจาก

ข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุนการคาดการณ์ความ

เป็นไปได้ ไม่มีมาตรการป้องกันและลดผล 

กระทบหรือมาตรการที่มีอยู ่ไม่ครอบคลุม 

การเกิดเหตุการณ์

3 มีการเสียชีวิต เสียค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู มี

จ�านวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่อการ

ผลิต กระทบต่อชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้

เคียง

4 เคยเกดิเหตกุารณ์ ไม่มมีาตรการป้องกนัและ

ลดผลกระทบหรอืมาตรการทีม่อียูไ่ม่เพยีงพอ

ตวัอย่างค�านยิามของระดบัผลกระทบจากผลรวมคะแนนระหว่างโอกาสของการเกดิและความรนุแรงของผล

ที่ตามมาเมื่อใช้ Risk matrix ขนาด 3 x 4

คะแนนจาก

ตารางความเสี่ยง

ระดับ

ผลกระทบ
ค�านิยาม

1 น้อยมาก ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราป่วย/ตาย ไม่มีผลต่องบ

ประมาณ ไม่มีผลต่อการผลิต ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

2 – 4 ต�่า ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบเพิ่มเติม อาจพิจารณาปรับปรุง

มาตรการทีม่อียูเ่ดมิให้เหมาะสมยิง่ขึน้ โดยไม่ต้องเพิม่ค่าใช้จ่าย ถ้าจ�าเป็นอาจต้อง

มีการติดตามเฝ้าระวัง ทั้งนี้ให้พิจารณาความจ�าเป็นและความเป็นไปได้ร่วมด้วย

5 – 9 ปานกลาง เพิม่อตัราป่วย มกีารบาดเจบ็ อาจมผีลต่องบประมาณ ต้องมกีารตดิตามตรวจสอบ

ว่ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมาะสม ถ้าจ�าเป็น

และสามารถปฏิบัติได้อาจมีการเพิ่มมาตรการ หรือปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่ให้

สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย

10 – 12 สูง ผลต่อสถานะสขุภาพในวงกว้าง มกีารเสยีชวีติ ต้องการงบประมาณเพิม่ ต้องมกีาร

เพิ่มมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาจจ�าเป็น

ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินงาน
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(2) Event Tree Analysis (ETA)

เป็นการประเมินผลที่เกิดจากสิ่งคุกคาม โดยอาศัยหลัก Binary logic (เกิด/ไม่เกิด, ใช่/ไม่ใช่) จากจุดเริ่มต้น       

ของการเกิดเหตุการณ์ (Initiating event) ไปสู่ผลอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด (a series of possible paths) บางครั้ง

เรียกว่าการประเมินผลแบบไปข้างหน้า (Forward analysis) เพื่อคาดการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและเกิดอย่างไรเมื่อมี             

สิ่งคุกคาม(25) ถ้าใช้ ETA แบบคุณภาพการประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดจะระบุเพียง “เกิด/ไม่เกิด” หรือ “ใช่/ไม่ใช่” 

ตัวอย่างการสร้าง ETA น�าเสนอในรูปที่ 2-13 และ 2-14

Box 2-9: ตัวอย่างการใช้ตารางความเสี่ยงในการ

(1) ประเมินโอกาสการได้รับ E.coli จากการรับประทานอาหาร (Likelihood)

จ�านวนอาหารที่ปนเปื้อน E.coli
ปริมาณอาหารที่รับประทาน

High Medium Low

High H H M

Medium H M  L

Low M  L  L

(2) ประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก Likelihood (จากข้อ 1) และ Consequence

 (พิจารณาจาก Pathogenicity ของ E.coli)

โอกาสการเกิด (Likelihood)
ผลที่เกิดจากการติดเชื้อ E.coli

High Medium Low

High H H M

Medium H M  L

Low M  L  L

 

Likelihood
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รูปที่ 2-13 กำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรเกิดอัคคีภัยโดยกำรใช้ Event Tree Analysis

รูปที่ 2-14 ตัวอย่ำงกำรใช้ ETA ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกอำวุธชีวภำพ 
(อ้างอิง: Haas, 2002)(27)

ไม่

ไม่

ไม่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่

ไม่

ใช่

ใช่

ใช่

การท�าลายอยู่ในวงกว้าง

การท�าลายอยู่ในวงกว้าง

การท�าลายอยู่ในวงกว้าง

พบไฟไหม้

ระงับเหตุ

จุดที่น�าไปสู่

การเกิดไฟไหม้

สัญญาณเตือนภัย

ท�างาน

ระบบดับเพลิงท�างาน
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(3) Fault Tree Analysis (FTA)

วิธีนี้เป็นเทคนิคการใช้แผนภูมิ (Graphical technique) เพื่อวิเคราะห์แบบย้อนกลับ (Backward analysis) ใน

การหาสาเหตขุองการเกดิเหตอุนัไม่พงึประสงค์ จากปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ร่วม บางครัง้จะเรยีกว่า “Top event” กระบวนการ

วิเคราะห์จะเริ่มจากการประเมินปัจจัยหลัก (key factor) ที่มีผลต่อการเกิด Top event และความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละ

ปัจจัยว่าเป็นอิสระต่อกัน (OR = หรือ) หรือมีผลร่วมกัน (AND = และ)(27)

การประเมินแบบ FTA จะมีสัญลักษณ์พื้นฐาน (Gate) ที่ใช้ในการประเมินอยู่ 2 ชนิดในการอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร คือ

“AND Gate”   ใช้เมื่อ ‘Top event’ เกิดเนื่องจากผลรวมของแต่ละปัจจัย (Dependent factor)

   

“OR Gate”   ใช้เมื่อแต่ละปัจจัยมีความอิสระต่อการเกิด ‘Top event’ (Independent factor)

   
Top event

A B

And

น�้าท่วม

ท�าลายปา ฝนตกหนัก

And

Top event

A B

OR

ท้องเสีย

อาหารปนเปอน น�้าปนเปอน

OR
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ตัวอย่างการแปลผลของ ‘Top event’ ตาม Gate (โดย T = True และ F = Fault)

ค�าอธิบาย สัญลักษณ์
การแปลผล

Input A Input B Output

AND- Gate

T T T

T F F

F T F

F F F

OR- Gate

T T T

T F T

F T T

F F F

ตัวอย่างการใช้ FTA ในการประเมินความเสี่ยงกรณีที่มีการส่งอาวุธชีวภาพไปยังท�าเนียบรัฐบาล น�าเสนอใน

รูปที่ 2-15

รูปที่ 2-15 ตัวอย่ำงกำรใช้ FTA ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกอำวุธชีวภำพ
(อ้างอิง: Haas, 2002)(27)

ผู้ก่อการได้รับ
อาวุธชีวภาพ

สามารถน�าเชื้อโรค

สร้างเป็นอาวุธ

ผู้ก่อการสามารถ

กระจายเชื้อส�าเร็จ

ผู้ก่อการสามารถ

เข้าพื้นที่ได้ส�าเร็จ

สามารถเพิ่ม

จ�านวนเชื้อโรค
ผู้ก่อการได้รับ

เชื้อโรค

เชื้อโรคปนเปอนทุกพื้นที่ในท�าเนียบ
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(4) Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

ใช้ส�าหรบัวเิคราะห์ว่าความล้มเหลวของระบบการท�างานเกดิจากปัจจยัอะไร และผลของการล้มเหลวเกดิจากอะไร 

การวิเคราะห์แบบนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

 (1) แบ่งย่อยระบบการท�างานออกเป็นส่วนๆ

 (2) ชี้บ่งจุดที่มีการล้มเหลวของระบบการท�างาน

 (3) ประเมินจุดล้มเหลวที่ส�าคัญที่มีศักยภาพสูงในการก่อให้เกิดผลเสีย

 (4) มีระบบตรวจทานที่สามารถระบุได้ว่าระบบการประเมินความล้มเหลวของระบบท�าได้อย่างถูกต้อง

 (5) เสนอแนะมาตรการควบคุมหรือแก้ไขที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น

  7.4.2.5 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment)

  อาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการตรวจวดัค่าตวัแปรต่างๆ โดยใช้เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ การ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สามารถอธิบายด้วยหลักเหตุและผล ใช้ตัวเลขในการอธิบายปรากฏการณ์แต่มักต้องมี

เงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือสมมติฐานเข้าช่วยในการด�าเนินการประเมิน กล่าวคือเป็นวิธีประเมินความเสี่ยงที่ซับซ้อน และต้อง

อาศัยแบบจ�าลองคณิตศาสตร์ (Mathematic risk model) ในการค�านวณค่าความเสี่ยงเชิงลึกทางปริมาณ (ระบุเป็นตัวเลข) 

โดยจะแสดงผลในรูปของความน่าจะเป็น (probability) หรือโอกาสในการเกิด (Likelihood) นอกจากนี้สามารถใช้วิธีทาง

สถิติพิสูจน์ความแตกต่างทางสถิติได้(28,29)

u ข้อดีของการประเมินแบบนี้คือ 

	 n สามารถระบุระดับของความเสี่ยง 

	 n สามารถเปรียบเทียบความเสี่ยงจากปัจจัยต่างชนิด

	 n สามารถเรียงล�าดับความเสี่ยงได้

	 n สามารถบอกได้ว่าปัจจัยส�าคัญใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง

u ข้อเสียของการประเมินแบบนี้คือ 

	 n วิธีที่ยุ่งยาก ซับซ้อน

	 n ต้องอาศัยผู้ช�านาญการเฉพาะสาขาและมีความจ�าเป็นต้องการหลายสาขา 

	 n ต้องอาศัยแบบจ�าลอง (model) ที่เฉพาะเจาะจงกับสิ่งคุกคาม (ไม่มีแบบจ�าลองมาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกสิ่ง

  คุกคาม)

	 n ต้องการข้อมลูประกอบการวเิคราะห์จ�านวนมากและควรจะต้องเป็นข้อมลูเชงิปรมิาณ ถ้าไม่ใช่ต้องดดัแปลง

  ให้เป็นเชิงปริมาณให้ได้ 

	 n ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการวิเคราะห์



74

หน่วยที่ 2 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 วิธีหลัก คือ

(1) การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณแบบจุด (Deterministic risk assessment)

การประเมินแบบนี้เกิดจากการใช้ค่าเพียงค่าเดียว (single fixed value) ที่ได้จากการเฉลี่ยค่าจากข้อมูลทั้งหมด

ของชุดข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ (mean) ค่ามัธยฐาน (median) หรือฐานนิยม (mode) วิธีการค�านวณในส่วนนี้

สามารถค�านวณโดย

 (1.1) บูรณาการ Tree-based analysis กับความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ (frequency probability)

 ตัวอย่าง: Quantification of FTA แสดงในรูปที่ 2-16

 

รูปที่ 2-16 ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณควำมถี่ของกำรเกิดรถชนที่สี่แยกไฟแดงโดยใช้ Semi-quantitative FTA

การเกิดรถชนที่สี่แยก

รถที่มาจากทางเอก รถที่แฉลบมาจากทางรอง

คนขับรถที่อยู่ในทางรองไม่สามารถหยุดคนขับรถที่อยู่ในทางรองไม่ยอมหยุด

ถนนลื่น
มาก

ยางรถ
เสื่อม

เบรกแตกคนขับรถ
ปวย

ขับรถเร็ว
เกินไป

มองเห็น
ไม่ชัด

Top event Crash probability = 0.001 หรือ 1 ใน 1000

P=0.01

P=0.01 P=0.01 P=0.01 P=0.001 P=0.001P=0.1

P=0.01P=0.12

P=0.13

AND

OR

OR

OR
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 (1.2) การใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

 วิธีนี้ใช้มากในการประเมินที่ต้องการความหนักแน่นของค�าตอบ เช่น งานทางสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม 

และอาชวีอนามยั โดยเฉพาะสิง่คกุคามทางสารเคมแีละชวีภาพ ซึง่จะเป็นการหาปรมิาณหรอืหาค่าการได้รบัสมัผสั (Dose of 

exposure) จากนั้นน�าไปค�านวณหาความสัมพันธ์กับ Dose response relationship เพื่อระบุระดับความเสี่ยงจากการได้

รับสัมผัสสิ่งคุกคามนั้นๆ

 การค�านวณในทีน่ีจ้ะมุง่ประเดน็ไปทีเ่รือ่งของ การค�านวณการได้รบัสมัผสัสิง่คกุคาม (Exposure estimation) 

และการอธิบายความเสี่ยงจากการได้รับสิ่งคุกคาม (Risk characterization) แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ (Mathematic mod-

els) ที่น�าเสนอต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับการได้รับสัมผัสสารเคมี และจุลินทรีย์

 (1.2.1) การได้รับสัมผัสสารเคมี (Chemical exposure)

 ความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามทางสารเคมี(15) และเกิดผลเสียต่อสุขภาพมี 2 แบบตามระยะเวลา

ของการได้รับ ได้แก่: 1) ความเสี่ยงที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง (Non-cancer risk; Acute exposure with high dose) และ 2) 

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (Cancer risk; Chronic exposure with low dose)

u ความเสี่ยงที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

 การค�านวณค่าการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามทางสารเคมี มีขั้นตอนดังนี้

	 n เข้าใจนิยามของความเสี่ยง โดยความหมายในเชิงการค�านวณคือ

Risk = media concentration x exposure factors x biological factors x toxicity

	 n ค�านวณการได้รับสารในแต่ละวัน (Average daily intake; ADI)

  
ADI  =  C

 
x
 IR x EF 

x
 ED

               BW       LT     

  - C = ความเข้มข้นของสิ่งคุกคามที่ปนเปื้อนในตัวกลาง (Concentration) เช่น น�้า, ดิน, อากาศ มี 

     หน่วยเป็น mg/L; mg/kg; mg/m3

  - IR  =  อัตราการได้รับสัมผัสสารตามเหตุการณ์และเวลา (Intake rate) (mg/day)

  - EF  =  ความถี่ของการได้รับสัมผัส (exposure frequency) (days/year)

  - ED =  ระยะเวลาของการได้รับสัมผัส (exposure duration) (years)

  - LT  =  เวลาเฉลี่ยตามระยะเวลาของการได้รับสัมผัส (lifetime exposure) (days): (1) ถ้าเป็น Non-

     cancer endpoint = ED x 365 days/year และ (2) Cancer endpoint = 70 years x 365 

     days/year

  - BW =  น�้าหนักตัว (body weight)(kg)
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	 n ค�านวณค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) ส�าหรับ Non-cancer endpoint โดย

        
=
 ADI    

(RfD: Reference dose)
 

            RfD

	 n กรณีที่มีสิ่งคุกคามมากกว่า 1 ชนิด ให้รวม HQ ของสิ่งคุกคามแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน

 

Hazard index (HI) = ผลรวมของ HQ ของสารเคมีทั้งหมดที่แต่ละบุคคลสัมผัส

	 n แปลความหมายของค่าความเสี่ยง ดังแสดงในตารางข้างล่าง

ระดับความเสี่ยงตามค่าประเมิน Hazard quotient(28)

ค่า HQ ระดับความเสี่ยง

<0.1 No hazard exist

0.1-1.0 low

1.1-10 moderate

>10 high

u ที่มาของค่ามาตรฐาน Reference dose (RfD) 

 ค่ามาตรฐาน Reference dose (RfD) เป็นค่าที่ได้จาก Dose-response relationship ดังได้กล่าวมาแล้ว 

โดยมีสูตรการค�านวณต่อไปนี้

          
RfD =

              NOAEL

            UF
H 
x UF

S 
x UF

L 
x UF

C 
x MF

 โดย UF เป็นค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty Factor) ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ความไม่

สมบูรณ์ของข้อมูล ขาดข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง หรือในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะแตกต่างจาก

ความเป็นจริงก็ได้ ในการก�าหนดค่า RfD ของสารเคมีชนิดต่างๆ จึงได้รวมค่าความไม่แน่นอนดังกล่าวในการวิเคราะห์เสมอ 

ค่าความไม่แน่นอนที่น�ามาวิเคราะห์ ได้แก่ 

	 n UF
H
 = 10 เมื่อมีการขยายผลจากสัตว์สู่มนุษย์ 

	 n UF
S
  = 10 เมื่อเป็นค่าที่มีไว้ส�าหรับคนที่มีความไวในการตอบสนองสูง เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ 

     หรือผู้ป่วยเฉพาะโรค

	 n UF
L
  = 10 เมื่อใช้ค่า LOAEL แทน NOAEL 

	 n UF
C
  = 10 เมื่อมีการขยายผลจากการทดลองที่ท�าระยะสั้นไปสู่ผลในระยะยาว

	 n MF ได้แก่  Modifying Factor ซึง่ดจูากคณุภาพของข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ทีน่�ามาใช้ในการประเมนิความ

  เสี่ยง โดย MF = 1-10 แทนคุณภาพของข้อมูลจากมากไปน้อย
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การค�านวณหา RfD และสมมติฐานของ Uncertainty factor ที่ใช้อธิบายได้ตามรูปที่ 2-17 

รูปที่ 2-17 กำรค�ำนวณค่ำ Reference dose (RfD)(31)

u ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

 การค�านวณค่าความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งมีขั้นตอนดังนี้

	 n ค�านวณค่าการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามที่คาดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 

  ยาวนาน (Chronic daily intake: CDI)

      
CDI  = C

 
x
 IR x EF 

x
 ED

                                 BW       LT

 n ความหมายของแต่ละพารามิเตอร์เหมือนที่กล่าวไว้ในการค�านวณค่า HQ

	 n ค�านวณค่าความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Cancer risk = CDI x Cancer slope factor

	 n หรือในกรณีที่เป็นมลพิษทางอากาศหรือทางน�้า การค�านวณค่า Cancer risk สามารถค�านวณโดยใช้ค่า  

  Unit risk factor (URF) แทนค่า Cancer slope factor (CSF)(31) 

 

Cancer risk (air/ water pollutant) = ความเข้มข้นของสาร (ที่ตรวจวัดได้) x Unit risk factor

RfD

Re
sp

on
se

NOAEL

UFxMF

RfD =   NOAEL  
           UF x MF

Dose (mg/kg/day)
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	 n ความหมายและที่มาของ Slope factor และ Unit risk factor

  o ค่า Cancer slope factor หรือ cancer potency factor เป็นค่าที่แนะน�าโดย US EPA ในการ 

   ค�านวณความเสีย่งของการเกดิมะเรง็ ซึง่สมัพนัธ์กบัหนึง่หน่วยความเข้มข้นของสารก่อมะเรง็ โดยความ

   ลาดชันดังกล่าวได้จากการศึกษา Dose-response relationship ระหว่างความเข้มข้นของสารก่อ 

   มะเร็งที่ได้รับสัมผัสและการเกิดมะเร็ง (Occurrence of cancer) ดังที่แสดงในรูปที่ 2-18 หน่วยของ 

   CSF คือ ความเสี่ยงต่อ mg/kg/day หรือ Risk (mg/kg/day-1)

                                             

       

รูปที่ 2-18 กำรค�ำนวณค่ำ Cancer potency factor หรือ Cancer slope factor

	 	 o ค่า Unit risk factor เป็นค่าที่ได้จากการศึกษาของหน่วยงาน US EPA ในการอธิบายความเสี่ยงของ

   การเกดิมะเรง็ซึง่สมัพนัธ์กบัหนึง่หน่วยความเข้มข้นของสารก่อมะเรง็ทีป่นเป้ือนในน�า้และอากาศ ค่านี ้ 

   สามารถใช้ค�านวณความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งโดยตรงจากค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่เป็นสารก่อ 

   มะเร็ง กล่าวคือสามารถค�านวณจากค่าการตรวจวัดโดยตรง ไม่จ�าเป็นต้องน�าไปค�านวณค่า chronic  

   exposure (ค่า CDI) หน่วยของ URF ส�าหรับมลสารในอากาศ คือ µg/m3 และ µg/L ส�าหรับมลสาร

   ในน�้า

Box 2-10: แหล่งข้อมูลส�าหรับค่า Reference dose, Slope factor และ Unit risk

	 l IRIS Integrated Risk Information System

	 l HEAST  Health Effects Assessment Summary Tables

	 l ATSDR  Agency for Toxic Substances and Disease Registry

	 l อื่นๆ เช่น งานวิจัยที่มี peer review
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(1.2.2) การได้รับสัมผัสจุลินทรีย์ (Microbiological exposure)

การที่ได้รับสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogenic microbe) แล้วน�าไปสู่การติดเชื้อและเจ็บป่วย จุลินทรีย์ชนิดนั้น

ต้องสามารถต้านระบบภมูคิุม้กนัของร่างกายและอยูร่อด จนกระทัง่สามารถเพิม่จ�านวนจากเดมิได้ จะเหน็ได้ว่าการคาดการณ์

การได้รับสัมผัสจุลินทรีย์มีความแตกต่างจากการคาดการณ์การได้รับสัมผัสสารเคมี เนื่องจากจุลินทรีย์เมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจ

มีการเพิ่มหรือลดจ�านวนได้ (รูปที่ 2-19) ดังนั้นการค�านวณจึงต้องค�านึงถึงจุดนี้

รูปที่ 2-19 สมมติฐำน (Assumption) ของกำรประเมินกำรได้รับสัมผัสสิ่งคุกคำมทำงชีวภำพ
 

แบบจ�าลองของการประเมินการได้รับสัมผัสจุลินทรีย์ มี 2 ขั้นตอนดังนี้

u แบบจ�าลองส�าหรับการค�านวณจ�านวนจุลินทรีย์ที่ได้รับสัมผัส (Exposure dose model)

 ในเบื้องต้นของการประมาณค่าจ�านวนเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการกิน หายใจหรือผิวหนัง 

(Exposure dose: D) จ�าเป็นต้องก�าหนดขอบเขตของวิถีการได้รับสัมผัส (Exposure pathway)(33) ซึ่งวิถีการได้รับสัมผัส

ประกอบด้วย แหล่งก�าเนิดของสิ่งคุกคาม (source) ตัวกลางและการกระจายของเชื้อ (Transmission media) และ host 

เมื่อทราบวิถีการได้รับสัมผัส ก็สามารถที่จะสร้าง scenario ของการประเมิน ทั้งนี้ scenario อาจจะเป็นทั้งหมดของวิถีการ

ได้รับสัมผัส หรือประเมินเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของวิถีการได้รับสัมผัสก็ได้(27)

Box 2-11: แบบฝึกหัดการค�านวณค่าความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ผ่านระบบทางเดินหายใจ

 - ค่าความเข้มข้นที่ตรวจวัดได้     0.6 µg/m3

 - ค่า RfD ของฟอร์มัลดีไฮด์     0.2 mg/kg/day

 - ค่า URF ของฟอร์มัลดีไฮด์     1.3 x 10-5/µg/m3

 - ความเสี่ยงที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง    .........................

 - ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง     ........................

 - แปลผล

จ�านวนเชื้อ

ที่ได้รับสัมผัส

จ�านวนเชื้อที่สามารถท�าให้เกิด

การติดเชื้อและเจ็บปวย

ปัจจัยที่ท�าให้อยู่รอด เติบโต หรือตาย

- สิ่งแวดล้อม

 (อุณหภูมิและความเป็นกรดด่าง)

- เวลา
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เมื่อสามารถก�าหนด scenario ที่ต้องการประเมินได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการค�านวณหาค่า exposure dose (D) ใน

ที่นี้แบ่งการค�านวณเป็น 2 กลุ่ม ตามทางการได้รับสัมผัส ได้แก่ (1) กลุ่มที่ผ่านทางกิน และ (2) ผ่านทางการหายใจ 

กลุ่มที่ผ่านทางกิน การค�านวณขึ้นกับตัวแปรดังต่อไปนี้

n จ�านวนเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง (N
0
) เช่น เนื้อหมูสดปนเปื้อนเชื้อ E.coli. 3.0 x 103 CFU/100 g  

 หรือเนื้อไก่ปนเปื้อนเชื้อ Campylobacter 3.3 x 102 MPN/100 g

n สภาพการณ์ที่ท�าให้มีการเพิ่มหรือลดจ�านวน (Growth หรือ  

 Inactivation) โดยการค�านวณการเปลี่ยนแปลงของจ�านวน 

 จลุนิทรย์ีในหนึง่หน่วยเวลา (N) สามารถค�านวณจากสมการ 1

      
µN =

 dN  
.....................................สมการ 1

               dt

 o ถ้าในภาวะที่อุณหภูมิเหมาะสมแบคทีเรียอาจมีการเพิ่มจ�านวน ดังนั้น
       

       N = N
0
eµt

       In N = In N
0
 + µt

        

 o ถ้าในภาวะที่อุณหภูมิไม่เหมาะสมแบคทีเรียอาจมีการลดจ�านวน ดังนั้น
    

       
In N = In N

0
 -

   t 

                     D

- N
0
 = จ�านวนแบคทีเรียใน media  

 (อาหาร, น�้า) ณ เวลาจุดเริ่มต้น

- N
exp

 = จ�านวนแบคทเีรยีทีไ่ด้รบัสมัผสั

- t = time, µ = growth rate

- D - value = การลดจ�านวนของ  

 แบคทีเรีย ลง 1 log

Box 2-12: วิถีการได้รับสัมผัสของการได้รับจุลินทรีย์ผ่านทางการกิน เริ่มต้นตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค (farm-to-

fork) ดังนั้นการค�านวณหาค่า ‘D’ สามารถท�าได้ตั้งแต่ต้น หรืออาจเลือกประเมินเฉพาะส่วน เช่น ส่วนผู้บริโภค
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n ปริมาณของตัวอย่างที่ได้รับเข้าไปใน 1 วัน เช่น เนื้อหมู 200 g หรือ หรือสลัด 1 จาน หรือน�้าดื่ม 1 ลิตร (I)

u การค�านวณ Exposure dose (D)(34) 

 1. สร้างวิถีการได้รับสัมผัสที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์ที่เราต้องการศึกษา เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องของ 

  ชนิดของจุลินทรีย์ กระบวนการผลิตและวิธีบริโภคจึงไม่สามารถระบุแบบจ�าลองที่ตายตัวส�าหรับการ 

  ค�านวณได้ อย่างไรกต็ามโดยหลกัการแล้ว ให้เริม่ต้นทีแ่หล่งก�าเนดิ ไปที ่transmission route และวธิกีาร

  กินรวมถึงวิธีการปรุงกรณีที่เป็นอาหาร

 2. ค�านวณค่า N จากค่า N
0

 3. ตัวอย่างการค�านวณ Exposure dose

  D = Poisson ( I x 10N0)

 

 

กลุ่มที่ผ่านทางการหายใจ การค�านวณขึ้นกับตัวแปรดังต่อไปนี้

n จ�านวนเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอากาศ (N
0
) เช่น Bacillus anthracis 3.0 CFU/m3

n ปริมาตรอากาศที่หายใจ (v)

n ช่วงเวลาของการได้รับสัมผัส เช่น จ�านวนชั่วโมง (t)

  D = Poisson ( I x 10N0) 

 หมายเหตุ I = vt

u แบบจ�าลองส�าหรับการอธิบายผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ (Health effect model)  

 ความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามทางชีวภาพ และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอธิบายด้วย 2 ลักษณะคือ     

(1) โอกาสของการติดเชื้อหลังได้รับจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกาย (probability of infection: P
inf
) และ (2) โอกาสเกิดอาการแสดง

หลงัจากการได้รบัจลุนิทรย์ีและจลุนิทรย์ีสามารถรกุรานเนือ้เยือ่ของร่างกายได้ (Probability of illness: P
ill
) การพฒันาแบบ

จ�าลองส�าหรบัการอธบิายผลไม่พงึประสงค์ต่อสขุภาพได้พฒันาตามแนวคดินี ้โดยการวเิคราะห์ต้องอ้างองิตาม Dose response 

relationship(35-38) การใช้ Dose-response relationship ในการประเมินความเสี่ยงส�าหรับสิ่งคุกคามทางชีวภาพจะต่างกับ

ที่ใช้ในสารเคมี โดยผลลัพท์จากการประเมิน Dose-response relationship ของสารเคมีแต่ละชนิด จะได้ค่าเปรียบเทียบ

มาตรฐานส�าหรับการค�านวณค่าความเสี่ยง เช่น RfD, CSF หรือ URF ในขณะที่ผลลัพธ์ของการประเมิน Dose-response 

relationship จากจุลินทรีย์จะเป็น probability of infection และ probability of illness เฉพาะของการประเมินนั้นๆ 

โดยไม่สามารถน�าไปเป็นค่ามาตรฐานเปรียบเทียบส�าหรับการได้รับสัมผัสในครั้งต่อๆ ไปหรือส�าหรับจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ

Box 2-13: การค�านวณ Exposure dose ของสิง่คกุคามทางชวีภาพยงัท�าได้ค่อนข้างล�าบาก เนือ่งจากมคีวามหลากหลาย

ของแบบจ�าลองทีใ่ช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั การจะเลอืกใช้หรอืสร้างแบบจ�าลองใดกต็าม ต้องค�านงึถงึข้อจ�ากดัในเรือ่งของข้อมลู

ที่จ�าเป็นส�าหรับการประมวลผลตามแบบจ�าลอง 
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ข้อสรุปในเบื้องต้นเกี่ยวกับ Microbial dose response มีดังนี้ 

	 n กรอบของการวเิคราะห์ต้องพจิารณาตาม Conditional chain of event กล่าวคอืเริม่จากการได้รบัสมัผสั

  เชื้อ (Exposure) แล้วเชื้อสามารถเพิ่มจ�านวนและรุกรานเนื้อเยื่อของร่างกาย (Infection) จนเกิดอาการ 

  แสดง (Illness) ดังแสดงในรูปที่ 2-20

	 n จุลินทรีย์แม้เพียง 1 ตัวก็สามารถท�าให้เกิดการติดเชื้อและเกิดอาการเจ็บป่วยได้ (single hit theory)(38)

	 n จุลินทรีย์แต่ละตัวมีอิสระในการก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

	 n ความเสีย่งของการได้รบัสมัผสัสิง่คกุคามทางชวีภาพเป็นแบบไม่มรีะดบักัน้ (Non-threshold exposure)

	 n จุลินทรีย์มีการกระจายอย่างอิสระในสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2-20 Conditional chain of event

ในท�านองเดียวกับการค�านวณ Exposure dose การค�านวณค่า probability of infection และ probability 

of illness มีปัญหาในเรื่องของการเลือกใช้แบบจ�าลองที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการสร้างแบบจ�าลองใหม่ ในที่นี้น�าเสนอเฉพาะ

แบบจ�าลองที่ใช้ค่อนข้างแพร่หลายในปัจจุบันเรียกว่า แบบจ�าลอง Exponential-beta-Poisson model(35-39)

โอกาสได้รับ
(Pexp )

โอกาสติดเชื้อ
(Pinf )

โอกาสเจ็บปวย
(Pill )

โอกาสเจ็บปวย
(Pill )

แหล่งของสิ่งคุกคามทาง

ชีวภาพ เช่นมีการปนเปอน

จุลินทรีย์ในแหล่งน�้าดื่ม

ได้รับสัมผัสจุลินทรีย์ผ่าน

ทางการกินหรือทางหายใจหรือ

ทางสัมผัสโดยตรง
ติดเชื้อ

หายจาก
เจ็บปวย เสียชีวิต

เจ็บปวย

ผลหลัง
เจ็บปวย
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ในการค�านวณจ�าเป็นอย่างยิ่งในการก�าหนด Assumption ของแต่ละขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 n โอกาสของการติดเชื้อหลังจากการได้รับสัมผัสเชื้อ แสดงด้วยสมการ 2

  P
inf

 = f (d)          ............................. สมการ 2

	 n โอกาสของการได้รับจุลินทรีย์จ�านวน j จากจ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง d คือ P
1
 (j/d) 

และในจุลินทรีย์จ�านวน j ความน่าจะเป็นที่จุลินทรีย์จ�านวน k ที่สามารถอยู่รอดและก่อให้เกิดการติดเชื้อ คือ P
2
 (k/j) ดังนั้น

โอกาสของการเกิดการติดเชื้อสามารถค�านวณจากสมการ 3

  

  P (k) = S P
1
 (j/d) P

2
 (k/j)      ............................. สมการ 3

	 n ถ้าจ�านวนจุลินทรีย์ที่น้อยที่สุดที่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อมีค่าตั้งแต่ 1 ดังนั้น โอกาสของการเกิดการ

ติดเชื้อจากการได้รับสัมผัสจุลินทรีย์จ�านวน d สามารถค�านวณตามสมการ 4

  P
inf

 = S S P
1
 (j/d) (k/j)      ............................. สมการ 4

 

เมือ่อนมุานว่าแบบจ�าลองทีเ่หมาะสมกบัธรรมชาตขิองจลุนิทรย์ีคอืแบบ Exponential และ Poisson(35-40) ดงันัน้

เมื่อปรับตัวแปรให้เข้ากับแบบจ�าลองดังกล่าว โอกาสของการติดเชื้อสามารถค�านวณจากสมการ 5

  P
inf

(d; a,b) = 1 - [1 - p]d      ............................. สมการ 5

	 n โอกาสของการเกิดการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ (P
ill/inf

) สามารถค�านวณจากสมการ 6

  P
ill/inf

 (d; a,b) = 1 - (1 - Beta (a,b)d)    ............................. สมการ 6

หมายเหตุ

P คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดการติดเชื้อจากการได้รับสัมผัสจุลินทรีย์ 1 ตัว

d คือ จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ได้รับสัมผัส

µ และ b คือ dose-response model parameters โดยทั้งสองค่ามีความจ�าเพาะเจาะจงตามชนิดของจุลินทรีย์ (น�าแสดงในรูปที่ 2-21) การหาค่า 

µ และ b ของจุลินทรีย์แต่ละตัวสามารถค�านวณได้จากทั้งการทดลองในมนุษย์และระบาดวิทยา 

j=1

8
8 8

j=kk=k
min
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รูปที่ 2-21 Microbial dose response

(2) การประเมินความเสี่ยงเชิงความน่าจะเป็น (Probabilistic risk assessment)

วิธีนี้เป็นการค�านึงถึงทั้งค่าของตัวแปร (Variable) และค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) อันเนื่องจากความไม่รู้ 

หรอืข้อมลูไม่เพยีงพอ ดงันัน้แทนทีจ่ะใช้เฉพาะค่ากลางทางคณติศาสตร์ การค�านวณจะใช้ทกุค่าของข้อมลูในการค�านวณ โดย

ก�าหนดว่าชุดข้อมูลมีการกระจายตัวอย่างไร เช่น LogNormal distribution, Poisson หรือ Uniform เป็นต้น หรือเรียกอีก

นัยว่า probabilistic distribution ซึ่งการค�านวณเช่นนี้จะเป็นการประมวลผลแบบต่อเนื่อง ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนจะถูก

น�าเข้ามาค�านวณด้วยตลอดทั้งกระบวนการ ค่ากลางที่น�ามาใช้ก็จะเป็นค่าที่ได้จากลักษณะการกระจายตัวของชุดข้อมูล (รูป

ที่ 2-22)

    

               

รูปที่ 2-22 ตัวอย่ำงของ Probabilistic distribution ของชุดข้อมูล (อ้ำงอิง: Ren, 2008)(41)
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Risk model ที่ใช้ในการค�านวณมีหลักการคล้ายกับ Deterministic RA เพียงแต่ค่าที่น�าเข้าสู่การค�านวณจะมา

จากค่าที่ประมวลจากการกระจายตัวของชุดข้อมูล (Probabilistic distribution) ตัวอย่างเช่น

	 n ในการค�านวณแบบ deterministic ค่าเฉลี่ย (mean dose) เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการ

ค�านวณ (point estimation) แต่ขณะที่การประเมินเชิงความน่าจะเป็น (probabilistic approach) ทุกค่าของค่าของ

ประชากรถูกน�ามาประมวลผล โดยค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นไปตามการกระจายตัวของชุดข้อมูลนั้น (distribution) ซึ่งลักษณะการ 

กระจายตัวของข้อมูลจะเป็นตัวก�าหนดว่าข้อมูลเหมาะกับรูปแบบการกระจายตัวแบบไหน เช่น Poisson, Triangle, Pert 

distribution เป็นต้น ตัวอย่างการกระจายตัวแบบ Poisson น�าเสนอในรูปที่ 2-23

 

รูปที่ 2-23 ตัวอย่ำงลักษณะกำรกระจำยตัวแบบ Poisson

ดังได้กล่าวแล้วว่าวิธีนี้ยุ่งยากและต้องอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงแบบนี้จะถูกใช้    

ในงานวิจัยมากกว่า อย่างไรก็ตามในอนาคตเมื่อระบบการจัดเก็บข้อมูลดีขึ้น วิธีนี้น่าจะสามารถประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้  

มากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการค�านวณได้ถูกพัฒนาไปจนถึงระดับที่ไม่ยากต่อการใช้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็น   

นักคณิตศาสตร์หรือสถิติ หรือผู้เชี่ยวชาญ (เช่น Crystal ball, @Risk software เป็นต้น)
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Pr
ob

ab
ili

ty
 M

as
s

Pr
ob

ab
ili

ty
 M

as
s

Pr
ob

ab
ili

ty
 M

as
s

Pr
ob

ab
ili

ty
 M

as
s

0.15

0.2

0.05

0

0.1

0.15

0.2

0.05

0

0.1

0.15

0.2

0.05

0

0.1

0.15

0.2

0.05

0

0.1

Poisson PDF (LAMBDA = 15)Poisson PDF (LAMBDA = 5)

0 10 30x20 40 50

0 10 30x20 40 50

0 10 30x20 40 50

0 10 30x20 40 50



86

หน่วยที่ 2 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

7.5 กำรอธิบำยระดับควำมเสี่ยงของสิ่งคุกคำม (Risk characterisation)
เป็นส่วนสุดท้ายของขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ที่จะบูรณาการข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก 4 ขั้นตอนเบื้องต้นที่

กล่าวมา ในการสรุปว่าการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามที่เป็นปัญหานั้น มีโอกาสเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร ประชากรกลุ่มเสี่ยง

คือกลุ่มใด (Population at risk) ปัจจัยหลัก (Potential factors) ใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ หรือระดับความ

รุนแรงของการเกิด ซึ่งผลการวิเคราะห์ส่วนนี้มีประโยชน์ส�าหรับการตัดสินใจในการวางแผน หรือก�าหนดมาตรการในการ

ควบคุม หรือลดความเสี่ยงของสิ่งคุกคามนั้นๆ (Mitigation/control measure options) โดยสรุปขั้นตอนนี้ท�าหน้าที่

n ผสมผสานข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นใน 4 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น

n น�าเสนอผลการประเมินและคุณภาพในภาพรวม และระดับความเชื่อมั่นของการประเมิน

n อธิบายความเสี่ยงไม่พึงประสงค์ต่อสถานะสุขภาพตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับประชากร ทั้งนี้ขึ้นกับข้อมูล 

 และแบบจ�าลองที่ใช้

n ให้ข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยง

หลักส�ำคัญของกำรอธิบำยคุณลักษณะของควำมเสี่ยง
หลักส�าคัญในการอธิบายคุณลักษณะของความเสี่ยง ได้แก่

n เป้าหมายของการด�าเนินการควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันทางสาธารณสุขรวมถึงอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ก่อนเป้าหมายอื่นๆ

n ขัน้ตอนการประเมนิควรกระท�าอย่างโปร่งใส ข้อสรปุจากการประเมนิต้องมาจากผลการประเมนิโดยแท้ ไม่ใช่

 มาจากนโยบายที่มีอยู่หรือที่ก�าลังจะก�าหนด

n ต้องสรุปผลที่ได้จากทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 โดยต้องสรุปถึงจุดแข็งและข้อจ�ากัดของทุกขั้นตอน  

 รวมถึงแบบจ�าลองต่างๆ ที่ใช้
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ถอดบทเรียนจำกกรณีศึกษำ

กรณีศึกษำ 1: กำรใช้ Risk Matrix ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกภำวะน�้ำท่วม
ปัญหาอทุกภยัในพืน้ทีร่อบๆ แม่น�า้เจยีง (ประเทศจนี) เป็นปัญหาทีเ่กดิอย่างต่อเนือ่งและเพิม่ความรนุแรงขึน้ทกุๆ

ปี ก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก (รูปที่ 2-24) มีการประมาณความเสียหายถึง 30 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในปี 2541 และจากการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ พบว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติในลักษณะนี้ได้อีก จึงได้มีความพยายามในการประเมิน

ความเสีย่งของการเกดิอทุกภยัน�า้ท่วมโดยใช้ข้อมลูย้อนหลงั 10 ปี เพือ่ประเมนิว่าพืน้ทีใ่ดมคีวามเสีย่งต่อการได้รบัผลกระทบ

และระดับของความอ่อนแอ (vulnerability)

รูปที่ 2-24 มูลค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจอันเนื่องจำกกำรเกิดอุทกภัย
(อ้างอิง: Du, J. and Shi, P. 2006.) http://www.iiasa.ac.at/Research/RAV/conf/IDRiM06/pres/du.pdf)

ลักษณะทำงกำยภำพและควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ
สังคมของแม่น�้ำเจียง

แม่น�้าเจียงเป็นแม่น�้าสายใหญ่ที่สุดของลุ่มแม่น�้าแยงซี

เกียง (รูปที่ 2-25) มีความยาว 844 กิโลเมตร และพื้นที่ 94660 

ตารางกโิลเมตร สามารถรบัปรมิาณน�า้ฝน ได้1400 มม. ต่อปี ดงันัน้

จึงเป็นแหล่งส�าคัญของน�้าดื่มน�้าใช้ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบ้านเรือน

และโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่อย่างหนาแน่น

                                                                    รูปที่ 2-25 แสดงแผนที่ตั้งของแม่น�้ำเจียง
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วิธีกำรประเมิน
ถ้าอนมุานว่า ความเสีย่งจากการเกดิอทุกภยัขึน้กบัความสมัพนัธ์ระหว่างภยัคกุคาม สิง่แวดล้อมและความอ่อนแอ 

(Vulnerability) ดังแสดงในรูปที่ 2-26

ดังนั้น  Flood risk = Flood hazard zone (hazard x environment) x vulnerability

รูปที่ 2-26 กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกอุทกภัย

กำรด�ำเนินกำรประเมิน

1. กำรระบุเขตพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน�้ำท่วม (Flood hazard zone)
โดยมีวิธีการท�าดังนี้

 1.1 การก�าหนดค่าน�้าหนักและล�าดับของความเสี่ยง โดยประเมินจากตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

  - ปริมาณน�้าฝน (คิดเฉลี่ยใน 7 วัน)

  - ระดับของน�้าท่วม

  - การเกิดพื้นที่ลาดเอียง

  - การระบายน�้าจากชุมชน

  - จ�านวนเส้นทางสัญจร

  - การใช้ที่ดิน (สัมพันธ์กับการระบายน�้าและการดูดซับน�้า)
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ความเสี่ยงจากอุทกภัย

ภัยคุกคาม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคม

เขตพื้นที่เสี่ยง Vulnerability
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ตำรำงที่ 2-1 ตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรแบ่งล�ำดับขั้นของเขตพื้นที่เสี่ยง

ปัจจัย น�้าหนัก ปัจจัยย่อย ล�าดับความรุนแรง

ปริมาณน�้าฝน (มม.) 6 n < 806 

n 806-821 

n 822-837 

n 838-852 

n > 852 

1

2

3

4

5

ระดับของน�้าท่วม (เมตร) 5 n > 10

n 8-10

n 6-7

n 4-5

n <4

1

2

3

4

5

การเกิดพื้นที่ลาดเอียง (%) 4 n > 4.0

n 3.0-4.0

n 2.0-2.9

n	1.0-1.9

n < 1.0

1

2

3

4

5

การระบายน�้าจากชุมชน (% ต่อชุมชน) 3 n > 22

n 20.1-22.0

n 18.1-20.0

n 16.0-18.0

n < 16.0

1

2

3

4

5

จ�านวนเส้นทางสัญจร (% ต่อชุมชน) 2 n <10.0

n 10.0-12.0

n 12.1-15.0

n 15.1-17.0

n >17.0

1

2

3

4

5

ชนิดของการใช้ที่ดิน 1 n แหล่งน�้าของชุมชน

n นาข้าว บึง 

n สวนผลไม้ ไม้ดอก

n ที่ดินโล่ง

n แหล่งที่อยู่อาศัย

1

2

3

4

5

หมายเหตุ: การก�าหนดค่าน�้าหนักได้จากการศึกษาอื่นๆ หรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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 1.2 การค�านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าน�้าหนักและล�าดับของความรุนแรง

    คะแนนรวม = ผลรวมของ (ค่าน�้าหนัก x ล�าดับความรุนแรง)

ตำรำงที่ 2-2 กำรจ�ำแนกเขตพื้นที่เสี่ยง

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน�้าท่วม คะแนนรวม

ระดับต�่ามาก < 46

ระดับต�่า 47-60

ระดับปานกลาง 61-73

ระดับสูง 74-87

ระดับสูงมาก > 87

ตัวอย่ำงกำรก�ำหนดเขตพื้นที่เสี่ยง

พื้นที่

ตัวชี้วัด
คะแนน

รวม

ระดับของพื้นที่

เสี่ยงต่อการ

เกิดน�้าท่วม
ปริมาณ

น�้าฝน

ระดับของ

น�้าท่วม

พื้นที่

ลาดเอียง

การ

ระบายน�า้

เส้นทาง

สัญจร

การใช้

ที่ดิน

ต�าบล ก

ต�าบล ข

ต�าบล ค

ต�าบล ง

ต�าบล จ

ต�าบล ฉ
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2. กำรประเมินควำมอ่อนแอของชุมชน
 2.1 เครื่องมือที่ใช้

  - การส�ารวจพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะชุมชน รวมถึงภูมิประเทศ

  - การส�ารวจแผนทีเ่ชงิสงัคมเพือ่ส�ารวจความหนาแน่นของประชากรและทรพัยากรทีม่อียูใ่นเขตพืน้ทีเ่สีย่ง

ตำรำงที่ 2-3 ตัวอย่ำงตำรำงแจกแจงปัจจัยที่มีผลต่อควำมอ่อนแอต่อกำรได้รับผลกระทบ

พื้นที่ ทรัพยากร
จ�านวน

ประชากร

รายได้

ต่อครัวเรือน

ตัวชี้วัด

ความเสียหาย
มาตรวัด

ต�าบล ก บ้านพักอาศัย โรงเรียน วัด

ต�าบล ข

ต�าบล ค

ต�าบล ง

ต�าบล จ

ต�าบล ฉ

     

ตำรำงที่ 2-4 ตัวแปรที่ใช้ในกำรประเมินควำมสูญเสีย

ตัวชี้วัดความเสียหาย มาตรวัด

เสียชีวิต จ�านวนผู้เสียชีวิต

บาดเจ็บ จ�านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและความรุนแรงของการบาดเจ็บ

ความเสียหายทางกายภาพ บัญชีรายการของความเสียหาย (จ�านวนและระดับความเสียหาย)

การดูแลในภาวะฉุกเฉิน ก�าลังคน จ�านวนอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ

การหยุดชะงักทางเศรษฐกิจ จ�านวนวันที่หยุดงาน การลดลงของก�าลังผลิต

ผลกระทบทางสังคม จ�านวนผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ขนาดและความรุนแรงของผลกระทบ (ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพ 

 เดิม ค่าซ่อมแซม ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต)
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 2.2 การประเมินระดับความอ่อนแอ

ปัจจัย น�้าหนัก ระดับความเสียหาย

รายได้ประชาชาติ 1 น้อยมาก            1

น้อย 2

ปานกลาง          3

สูง 4

สูงมาก              5

ความหนาแน่นประชากร 1 น้อยมาก            1

น้อย                  2

ปานกลาง          3

สูง 4

สูงมาก              5

ตัวชี้วัดความเสียหาย 1 น้อยมาก            1

น้อย                  2

ปานกลาง          3

สูง 4

สูงมาก              5

  

ตำรำงที่ 2-5 Risk matrix แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเขตพื้นที่เสี่ยงและระดับควำมอ่อนแอ

เขตพื้นที่เสี่ยง

ความอ่อนแอ
ต�่ามาก ต�่า ปานกลาง สูง สูงมาก

ต�่ามาก 1

ต�่า 2

ปานกลาง 3

สูง 4

สูงมาก 5

หมายเหต ุ  1 = ความเสี่ยงต�่ามาก  2 = ความเสี่ยงต�่า   

     3 = ความเสี่ยงปานกลาง  4 = ความเสี่ยงสูง  5 = ความเสี่ยงสูงมาก
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รูปที่ 2-27 กำรระบุควำมเสี่ยงโดยใช้แผนที่

กรณีศึกษำ 2: กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพอันเนื่องมำจำกภำวะน�้ำท่วมโดยใช้

     Risk matrix: โรคทำงเดินอำหำร

เขตพื้นที่เสี่ยง

โรคระบบ

ทางเดินอาหาร*

ต�่ามาก ต�่า ปานกลาง สูง สูงมาก

ต�่ามาก 1

ต�่า 2

ปานกลาง 3

สูง 4

สูงมาก 5

หมายเหตุ: * ประเมินจากสถิติข้อมูลที่มีอยู่ (ข้อมูลระบาดวิทยา)
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กรณีศึกษำ 3: ควำมเสี่ยงจำกกำรก่อกำรร้ำยด้วยอำวุธชีวภำพในอำคำร
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (scenario) ส�าหรับกรณีการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพภายในอาคาร สามารถ

สร้างขึ้นภายใต้สิ่งที่ไม่อาจทราบได้ 3 ประการ ดังนี้

n ตัวกลางที่อาวุธชีวภาพจะถูกส่งผ่านเข้ามาในอาคาร โดยอาจผ่านทางอากาศ อาหารหรือน�้า

 การส่งอาวธุชวีภาพผ่านทางอากาศเข้ามาภายในอาคาร (Airborne attack) สามารถกระท�าได้ 4 ลกัษณะ คอื 

 (1) ปล่อยจากภายนอกอาคาร (2) ปล่อยเชือ้ผ่านช่องน�าอากาศ (3) ปล่อยเชือ้ผ่านห้องส่งลมเยน็ (Air handling 

 unit) และ (4) ปล่อยเชื้อเข้าไปในพื้นทั่วไปของอาคาร

n สถานทีห่รอืพืน้ทีใ่ดทีจ่ะเป็นเป้าหมายของการโจมต ีสามารถแบ่งได้ในภาพกว้างคอืภายในอาคารหรอืภายนอก

 อาคาร

n เชื้อโรคชนิดใดที่จะถูกน�ามาใช้เป็นอาวุธชีวภาพ

 เชื้อโรคที่เป็นที่วิตกกังวลว่าจะถูกน�ามาใช้เป็นอาวุธชีวภาพ ได้แก่ Anthrax, Botulism, Plague, Smallpox, 

 Tularemia และ Viral hemorrhagic fever (เช่น ebola) ซึง่ในจ�านวนเชือ้เหล่านี ้เชือ้โรคทีม่คีวามเป็นไปได้  

 ที่จะถูกใช้ปล่อยผ่านทางอากาศเข้ามาในอาคาร คือ Anthrax, Botulism, Plague และ Smallpox

จากข้อมลูต่างๆทีก่ล่าวมา Thompson และ Bank (2008) ได้น�าเสนอกรอบการวเิคราะห์ความเสีย่งส�าหรบักรณี

นี้ ตามรูปที่ 2-28

 

รูปที่ 2-28 กรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกรณีกำรก่อกำรร้ำยด้วยอำวุธชีวภำพ 
(ดัดแปลงจาก Thompson & Bank, 2008)(42)

การก�าหนดมาตรการป้องกัน
และลดความเสี่ยง

การรับรู้ความเสี่ยง

การค�านวณ
ความเสี่ยง

Scenario identification

(2) การประเมินโอกาสของการเกิด

(1) การประเมินสิ่งคุกคาม การจู่โจม
ส�าเร็จ

การจู่โจม
ส�าเร็จ

ใช่

ไม่

100%

ไม่

ใช่

ไม่

5%

ไม่

ใช่

ไม่

5%

ไม่

ใช่

ไม่

1%

ไม่

ระบบ

ป้องกันของ

อาคารไม่ดี

ระบบ

ป้องกันของ

อาคารไม่ดี

มีเชื้อ
โรคพร้อม

มีเชื้อ
โรคพร้อม

เป็นตึก
เป้าหมาย

เป็นตึก
เป้าหมาย

มีกลุ่ม

ผู้ก่อการ

มีกลุ่ม

ผู้ก่อการ

การ
วิเคราะห์ผล
ลบที่ตามมา
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กรณีศึกษำ 4: กำรประเมินควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรของเนยแข็ง 
(ดัดแปลงจาก: Safety issues of raw milk cheese in Brussels. Retrieved 1 September 2009, From http://safe.mediaa.be/uploads/

CheeseSymposium/08-Menendez.pdf)

บทน�ำ
สหภาพยุโรปมีความต้องการที่จะประเมินระดับความปลอดภัยด้านอาหารของเนยแข็งจากโรงงาน 3 แห่ง โดย

การประเมินมุ่งเน้นที่เชื้อแบคทีเรีย 3 กลุ่ม ได้แก่ Campylobacter, Salmonella และ Listeria ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้

หลักการประเมินความเสี่ยงสุขภาพที่แนะน�าโดย OIE-World Organization for Animal Health 

วิธีกำรศึกษำ
1. ใช้หลักการประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนที่เสนอแนะโดย OIE โดยกรอบการศึกษาด�าเนินตามแผนผังที่น�า

เสนอด้านล่าง

การชีบ่้งสิง่คกุคามสขุภาพ

 (Hazard identification)

 - Campylobacter spp.

 - L.monocytogenes

 - Salmonella spp.

การประเมนิการปล่อยออก

 (Release assessment)

 - Prevalence ของเชื้อ

  ในน�้านมดิบรวม

 - กระบวนการผลิตที่  

  โรงงาน

 - ชนดิของเนยแขง็ทีผ่ลติ

การประเมนิการได้รบัสมัผสั

 (Exposure assessment)

 - ปริมาณการผลิตของ 

  เนยแข็งต่อป

Release

likelihood (RL)

Exposure

likelihood (EL)

Final

likelihood (FL)

การประเมนิผลทีเ่กดิตามมา 

 (Consequence assessment)

 - ความรุนแรงของโรค

 - อุบัติการณ์ของโรค

 - กลุ่มเสี่ยง

 - การพักรักษาใน

  โรงพยาบาล

Risk

estimate
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2. ประเมินระดับของโอกาสการเกิด (Final likelihood)

Uncertainty: low

Uncertainty: Exposure likelihood

Low - medium
Negligible Very low Low Medium High Very high

Re
le

as
e 

lik
el

ih
oo

d

Negligible

Very low

Low

Medium

High

Very high

  Uncertainty Final likelihood: low-medium

เกณฑ์กำรก�ำหนดโอกำสของกำรเกิด

โอกาสของการเกิด (Likelihood) ค�าอธิบาย (Description)

Negligible (n) การเกิดเหตุการณ์เป็นไปได้ยาก ไม่จ�าเป็นต้องน�ามาพิจารณา

Very low (vl) การเกิดเหตุการณ์เป็นไปได้ยาก แต่ไม่สามารถตัดออกไปได้

Low (l) การเกิดเหตุการณ์เป็นไปได้ยาก แต่เคยเกิดแล้ว

Medium (m) เกิดเหตุการณ์เป็นประจ�า

High (h) เกิดเหตุการณ์บ่อย

Very high (vh) เกิดเหตุการณ์บ่อยและเป็นประจ�า

เกณฑ์กำรก�ำหนดค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty)

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) ค�าอธิบาย (Description)

Low (l)
มีข้อมูลสมบูรณ์ เพียงพอ มีเอกสารอ้างอิงจ�านวนมาก

และผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นตรงกัน

Medium (m)
มีข้อมูลแต่ไม่สมบูรณ์ มีเอกสารอ้างอิงเพียงบางส่วน

และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นแตกต่างในบางประเด็น

High (h)
มข้ีอมลูน้อยและไม่สมบรูณ์ ไม่สามารถหาเอกสารอ้างองิได้โดยตรง 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
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3. ประเมินค่า Final likelihood (FL) ได้ดังนี้

โรงงานที่ 1 โรงงานที่ 2 โรงงานที่ 3

ชนิดของเชื้อ RL EL FL RL EL FL RL EL FL

Campylobacter spp. l vl l l vl l vl l vl

L. monocytogenes m vl m m vl m l l l

Salmonella spp. l vl l l vl l vl l vl

4. ประเมินระดับความเสี่ยงด้วยตารางความเสี่ยง (Risk matrix)

Final likelihood
Consequence

Very low Low Moderate High

Very low

Low

Medium

High
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
(Health Risk Management)

1. บทน�ำ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการจัดการและพิจารณาตัดสินใจเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อ   

ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานหรอืส่งผลกระทบทางลบ โดยเครือ่งมอืดงักล่าวต้องอาศยัข้อมลูและหลกัการทางวทิยาศาสตร์

เป็นพื้นฐานในการที่จะเลือกวิถีทางการปฏิบัติภารกิจ หรือด�าเนินกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากความส�าเร็จ

ของการด�าเนนิงานคอื การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย หรอืความสามารถทีจ่ะด�าเนนิการให้ประสบความส�าเรจ็ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ อันได้แก่ งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร รวมทั้งด้านเทคนิค        

หรือวิธีการ ในความจริงแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวมากนัก หากพิจารณาในระดับบุคคลจะพบว่ามีการใช้         

การบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เพียงแต่บางครั้งอาจมิได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบหรือขั้นตอน หากลอง

พจิารณาถงึตวัอย่างการเลอืกวธิกีารเดนิทาง ท่านอาจเลอืกใช้รถประจ�าทาง ซึง่ประหยดัค่าเดนิทางแต่ไม่สามารถก�าหนดระยะ

เวลาการเดนิทางทีแ่น่นอนได้ จงึจ�าเป็นต้องเผือ่ระยะเวลาส�าหรบัการเดนิทางเพิม่ขึน้ ในขณะทีบ่างครัง้ท่านอาจเลอืกใช้บรกิาร

รถไฟฟ้า ซึ่งสามารถก�าหนดระยะเวลาการเดินทางได้ดี แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า หรือในกรณีตัวอย่างการออมเงิน การเลือกที่

จะฝากเงนิกบัธนาคารแทนการลงทนุในตลาดหุน้ แม้ว่าจะได้รบัผลตอบแทนน้อยกว่า แต่กเ็พราะว่ามคีวามเสีย่งในการลงทนุ

ต�่ากว่าเช่นกัน การบริหารความเสี่ยงจึงมิได้เป็นการด�าเนินงานที่จะท�าให้ความเสี่ยงนั้นหมดไป แต่การบริหารความเสี่ยงเป็น

เครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้การตดัสนิใจให้การปฏบิตัภิารกจิอยูบ่นเหตผุลทีส่ามารถควบคมุหรอืลดผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค์ให้ลด

ลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงเริ่มถูกน�ามาใช้อย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 1950 ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น            

สหรฐัอเมรกิา หรอื องักฤษ โดยเริม่ต้นขึน้ในส่วนของงานด้านการประกนัภยั ต่อมาได้ถกูพฒันาและขยายวงไปใช้ในงานต่างๆ   

อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านตลาดการเงนิ สนิเชือ่ การลงทนุและการบรหิารโครงการ การบรหิารองค์กร ตลอดจน 

งานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การบริหารความเสี่ยงได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมและงานด้าน

สาธารณสุขเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือ คุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการได้

รับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ เริ่มต้นจากการน�าการบริหารความเสี่ยงมาใช้พิจารณาการใช้สารซัคคารินซึ่งเป็นสารรสหวาน

สังเคราะห์ทดแทนน�้าตาลในช่วงต้นทศวรรษ 1970 และต่อมาได้ถูกน�าใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพิจารณาก�าหนดค่ามาตรฐาน

คุณภาพอากาศทั้งในสถานประกอบการและในบรรยากาศทั่วไปหรือน�าไปใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษ

ของดนิและน�า้ใต้ดนิจากหลมุฝังกลบสารเคม ีเป็นต้น จะเหน็ได้ว่าการบรหิารความเสีย่งได้รบัการพฒันาทัง้ในเชงิแนวคดิและ

เนื้อหา จากการใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับงานทางด้านธุรกิจที่มีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของมูลค่าทางการเงิน มาสู่งานทาง

ด้านสาธารณะซึ่งมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชน 

หน่วยที่ 3



104

หน่วยที่ 3 การบริหารความเสี่ยงทางสุขภาพ

2. ควำมเสี่ยงคืออะไร

l ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิด

 ความสูญเสีย หรือ เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย

l ความเสีย่ง คอื โอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล หรอืเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ทีท่�าให้

 งานไม่ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด

l ความเสีย่ง คอื ความไม่แน่นอนทีเ่กดิขึน้และมผีลต่อการบรรลเุป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ใจไว้ ความเสีย่ง

 นี้จะถูกวัดด้วยความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่ได้รับ

ถ้าหากมีสถานการณ์ หรือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใด ที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน (เกิด 

100%) หรือไม่เกิดแน่นอน (เกิด 0%) สถานการณ์เช่นนั้นคงไม่มีความเสี่ยง เนื่องเพราะเราสามารถบอกได้ว่าเรื่องนั้นจะเกิด

ขึน้แน่นอนหรอืไม่เกดิขึน้แน่นอนและทราบว่าจะมผีลกระทบอะไรตามมา แต่ถ้าหากเหตกุารณ์มคีวามแปรเปลีย่นไม่แน่นอน 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีเหตุการณ์บางอย่างนั้นมาท�าให้เป้าหมาย (Target) ที่ก�าหนดไว้ไม่สามารถบรรลุผลส�าเร็จได้ นั่น

แสดงว่าเหตุการณ์นั้นมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว ตัวอย่างของความเสี่ยง เช่น การเลือกลงทุนในตลาดหุ้น จะเห็นได้ว่าในการ

ตัดสินใจเลือกกระท�าการดังกล่าวนั้น จะได้รับผลลัพธ์ของการกระท�าแบ่งเป็น 2 ประการคือ 1) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ คือ  

การได้รับราคาหุ้นหรือเงินปันผลจ�านวนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และ 2) ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ คือ การที่  

ราคาหุ้นตก หรือเงินปันผลต�่ากว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่า โอกาสของการเกิดผลลัพธ์   

ที่ไม่พึงประสงค์ คือ โอกาสที่หุ้นจะตก หรือ โอกาสที่บริษัทจะขาดทุน ในขณะที่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ คือ ราคาหุ้นจะตก

เหลอืราคาเท่าไร หรอืเงนิปันผลต�า่สดุทีค่าดว่าบรษิทัจะปันให้กบัผูถ้อืหุน้เป็นเท่าไร หากท่านทราบถงึองค์ประกอบความเสีย่ง

ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว ก็จะท�าให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในการที่จะเลือกลงทุนในตลาดหุ้น หรือการเลือกที่จะฝากเงินใน

ธนาคาร

Box 3-2: ลักษณะของสถานการณหรือการกระท�าใดๆ ที่มีผลลัพธได้มากกวา 1 อยาง โดยไมสามารถบอกได้อยาง

แนนอนวาจะเกิดผลลัพธนั้นๆ ได้หรือไม และอยางน้อยหนึ่งในผลลัพธนั้นเปนผลลัพธที่ไมพึงประสงค 

Box 3-1: องค์ประกอบความเสี่ยง

 1. โอกาสของการเกิด Probability หรือ Likelihood /ความไม่แน่นอน Uncertainty 

 2. ผลกระทบที่ได้รับ Consequence 
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ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับความเสี่ยงจากตัวอย่างข้างต้น คือ ถ้าไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนก็ไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยง    

แต่ถ้ามผีลประโยชน์ตอบแทนกค็ุม้ค่าทีจ่ะเสีย่ง กล่าวคอื การเสีย่งทีจ่ะลงทนุในตลาดหุน้ กด้็วยหวงัผลตอบแทนจากเงนิปันผล

และราคาหุ้นที่มีโอกาสที่จะสูงมากกว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจากการน�าเงินไปฝากธนาคาร จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า          

ในการเลอืกตดัสนิใจทีจ่ะกระท�าการใดๆ นัน้ ผลประโยชน์ตอบแทนได้ถกูเปรยีบเทยีบกบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่ความเสีย่ง

จากการกระท�าดังกล่าวผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นบุคคลเดียวกัน 

และเป็นผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจเลือกกระท�าการนั้น

 

3. สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม และกำรตัดสินใจ

ในปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัว่าสิง่แวดล้อมและสขุภาพมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัในฐานะทีส่ิง่แวดล้อมเป็นปัจจยัก�าหนด

สุขภาพที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่ง หากสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลงย่อมส่งผลทั้งทางตรง หรือทางอ้อมท�าให้

สุขภาพของประชากรที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเสื่อมลงด้วยเช่นกัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

อุตสาหกรรม ตลอดจนการเจริญเติบโตของเมือง ก่อให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม มลพิษอากาศ       

น�า้เสยี สภาวะทีอ่ยูแ่ออดั ขยะและแหล่งเพาะพนัธุเ์ชือ้โรค อาหารและการปนเป้ือน ตลอดจนวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป ภาวะเร่งรบี 

อุบัติเหตุการจราจร เสียงดัง รวมถึงภัยธรรมชาติที่รุนแรง ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรและงานสาธารณสุขของประเทศ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้รับการสนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการจัดการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด มีมลพิษต�่า

Box 3-3: ข้อควรเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

 1. ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคต

 2. ความเสี่ยงเป็นผลมาจากความไม่แน่นอน

  ความเสี่ยงมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 2 ส่วน คือ โอกาส และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

 3. ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

 4. ปัจจัยที่อยู่รอบตัวเรามีความสัมพันธ์กัน
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ทีผ่่านมาการจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมใช้หลกัการการเจอืจาง (Dilution) โดยยนิยอมให้การด�าเนนิกจิกรรมหรอื

โครงการปลดปล่อยมลพษิเข้าสูส่ิง่แวดล้อมและให้มลพษิทีป่ล่อยออกมาถกูเจอืจางโดยสิง่แวดล้อมเช่นกนั โดยมหีน่วยงานรฐั

ท�าหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการ (Command and Control) โดยมีเครื่องมือหลายชนิดที่น�ามาใช้ในการบริหารจัดการ 

อาทเิช่น การก�าหนดค่ามาตรฐานคณุภาพสิง่แวดล้อม การควบคมุมลพษิทีป่ล่อยจากแหล่งก�าเนดิ ระบบความปลอดภยัส�าหรบั

จัดเก็บ ขนส่ง ผลิตและใช้สารเคมีอันตรายที่เหมาะสม ต่อมาได้มีการน�าหลักการป้องกันมลพิษที่แหล่งก�าเนิด (Pollution 

Prevention) เทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology) มาใช้ในการบรหิารจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่ทีจ่ะลดความเสีย่ง

ทางสุขภาพของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งคุกคามดังกล่าว อย่างไรก็ตามเกิดค�าถามที่ส�าคัญต่อการจัดการคือ สะอาดอย่างไร

จึงเรียกว่าสะอาด และจะต้องลดมลพิษให้อยู่ในระดับต�่าเท่าไรจึงจะคุ้มครองสุขภาพของประชากรได้ ทั้งนี้เนื่องจากจ�าเป็น

ต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรที่จะต้องถูกน�าไปใช้ในการบริหารจัดการ 

ตัวอย่างเช่น การพิจารณาทางเลือกในการเติมสารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน�้าประปา ซึ่งการเติมคลอรีนลงไปใน

น�้าประปานั้นมีโอกาสที่คลอรีนที่เหลืออยู่ (Residual Chlorine) จะท�าปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน�้าประปาเกิดเป็นสาร     

กลุ่มที่เรียกว่า “ไตรฮาโลมีเทน” ซึ่งจัดเป็นสารก่อมะเร็ง แต่ถ้าหากไม่ใส่คลอรีน หรือไม่มีคลอรีนเหลือค้างอยู่ในระบบ         

แจกจ่ายน�า้ประปาแล้ว ประชาชนมโีอกาสเกดิโรคตดิเชือ้ทีม่นี�า้เป็นสือ่ ดงันัน้จงึเกดิค�าถามทีส่�าคญัว่า ได้รบัสารไตรฮาโลมเีทน 

เท่าไรจึงจะเป็นอันตราย และควรให้มีคลอรีนเหลืออยู่เท่าไรจึงจะไม่ก่อให้เกิดสารดังกล่าวจ�านวนมากจนเป็นอันตรายต่อ 

ประชาชนผู้บริโภคแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีประสิทธิผลสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน�้าประปาได้ หรือมีวิธีการอื่นใด

ในการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายที่เทียบเท่าเช่นเดียวกับการเติมคลอรีน ค�าถามเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยมุ่งหวังให้    

การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการคุ้มครองสุขภาพประชาชนเป็นไปตามเป้าประสงค์

Box 3-4: สิ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับความเสี่ยง

 l ความเสี่ยงเป็นเรื่องเลวร้ายต้องก�าจัดให้หมดสิ้นไป
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อย่างไรก็ตาม การน�าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมหรือความเสี่ยงทาง

สขุภาพ พบว่ามคีวามแตกต่างทีส่�าคญัประการหนึง่ คอื ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากความเสีย่งนัน้มกัจะมไิด้เป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชน์

โดยตรง หรือในบางครั้งไม่มีผลประโยชน์ในความเสี่ยงนั้นเลย อาทิ เช่น ความเสี่ยงจากการได้รับมลพิษอากาศที่ปล่อยออก

จากกระบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรม หรอื ความเสีย่งจากการเกดิน�้าท่วมฉบัพลนั ดงันัน้แม้ว่าการบรหิารความเสีย่ง

จะไม่อาจสามารถกระท�าโดยการเปรยีบเทยีบโดยตรงระหว่างผลประโยชน์ทีไ่ด้รบักบัผลของความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ดงัตวัอย่าง

ของการเลือกลงทุนในตลาดหุ้น จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องเข้าใจในลักษณะองค์ประกอบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งในเรื่อง

ของความไม่แน่นอน หรือโอกาสของการเกิดของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งผลลัพธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใน   

มิติของระดับความรุนแรง ระยะเวลา หรือความถี่ เป็นต้น

การประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งด้านสขุภาพจงึถกูน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการสร้างแนวทางเลอืก

ในการตดัสนิใจในการจดัการปัญหาด้านอนามยัสิง่แวดล้อม หรอื สิง่คกุคามสขุภาพของประชากร (Health Hazards) เนือ่งจาก

การตัดสินใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจลักษณะและธรรมชาติขององค์ประกอบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น         

ทั้งในด้านโอกาสของการเกิดของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และระดับความรุนแรงของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจากรูปที่ 

3-1 จะพบว่า เหตกุารณ์ทีร่ะดบัผลลพัธ์รนุแรงต�่ามโีอกาสทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์สงูกว่าทีร่ะดบัผลลพัธ์รนุแรงสงู ดงันัน้เส้นทีแ่บ่ง

พื้นที่เป็น 2 ส่วนเป็นเส้นแสดงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งการบริหารความเสี่ยง มีจุดมุ่งหมายที่จะท�าให้เหตุการณ์      

ความเสี่ยงเคลื่อนที่จากส่วนพื้นที่ A เข้าสู่ส่วนพื้นที่ B โดยการสร้างมาตรการควบคุมหรือลดโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่

ไม่พึงประสงค์ หรือก�าหนดมาตรการที่จะสามารถควบคุมหรือลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบของเหตุการณ์อันตรายที่

เกิดขึ้นให้มีความรุนแรงน้อยลงหรือควบคุมไม่ให้ความรุนแรงนั้นลุกลามขยายวงออกไป

รูปที่ 3-1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสและระดับควำมรุนแรงของผลลัพธ์

พื้นที่ A

โอกาส

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
ลัพ

ธ์

พื้นที่ B
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4. นิยำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงได้ถูกน�าไปใช้ในศาสตร์หลายสาขาซึ่งแตกต่างกันไป เช่น การเงินการคลัง เศรษฐศาสตร์   

สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม เป็นต้น ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีนิยามแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามบริบทของศาสตร์นั้นๆ 

ได้แก่

u การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การระบุ ประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง เพื่อที่จะน�า 

 ทรัพยากรไปใช้ในการลด ติดตามและควบคุมโอกาสของการเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 

 ความเสี่ยงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ความเสี่ยงนั้นอาจมาจากความไม่แน่นอนทางตลาดการเงิน หรือ 

 ความล้มเหลวของโครงการ หรือ อุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

u การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ iterative มีขั้นตอนที่เป็นล�าดับและชัดเจนเพื่อที่จะสนับสนุน

 การตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงด้วยการศึกษาถึงโอกาสการเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

 ความเสี่ยงนั้น กระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลลัพธ์ที่ไม่พึง 

 ประสงค์ที่มีนัยส�าคัญหรือสามารถประเมินโอกาสการเกิดความเสี่ยงนั้นได้ 

u การบริหารความเสี่ยง (Risk  Management) เป็นการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย การ 

 วางแผนความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่งด้านต่างๆ การพฒันาทางเลอืกในการบรหิารความเสีย่ง การตรวจ

 สอบความเสี่ยงเพื่อหาว่าความเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และบันทึกการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด  

u การบรหิารความเสีย่งของโครงการ (Project Risk Management) เป็นการปฏบิตักิารทีม่ขีัน้ตอน วธิกีารและ

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง มีลักษณะของการตัดสินใจเชิงรุกเพื่อประเมินสิ่งที่อาจเกิดความผิดพลาด 

 อย่างต่อเนือ่งหรอืประเมนิความเสีย่ง ระบวุ่าความเสีย่งทีจ่ะต้องจดัการคอือะไร และใช้ยทุธศาสตร์เพือ่จดัการ

 ความเสี่ยงเหล่านั้น

5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในการบริหารความเสี่ยงนั้นจ�าเป็นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามและก่อให้

เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องด�าเนินการรวบรวมอย่างน้อยควรประกอบด้วย

l ลักษณะและธรรมชาติของความเสี่ยงนั้น รวมถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

l ความจ�าเป็นที่ต้องการลดหรือขจัดความเสี่ยงนั้น

l ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่าย (ทรัพยากรที่ต้องการใช้) ในการลดระดับความเสี่ยง

 รูปที่ 3-2 แสดงภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง
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รูปที่ 3-2 ภำพรวมของขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ด้วยเหตุนี้การบริหารความเสี่ยงจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งข้อมูลด้าน

เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/ข้อบงัคบั สงัคมและวฒันธรรม การเมอืงตลอดจนจรยิธรรม เพือ่ทีจ่ะสามารถเลอืกวถิทีางและด�าเนนิ

การในการลดความเสีย่งได้อย่างเหมาะสม ทัง้นีเ้มือ่เลอืกวถิทีางลดความเสีย่งได้แล้ว ยงัจ�าเป็นต้องมกีารประเมนิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลของทางเลอืกดงักล่าวเพือ่ให้มัน่ใจว่าระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยูน่ัน้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ ดงันัน้การด�าเนนิ

การบริหารความเสี่ยงจึงจะต้องสอดประสานกับงานการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มวางแผนงาน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว

สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3-3

กึ่งคุณภาพ

มีการก�าหนดค่าและ

จัดล�าดับแต่มิใช่

ค่าความเสี่ยงที่แท้จริง

ระดับความเสี่ยง
- โอกาส/ความน่าจะเป็นของความ

เสี่ยง (Likelihood)

- ผลลัพธ์/ระดับผลลัพธ์

(Consequence)

ทางเลือก/

มาตรการควบคุม

เชิงปริมาณ

ใช้การค�านวณค่า

ทางคณิตศาสตร์

เชิงคุณภาพใช้

การอธิบายโอกาสและ

ผลกระทบ
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รูปที่ 3-3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ทั้งนี้ ในการวางแผนออกแบบทางเลือกหรือมาตรการที่จะมาช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง สามารถใช้หลัก

พิจารณาทางเลือก หรือมาตรการที่จะสามารถลดหรือควบคุมองค์ประกอบความเสี่ยง กล่าวคือ การก�าเนิดมาตรการลดหรือ

ควบคุมโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นั้น (Likelihood or Probability) ซึ่งจัดว่าเป็น

มาตรการเชงิรกุ นอกจากนีย้งัสามารถสร้างทางเลอืกหรอืมาตรการเชงิรบัทีจ่ะสามารถควบคมุหรอืลดระดบัความรนุแรงของ

ผลลพัธ์ของเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ (Consequence) นัน้ให้ลดลง ซึง่จากหลกัการพจิารณาดงักล่าวนีจ้ะสามารถสร้างทาง

เลือกหรือมาตรการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสามารถควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 3-4)

ประเมินมาตรการเสนอแนะโดยเทียบกับ 

สภาพแวดล้อมปัจจุบันและคุณค่า

ตัดสินใจตัดสินใจ

ระบุอันตราย
สรุปผลและอธิบาย

ความไม่แน่นอน
ประมาณการโอกาสที่

จะเกิดอันตราย

ประมาณการระดับ

ความรุนแรงของผลลัพธ์

ระบุมาตรการ/

ทางเลือก
จัดท�าข้อเสนอแนะและ

อธิบายความไม่แน่นอน

ประเมินมาตรการในด้าน

- ประสิทธิภาพ

- ความเป็นไปได้

- ผลกระทบ

ริเริ่มงาน

ประเมิน
มาตรการ

ความเสี่ยง
ที่ต้องมี

มาตรการ
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รูปที่ 3-4 แนวทำงกำรก�ำหนดทำงเลือก/มำตรกำรลดควำมเสี่ยง

6. หลักกำรบ�ำบัดควำมเสี่ยง (Risk Treatment) 
การพิจารณาสร้างทางเลือก/มาตรการที่เหมาะสมส�าหรับการบ�าบัดหรือควบคุมความเสี่ยงนั้น เป็นกระบวนการ

ที่ส�าคัญกระบวนการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้หลักการด�าเนินการบ�าบัดหรือควบคุมความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้

u การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเสี่ยง 

หรือ ไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น เช่น ในกรณีที่โครงการอาจก่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่

สามารถลดผลกระทบได้ ดงันัน้อาจตดัสนิใจทีจ่ะไม่ด�าเนนิโครงการ หรอืเปลีย่นรปูแบบโครงการ เป็นต้น ตวัอย่างเช่นในกรณี

การสร้างถนน หากแนวทางของถนนขวางเส้นทางการไหลของน�า้ อาจก่อให้เกดิน�า้ท่วมได้เมือ่มฝีนตก (เป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

จากการด�าเนนิโครงการ) ดงันัน้จ�าเป็นต้องออกแบบแนวทางของถนนใหม่เพือ่ไม่ให้กดีขวางทางน�า้ไหลผ่าน เป็นการหลกีเลีย่ง

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

u การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถจัดการแก้ไขได้ โดยการคัดเลือก

เทคนิคที่เหมาะสมและหลักการจัดการในการลดโอกาส หรือ ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ/หรือลด

ระดับความรุนแรงของผลลัพธ์จากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น กรณีสร้างถนน

ขวางทางการไหลผ่านของน�้า อาจใช้การติดตั้งท่อระบายน�้าเพื่อช่วยในการระบาย แต่น�้าอาจยังท่วมได้ในกรณีที่ฝนตกมาก 

หรือ หากท่อระบายตัน ดังนั้นจะเห็นว่าความเสี่ยงของการเกิดน�้าท่วมมิได้หมดไป แต่โอกาสการเกิดน�้าท่วม และระดับความ

รุนแรงของน�้าท่วม จะลดลง หรือในอีกกรณีตัวอย่าง เช่น สารมลพิษอากาศที่ถูกปล่อยออกมาเนื่องจากการรั่วไหล สามารถ

เลือกใช้มาตรการการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นประจ�าสม�่าเสมอ เพื่อจะช่วยลดโอกาสของการรั่วไหลลงได้

ความเสี่ยง

โอกาสการเกิด เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่

ตามมา

สาเหตุ ระดับความรุนแรง

มาตรการป้องกันและควบคุม มาตรการลดผลกระทบ
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u การโอนย้ายความเสี่ยง (Risk Transfer) ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมิได้หมดไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังต้องอยู่

ในความรบัผดิชอบ อาจสามารถโอนย้ายความรบัผดิชอบไปยงัองค์กรอืน่ผ่านทางกฎหมาย หรอืการประกนัภยั หรอืข้อตกลง

สัญญา อาทิเช่น หากโรงงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ แม้ว่าจะมีระบบบริหารความปลอดภัยที่ดี ลดโอกาสของ       

การเกดิเพลงิไหม้และมมีาตรการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ เพือ่จ�ากดัความเสยีหาย และลดระดบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้แล้ว 

การโอนย้ายความเสี่ยงด้วยการประกันภัยจะช่วยลดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ หรือในอีกกรณีตัวอย่าง 

การบ�าบดัมลพษิอากาศด้วยระบบ Wet Scrubber กเ็ป็นการลดและโอนย้ายความเสีย่งจากมลพษิอากาศ เป็นมลพษิทางน�้า 

ซึ่งอาจเนื่องจากสามารถจัดการแก้ไขต่อไปได้ง่ายกว่า เป็นต้น

u การคงความเสีย่ง (Risk Retention) ทัง้นีห้ากความเสีย่งดงักล่าวมโีอกาสการเกดิต�่ามากและผลลพัธ์ไม่รนุแรง 

ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรืออาจต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและทรัพยากรเป็นอย่างมากในการขจัดให้ความเสี่ยงหมดไป ดัง

นั้นจึงเลือกที่จะคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ในการบริหารความเสี่ยงจ�าเป็นต้องเสนอทางเลือกหรือมาตรการในหลายรูปแบบโดยอาจเลือกใช้หลักการ

บ�าบดัความเสีย่งทัง้ 4 วธิทีีก่ล่าวมาข้างต้นไปพร้อมๆกนั ทัง้นีเ้มือ่ด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งแล้ว ควรจะต้องมกีารประเมนิ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่

นั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ ยังคงจ�าเป็นต้องหามาตรการในการบ�าบัดและควบคุมความเสี่ยงที่เหลืออยู่ต่อไป รูปที่ 3-5

รูปที่ 3-5 แนวทำงกำรบ�ำบัดควำมเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ที่รับได้

แผนการแก้ไข
ระดับ

ความเสี่ยง

มาตรการที่เลือก

ด�าเนินการ

มาตรการที่เลือก

ด�าเนินการ

ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือ ระดับความเสี่ยง

ที่คงเหลือ

มาตรการ
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7. กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง(Risk Management Framework)
กรอบงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการก�าหนดขอบเขต ขั้นตอน หรือกิจกรรมของการด�าเนินงานการบริหาร

ความเสีย่ง โดยมุง่หวงัให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่จะเหน็ได้ว่าการบรหิารความเสีย่งได้น�าหลกัการบรหิารจดัการ 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) มาประยกุต์ใช้ โดยเริม่ตัง้แต่ การวางแผน การด�าเนนิการ การตดิตามตรวจสอบและการแก้ไข 

เป็นวงจรต่อเนื่อง แต่ได้มีการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมหรือขยายความให้เหมาะสมกับชนิดงานบริหารความเสี่ยงและ           

เป้าหมายของการน�าการบริหารความเสี่ยงไปใช้งาน

 

กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบที่ 1 
ก�าหนดให้กรอบงานมีลักษณะเป็นวงจรที่มีการหมุนหรือต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการชี้บ่งอันตราย การชี้

บ่งความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง และการควบคมุความเสีย่งด้วยวธิกีารต่างๆ พร้อมทัง้ก�าหนดให้มกีารเฝ้าระวงั/ตดิตาม 

ตรวจประเมิน และทบทวนกิจกรรมเหล่านี้เป็นประจ�า (รูปที่ 3-6)

 

รูปที่ 3-6 กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบที่ 1

ชี้บ่งอันตราย

(Identify Hazards)

ประเมินความเสี่ยง

(Assess Risks)

ชี้บ่งความเสี่ยง

(Identify Risks)

ควบคุมความเสี่ยง

(Control Risks)

• เฝ้าระวัง (Monitor)

• ตรวจประเมิน (Audit)

• ทบทวน (Review)
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กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบที่ 2 
กรอบงานนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน (รูปที่ 3-7) โดยมีการด�าเนินงานในลักษณะเป็นขั้นตอน

ต่อเนื่องและเป็นวงจร คือ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินการต่อเนื่องกัน 4 ขั้นตอน คือ 1.1) การระบุความเสี่ยง 1.2) 

การประเมินความเสี่ยง 1.3) การสร้างทางเลือก/มาตรการในการจัดการความเสี่ยง และ 1.4) การเลือกวิถีทาง/มาตรการ

จัดการความเสี่ยง 

2. การจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  2 ขั้นตอน คือ 2.1) การวางแผนและก�าหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ใน

การจัดการความเสี่ยง และ 2.2) การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน เพื่อน�าไปประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

รูปที่ 3-7 กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบที่ 2

การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยงระบุความเสี่ยงระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง

ระบุมาตรการระบุมาตรการระบุมาตรการ

ทางเลือกทางเลือกทางเลือก

เลือกมาตรการเลือกมาตรการเลือกมาตรการ

ที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่เหมาะสม

ติดตามตรวจสอบติดตามตรวจสอบติดตามตรวจสอบ

และรายงานและรายงานและรายงาน

แผนงานและแผนงานและแผนงานและ

ทรัพยากรทรัพยากรทรัพยากร
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กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบที่ 3 
กรอบงานการบรหิารความเสีย่งแบบที ่3 ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน โดยที ่5 ขัน้ตอนแรกเป็นขัน้ตอนทีม่กีารด�าเนนิ

การต่อเนื่องกัน คือ 1) การสร้างบริบท 2) การระบุความเสี่ยง 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 4) การประเมินความเสี่ยง และ 5) 

การขจัดความเสี่ยง ในขณะที่อีก 2 ขั้นตอนนั้นต้องด�าเนินการตลอดระยะของการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง คือ 6) การ

ติดตาม ประเมินผล และการทบทวน และ 7) การสื่อสารและปรึกษา (รูปที่ 3-8)

 

รูปที่ 3-8 กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบที่ 3

ระบุความเสี่ยงระบุความเสี่ยงระบุความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง

ขจัดความเสี่ยงขจัดความเสี่ยงขจัดความเสี่ยง

สื่อ
สา

รแ
ละ

ปร
ึกษ

า

สร้างบริบทสร้างบริบทสร้างบริบท

ติด
ตา

ม 
ปร

ะเ
มิน

ผล
แล

ะท
บท

วน
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กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบที่ 4 
กรอบงานมีลักษณะเป็นขั้นตอนและวงจรต่อเนื่อง โดยมีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้าง/ระบุบริบทของ

ปัญหา 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การสร้างมาตรการ/ทางเลือกในการบ�าบัดความเสี่ยง 4) การตัดสินใจ 5) การด�าเนิน

งาน และ 6) การประเมินผล ทั้งนี้ได้ให้ความส�าคัญในการระบุปัญหา และ ต้องมีการสื่อสารตลอดระยะเวลาของการบริหาร

ความเสี่ยง โดยทั้งนี้หัวใจหลักที่ส�าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง (รูปที่ 

3-9)

 

รูปที่ 3-9 กรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบที่ 4

จากกรอบงานทัง้ 4 แบบ แม้ว่าจะแตกต่างกนับ้าง แต่กจ็ะเหน็ได้ว่ามส่ีวนร่วมทีใ่กล้เคยีงกนั กล่าวคอื น�าหลกัการ

บริหารงานมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การก�าหนดปัญหา ประเมิน สร้างทางเลือก ตัดสินใจ ด�าเนินงานและ ประเมินผล การบริหาร

งานมีลักษณะการท�างานที่เป็นขั้นตอนแบบเป็นวงจร ก่อให้เกิดการหมุนพัฒนาของงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดย

มุ่งหวังให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยขั้นตอนที่ส�าคัญ คือ การต้องทราบถึงบริบทของปัญหาหรือ

ความเสี่ยงนั้นให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถด�าเนินการขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้อง

สื่อสารตลอดระยะงาน

ขั้นตอนที่ส�าคัญมาก

ประเมิน

ความเสี่ยง
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Box 3-5: ค�าถามส�าหรับการบริหารความเสี่ยง

 l เราก�าลังต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร

 l ความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้น

 l ความเสี่ยงอะไรที่มีศักยภาพส่งผลต่อโครงการ

 l ความเสี่ยงอะไรที่ส�าคัญที่สุด

 l เราจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร

 l เราจะท�าให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมได้อย่างไร

 l ใครบ้างที่ควรจะเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงนี้

นอกจากนี้แล้วการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมโดยการดึงให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับงานความเสี่ยงนั้น

ทั้งในฐานะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานทุกขั้นตอนจะช่วยให้     

การบริหารเป็นไปอย่างรอบด้านและได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดให้มีการสื่อสารทั้งกับบุคคล

ภายในทมีบรหิาร ผูม้ส่ีวนได้เสยี ตลอดจนบคุคลภายนอกได้อย่างเหมาะสมทัง้ในเชงิของเนือ้หาและเวลา ทัง้นีจ้ะเลอืกอธบิาย

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกรอบงานการบริหารความเสี่ยงแบบที่ 4 ดังต่อไปนี้

u ขั้นตอนที่ 1 สร้ำง/ก�ำหนดบริบท (Establishing Context)
 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญเพื่อที่จะระบุ/อธิบายถึงลักษณะ/ธรรมชาติ สถานการณ์ รวมทั้งสาเหตุของปัญหาหรือ

ความเสี่ยงนั้น โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่ความเสี่ยงที่ให้ความสนใจ ความสัมพันธ์ทั้งเชิงบวกและลบระหว่าง        

ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปัญหาความเสี่ยง โครงร่างและแนวทางการจัดท�าโครงการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้

หน่วยงานต้องก�าหนดวตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายในการด�าเนนิงานของตนให้ชดัเจน และนอกจากการระบแุละอธบิายลกัษณะ

ของปัญหา แหล่งของความเสีย่ง ผลกระทบของความเสีย่งแล้ว ควรจะต้องระบคุวามต้องการในการบรหิารงาน เช่น ทรพัยากร

ทีต้่องใช้ในโครงการ บทบาทความรบัผดิชอบของส่วนอืน่ๆ ในองค์กรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการจดัการความเสีย่ง ความสมัพนัธ์

ระหว่างโครงการนี้กับโครงการอื่นๆ หรือส่วนอื่นๆ ขององค์กร รวมถึงการก�าหนดเกณฑ์เพื่อการประเมินผลความเสี่ยง         

ขั้นตอนในการสร้าง/ก�าหนดบริบทของปัญหามีดังนี้



118

หน่วยที่ 3 การบริหารความเสี่ยงทางสุขภาพ

ตัวอย่างแหล่งก�าเนิดปัญหา/ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์ธรรมชาติ

l น�้าป่าไหลหลาก/น�้าท่วม l พายุ

l ไฟไหม้ป่า l ฟ้าผ่า

l ภาวะแห้งแล้ง l การกัดเซาะชายฝั่ง

l แผ่นดินไหว l สึนามิ

เทคโนโลยี/อุตสาหกรรม

l อาคาร/ตึก/โครงสร้างถล่ม l น�้ามัน/ทรัพยากรขาดแคลน

l การระเบิด/ไฟไหม้ l ระบบการเงินล้ม

l การรั่วไหลของสารเคมี/ของเสียอันตราย l ระบบไฟฟ้า/สาธารณูปโภคล้มเหลว

l มลพิษอากาศ/น�้า l เชื้อโรค/สารเคมีปนเปื้อนอาหาร

l อุบัติเหตุการจราจร

ระบุและอธิบายลักษณะของปัญหา 

ทั้งนี้อาจใช้ดัชนีต่างๆ ช่วยในการก�าหนดปัญหา เช่น ระบบบัญชีการปล่อยมลพิษ ผลการตรวจวัดคุณภาพ            

สิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัดสุขภาพของประชาชน การไม่ปฏิบัติข้อบังคับหรือมาตรฐานที่ก�าหนด อัตราป่วยหรืออัตรา          

การรักษาพยาบาลของชุมชน ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา ข้อร้องเรียนของประชาชน หรือ รายงานข่าวต่างๆ เป็นต้น     

ทั้งนี้ในการระบุปัญหานั้นควรต้องบ่งบอกถึงสาเหตุของปัญหา แหล่งก�าเนิดมลพิษ กลุ่มประชากรผู้ได้รับผลกระทบ 

Box 3-6: ค�าถามช่วยในการระบุปัญหา

	 l ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร และมีใครบ้างที่เกี่ยวข้อง

	 l ผลลัพธ์ของความเสี่ยงเป็นอย่างไร

	 l แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง มีหรือไม่ คืออะไร และความน่าเชื่อถือของข้อมูล

	 l กลไกในการรับผิดชอบความเสี่ยงที่มีอยู่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

	 l ต้องการข้อมูลหรืองานวิจัยเพิ่มเติมหรือไม่ และจะด�าเนินการอย่างไร ต้องการใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง
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เทคนิคการระบุความเสี่ยงมีหลายวิธี อาทิเช่น แบบตรวจสอบ (Checklist), Event Tree, FMEA, FTA, HAZOP 

เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมมักนิยมใช้เทคนิคเหล่านี้ในการระบุความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย นอกจากนี้       

ยังอาจเลือกใช้วิธีอื่นๆ เช่น การส�ารวจเอกสาร วิเคราะห์รายการความเสี่ยงด้วยผังสาเหตุและผล เทคนิคการระดมสมอง   

หรือการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการระบุความเสี่ยง รูปที่ 3-10

รูปที่ 3-10 เทคนิคกำรระบุควำมเสี่ยง

ระบุเป้าประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ต้องก�าหนดความชัดเจนของโครงการและกิจกรรมเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมถึงก�าหนดขอบเขต        

ความครอบคลุมของโครงการ ระยะเวลา และสถานที่ การก�าหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนจะเป็นแนวทางให้กระบวนการ    

ประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจด�าเนินการไปได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามเป้าประสงค์นี้อาจสามารถน�ามาพิจารณา   

ปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีผลของการประเมินความเสี่ยง โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีอ�านาจตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการ   

พิจารณา ตัวอย่างการก�าหนดเป้าประสงค์ เช่น

l ลดหรือก�าจัดความเสี่ยงจากการได้รับสารพิษปนเปื้อนในอาหาร

l ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการจราจร

l ลดการสูญเสียที่อยู่อาศัยเนื่องจากน�้าท่วม

l ลดความเสี่ยงที่ท�าให้ต้องหยุดงาน 

l ลดโอกาสการเกิดการรั่วไหลของมลพิษ เป็นต้น

การระดมสมอง

จากกลุ่ม

เทคนิคในการระบุ

ความเสี่ยง

แผนภูมิ

การวิเคราะห์

ระบบการวิเคราะห์

โครงข่าย

การใช้

CHECKLIST

เทคนิค

การวิเคราะห์

สถานการณ์
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ก�าหนดผู้บริหารความเสี่ยง/ทีมงาน

ผูจ้ดัการในการบรหิารความเสีย่งนัน้ มคีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิงานเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากต้องรบัผดิชอบในการ

บรหิารจดัการปัญหาความเสีย่งนัน้ การทีจ่ะก�าหนดบคุคลให้เป็นผูจ้ดัการนัน้ ควรจะขึน้อยูก่บับรบิทของปัญหา โดยส่วนใหญ่

ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมักพบว่าผู้จัดการความเสี่ยงเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่    

ส่วนกลาง หรือส่วนท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ในส่วนของภาคเอกชนหรือภาคประชาชนก็สามารถเป็นผู้จัดการความเสี่ยงได้เช่นกัน

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การมส่ีวนร่วมของผูท้ีเ่กีย่วข้องมคีวามส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของการบรหิารความเสีย่ง นอกจากเป็นการเปิดโอกาส

ให้ผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์และผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบมส่ีวนให้ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะแล้ว ยงัแสดงถงึความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ของกระบวนการ ซึง่จะท�าให้เกดิความยอมรบัในการตดัสนิใจของการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้เกดิความเชือ่มัน่

และได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้พิจารณาใน 2 ประเด็นคือ  ก�าหนดผู้มีส่วนได้เสียและก�าหนดวิธีการ

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

 n ก�าหนดผู้มีส่วนได้เสีย

 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มคน หรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง หรือผู้ที่มีผลต่อการ

บริหารความเสี่ยงนั้น อาทิเช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล โรงเรียน หรือกลุ่มประชาสังคมที่ให้ความสนใจต่อการบริหารความ

เสี่ยง เช่น นักสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นักวิจัย กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอน

ของการบรหิารความเสีย่งอาจมผีูม้ส่ีวนได้เสยีเกีย่วข้องในขัน้ตอนนัน้ๆแตกต่างกนัออกไป ทัง้นีใ้นการพจิารณาก�าหนดผูม้ส่ีวน

ได้เสีย อาจใช้แนวค�าถามต่อไปนี้ 

  l ใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารความเสี่ยง

  l ใครที่มีข้อมูลหรือความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง

  l ใครที่เคยเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาความเสี่ยงที่ก�าลังด�าเนินการอยู่นี้

  l ใครที่ให้ความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือปัญหาที่ใกล้เคียงกัน

  l ใครที่จะรู้สึกไม่ดีหากไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้

Box 3-7: ข้อสังเกต

	 l ผู้จัดการความเสี่ยงควรจะสามารถร่วมรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสถานการณ์

	 l ในบางครั้งการก�าหนดผู้จัดการความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นภายหลังเลือกแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาได้แล้ว
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 n ก�าหนดวิธีการมีส่วนร่วม

 ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารความเสีย่งตัง้แต่ขัน้ตอนแรกของการสร้าง/ก�าหนดบรบิท

ของปัญหาและในทุกขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง โดยในแต่ละขั้นตอนของงานบริหารความเสี่ยงอาจมีบุคคลหรือ      

กลุม่บคุคลทีเ่กีย่วข้องแตกต่างกนั จงึไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเป็นบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัในทกุขัน้ตอน อย่างไรกต็ามในปัญหา

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณสุข ผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบน่าจะถูกน�าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

ตัง้แต่ขัน้ตอนแรก จากนัน้ควรต้องก�าหนดกระบวนการมส่ีวนร่วมทีเ่หมาะสม อาจใช้กระบวนการหลากหลายวธิแีล้วแต่ลกัษณะ

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การพบปะพูดคุย การสนทนากลุ่ม การประชุมกลุ่มย่อย การส�ารวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์ 

รวมทั้งการเปิดประชาพิจารณ์ เป็นต้น โดยอาจใช้ค�าถามดังต่อไปนี้ในการก�าหนดการมีส่วนร่วม

  l ใครคือผู้มีส่วนได้เสีย

  l มีประเด็นข้อกังวล หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างไร

  l ระดับทรงอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการ

  l ระดับขององค์กรต่อการควบคุมความเสี่ยง

  l ควรเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อไรและอย่างไร

u ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญควำมเสี่ยง (Analyzing and Ranking Risk) 
 เป็นขั้นตอนหลังจากที่สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะด�าเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อ

ท�าความเข้าใจในความเสีย่งให้มากยิง่ขึน้ โดยการศกึษา รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู รวมทัง้การวเิคราะห์แหล่งทีม่าของความ

เสี่ยง ความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อปัญหาทางสุขภาพที่สนใจ ซึ่งจะเป็นการน�าความเสี่ยง

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาวิเคราะห์ใน 2 มิติด้วยกัน คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น (Likelihood) กับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตาม

มา (Consequence) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ การประเมินเชิงปริมาณ หรือ

การวิเคราะห์เชิงกึ่งคุณภาพ จากนั้นน�าเข้ามาสู่การจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยงนั้น 

Box 3-8: ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 1. เป็นการสนับสนุนการตัดสินใจบนหลักประชาธิปไตย

 2. ท�าให้มั่นใจว่า คุณค่าประชาสังคม ได้รับการพิจารณา

 3. เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งจ�าเป็นต่อการตัดสินใจที่ดี

 4. พัฒนากระบวนการตัดสินใจที่อาศัยองค์ความรู้เป็นพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น 

 5. ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการตัดสินใจ

 6. ท�าให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

 7. ท�าให้การยอมรับต่อการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
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ในกรณีที่มีความเสี่ยงมากกว่า 1 ชนิด ควรต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาว่า              

จะด�าเนนิการควบคมุความเสีย่งใดก่อน เนือ่งจากต้องค�านงึถงึทรพัยากรทีต้่องใช้ในการบรหิารความเสีย่ง (บคุลากร เทคโนโลยี 

งบประมาณและเวลา) ทั้งนี้อาจใช้ตารางเมทริกซ์เป็นเครื่องมือในการจัดล�าดับความส�าคัญซึ่งมีหลักการประเมินระดับ         

ความเสีย่งโดยการก�าหนดให้น�าองค์ประกอบของความเสีย่ง (โอกาสการเกดิความเสีย่งและระดบัผลลพัธ์ทีเ่กดิจากความเสีย่ง) 

เป็นปัจจัยร่วมบ่งชี้ระดับความเสี่ยง ดังรูปที่ 3-11

   
  โ

อก
าส

ที่จ
ะเ

กิด

มีโอกาสสูงมาก (5)

เป็นไปได้มาก (4)

น่าจะเป็นไปได้ (3)

โอกาสค่อนข้างน้อย (2)

ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น (1)

ละเลยได้ (1) กระทบเล็กน้อย (2) กระทบปานกลาง (3) กระทบมาก (4) ร้ายแรง (5)

                                                                    ผลกระทบ

รูปที่ 3-11 กำรใช้ตำรำงควำมเสี่ยงในกำรจัดล�ำดับควำมเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงต�่า

Box 3-9: ผลของการประเมินความเสี่ยง คือ การอธิบายลักษณะความเสี่ยง 

โดยพิจารณาในหัวข้อ

	 l อันตรายและการได้รับสัมผัส ลักษณะธรรมชาติของความเสี่ยงและ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทางสุขภาพ

	 l บุคคล หรือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีใครที่มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลอื่น

	 l ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

	 l ผลกระทบสามารถฟื้นคืนกลับได้หรือไม่

	 l หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนผลการประเมินความเสี่ยง รวมถึงความเชื่อถือได้ของหลักฐาน

	 l ความไม่แน่นอนในเรื่องของโอกาสการเกิดความเสี่ยงและผลลัพธ์

	 l ความเชื่อมั่นในผลการประเมินความเสี่ยง
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การใช้ตารางความเสี่ยงในการจัดล�าดับความเสี่ยงจ�าเป็นต้องก�าหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจัดระดับ        

ของโอกาส และระดับผลลัพธ์ให้ชัดเจนก่อนการประเมินเพื่อป้องกันอคติหรือความเบี่ยงเบนในขณะท�าการประเมิน (ต้องมี          

กฎเกณฑ์ให้ชัดว่า อย่างไรจึงจัดว่ามีโอกาสสูงมาก อย่างไรจึงจัดว่าโอกาสค่อนข้างน้อย อย่างไรจึงจัดว่าผลกระทบร้ายแรง 

หรืออย่างไรจึงจัดเป็นผลกระทบเล็กน้อย) พร้อมทั้งก�าหนดและอธิบายระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น               

เมื่อก�าหนดกฎเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้น�าความเสี่ยงแต่ละชนิดมาพิจารณาถึงโอกาสและผลลัพธ์ของความเสี่ยงนั้น 

ตัวอย่างเช่น บันไดของบ้าน/อาคารมีราวกั้นบันไดต�่า/ห่าง และหากบ้าน/อาคารนั้นมีทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ โอกาสที่เด็กเล็ก

จะเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากบันไดอาจมีความเป็นไปได้มาก และมีระดับผลกระทบรุนแรง เมื่อพิจาณาตามตารางความเสี่ยง 

ก็จะพบว่า ระดับความเสี่ยงของปัญหาเด็กเล็กพลัดตกบันไดเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก แต่ในขณะที่หากพิจารณาส�าหรับ

ผู้ใหญ่อาจพบว่า โอกาสที่ผู้ใหญ่จะพลัดตกบันไดค่อนข้างน้อย และระดับผลกระทบปานกลาง ดังนั้นระดับความเสี่ยงของ

ปัญหาผู้ใหญ่พลัดตกบันไดเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพิจารณาองค์ประกอบความเสี่ยงในเรื่องของโอกาสและผลลัพธ์/ผลกระทบนี้ส่งผลต่อผล

การประเมินระดับความเสี่ยง จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งว่าการก�าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อนการประเมินเป็นเรื่องส�าคัญ มิเช่นนั้น

แล้วจะท�าให้ผลการจัดล�าดับความส�าคัญนั้นเบี่ยงเบนหรือคลาดเคลื่อน ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อการวางแผนในการบริหารความ

เสี่ยงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเสี่ยงมากกว่า 1 ชนิด และเมื่อมีทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงจ�ากัด ทั้งนี้อาจ

เพิม่ปัจจยัทีจ่ะช่วยบ่งชีค้วามเสีย่ง โดยน�าลกัษณะธรรมชาตขิองความเสีย่งมาร่วมจดัล�าดบัความเสีย่ง ทัง้นีค้วรจะต้องตระหนกั

ว่าระดับความเสี่ยงที่ได้นี้มิใช่ค่าความเสี่ยงที่แท้จริงแต่เป็นการเปรียบเทียบ ซึ่งพบว่ามักใช้กันมากโดยเฉพาะในกรณีที่ความ

เสี่ยงนั้นไม่สามารถประมาณค่าเชิงปริมาณได้อย่างแท้จริง
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u ขั้นตอนที่ 3 สร้ำงมำตรกำรทำงเลือกในกำรบ�ำบัดควำมเสี่ยง (Identifying Options) 
 ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนในการสร้างทางเลอืกในการควบคมุบ�าบดัความเสีย่งทีไ่ด้พจิารณาจดัล�าดบัความส�าคญั

แล้วโดยใช้หลักการบ�าบัดความเสี่ยง (หลีกเลี่ยง ลด โอนย้าย และ คงความเสี่ยง) ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามา

มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการทางเลือก ทั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ การสร้างมาตรการ  

ทางเลือกและการวิเคราะห์ทางเลือก ดังนี้

 1. การสร้างมาตรการทางเลือก 

 การบรหิารจดัการความเสีย่งโดยเฉพาะปัญหาด้านอนามยัสิง่แวดล้อมและสาธารณสขุนัน้ เดมิทมีกัใช้หลกัการ

ควบคุมและสั่งการ (Command and Control) โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ก�าหนดวิธีการบ�าบัดมลพิษและปริมาณการปล่อย

มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการนี้จัดเป็นการควบคุมที่ปลายท่อ (End of Pipe) แม้ว่าจะสามารถลดมลพิษลงได้ในระดับหนึ่ง

ผ่านการออกใบอนญุาตหรอืการก�าหนดบทลงโทษ กย็งัพบว่าในบางครัง้ไม่สามารถลดความเสีย่งลงในระดบัทีย่อมรบัได้และ

อีกทั้งมิใช่เป็นการลดหรือควบคุมที่แหล่งก�าเนิด ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องน�าหลักการอื่นๆโดยเฉพาะการจัดการที่แหล่งก�าเนิด    

เข้ามาช่วยเสริมหรือปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหามลพิษ ด้วยเหตุนี้ในการพิจารณาสร้างวิธีการ/มาตรการ

ทางเลอืกส�าหรบัการจดัการปัญหาอาจจะเลอืกใช้วธิกีารทัง้ทีเ่ป็นไปตามกฎหมายก�าหนด หรอืวธิกีารทีม่ไิด้ระบไุว้ในกฎหมาย/

ข้อบังคับ อาทิเช่น

	 	 l การส่งเสรมิวธิกีารจดัการทีใ่ช้แนวทางการป้องกนัมลพษิทีแ่หล่งก�าเนดิ (Pollution Prevention: P2) 

   เช่น การใช้สารเคมทีีอ่นัตรายน้อยกว่าทดแทน การปรบัปรงุเทคโนโลยเีพือ่ลดโอกาสการปล่อยมลสาร

   สู่สิ่งแวดล้อม การเตรียม ปริมาณวัตถุดิบให้พอเหมาะกับการผลิต การลดปริมาณของเสีย หรือการใช้

   เท่าที่จ�าเป็น เป็นต้น

	 	 l การเลือกใช้มาตรการทางภาษี ผู้ที่ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle: P3) หรือในอีกกรณี

   ตวัอย่าง การลดภาษนี�าเข้าระบบบ�าบดัมลพษิหรอืเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพลดอตัราการปล่อยมลพษิ 

   เป็นต้น

	 	 l สนับสนุนมาตรการการน�ากลับมาใช้ใหม่ หรือ การหมุนเวียนกลับมาใช้ (Reuse and Recycle) 

	 	 l การสร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการให้ความรู้ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง การรับทราบถึง 

   ผลการตรวจวัดหรือการเฝ้าระวัง ซึ่งนอกจากจะท�าให้ชุมชนรับทราบข้อมูลแล้ว ยังท�าให้ประชาชนมี 

   ส่วนร่วมและเกิดความเชื่อมั่นต่อการจัดการอีกด้วย

	 	 l การสร้างตลาดหรอืการสร้างแรงจงูใจให้กบัมาตรการลดความเสีย่งทีด่�าเนนิการโดยสมคัรใจ เช่น การ

   สร้างตลาดส�าหรับเกษตรอินทรีย์ หรืออาหารปลอดภัย (Green Market) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ

   ท�าการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคม ีทัง้นีอ้าจด�าเนนิการโดยให้ภาคอุตสาหกรรม หรอืภาคเอกชนเข้ามามี

   ส่วนร่วมในการสนับสนุน 
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ขอคิดในการสรางทางเลือก 

• สรางสรรค 
• จินตนาการ 

• เปดกวาง 

         ข้อคิดในการสร้างทางเลือก

          l สร้างสรรค์

          l จินตนาการ

          l เปิดกว้าง

  2. การวิเคราะห์ทางเลือก 

 เมื่อสามารถสร้างมาตรการทางเลือกได้แล้ว ควรจะต้องประเมินประสิทธิภาพ ความเป็นไปได้ของแต่ละ

มาตรการ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งผลกระทบทางวัฒนธรรมหรือสังคมของทางเลือกเหล่านั้น 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการด�าเนินงานขั้นต่อไป โดยในขั้นตอนนี้มีค�าถามที่ส�าคัญคือ

  2.1. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคืออะไร

  ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการทางเลือกต่างๆ นั้น นอกจากการลดหรือขจัดความเสี่ยงแล้ว อาจรวมถึง

การเสริมสร้างสุขภาพ ลดอัตราการเจ็บป่วย หรือช่วยปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัย เป็นต้น ในบางครั้งการตรวจวัดเพื่อบ่งชี้ว่า

ความเสี่ยง โดยเฉพาะอัตราการป่วยหรืออัตราการตายลดลงนั้นอาจไม่สามารถกระท�าได้โดยตรงและยากในการตรวจวัด      

ดังนั้นอาจใช้ดัชนีความเสี่ยงทางอ้อมเพื่อบ่งชี้ว่าระดับความเสี่ยงนั้นลดลง อาทิเช่น

   l อัตราการเกิดมลพิษลดลง เช่น ปริมาณของเสียต่อผลิตภัณฑ์ลดลง

   l ปริมาณของเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานลดลง เช่น ปริมาณน�้าเสียที่ปล่อยลดลง

   l ความเข้มข้นของมลพษิในสิง่แวดล้อมลดลง เช่น ความเข้มข้นของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ

    ลดลง

   l ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างชีวภาพลดลง เช่น ปริมาณสารปรอทในเนื้อปลาลดลง ปริมาณสาร 

    ตะกั่วในเลือดลดลง เป็นต้น

  2.2 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเป็นอย่างไร

  หลกัการทีส่�าคญัหลกัการหนึง่ในการเลอืกแนวทางในการจดัการกบัความเสีย่ง คอืควรค�านงึถงึต้นทนุทีใ่ช้

ในการด�าเนินการเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการวิเคราะห์แบบ Cost and Benefits 

Analysis ทั้งนี้ เพื่อต้องการประเมินความคุ้มค่าของการบริหารจัดการความเสี่ยง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะ

สม ค่าใช้จ่ายหรอืต้นทนุของแต่ละทางเลอืกนัน้ บางครัง้สามารถระบเุป็นมลูค่าได้ อาทเิช่น เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการบ�าบดัมลพษิ 

(อาจรวมทั้งค่าวิจัยและพัฒนา ค่าติดตั้ง ค่าด�าเนินการ ค่าบ�ารุงรักษา) ค่าฝึกอบรม ค่าขนส่งและค่าก�าจัดของเสียอันตราย 

ค่าดูแลสุขภาพ เป็นต้น แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถระบุมูลค่าได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ        

สิง่แวดล้อม หรอืสงัคม อาทเิช่น การสญูเสยีพืน้ทีส่เีขยีว พนัธุส์ตัว์หรอืพชื การสญูเสยีความรูส้กึของความเป็นอยูท่ีด่ ีหรอืการ

รู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการบริหารความเสี่ยงจ�าเป็นต้องใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาเลือก

มาตรการทางเลือกที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องพึงระวังในประเด็นดังต่อไปนี้
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   l การตีมูลค่าในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากและจะต้องกระท�าด้วยความ 

    ระมัดระวัง

   l การตัดสินใจที่เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางครั้งประโยชน์ที่ได้รับมักจะถูกให้ความส�าคัญ 

    มากกว่าค่าใช้จ่าย

   l การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มักจะมีข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอน มักไม่ถูกน�าเสนอและ 

    ผนวกรวมเข้าไปในการเลือกมาตรการ ส่งผลความคลาดเคลื่อนมากกว่าที่ควรจะเป็น

   l ความแตกต่างในมมุมองเรือ่งความเสีย่งระหว่างผูป้ระเมนิความเสีย่งและนกัเศรษฐศาสตร์ทีต้่องการ

    ข้อมูลความเสี่ยงเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกลดความเสี่ยง

  2.3 ใครเป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์และใครต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่าย มกีารกระจายอย่างเท่าเทยีมกนัหรอืไม่

  ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมักจะถูกวิพากษ์ถึงความยุติธรรมระหว่างผู้ได้รับ

ประโยชน์กับผู้ได้รับความเสี่ยง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบมักมิได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การสร้างทางขึ้นลงทางด่วน ผู้ได้รับประโยชน์คือผู้ขับขี่ยานยนต์ท�าให้สามารถเข้าถึงระบบทางด่วนได้

ง่ายขึ้น ในขณะที่ประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นผู้ได้รับมลพิษอากาศจากยานยนต์ หรือในกรณีตัวอย่าง การสร้าง

เขื่อนกันคลื่น อาจก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของที่ดินถัดไป เป็นต้น ดังนั้นในการพิจารณาทางเลือกจึงจ�าเป็นต้อง

ค�านึงถึงกระจายความเสี่ยงให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างเหมาะสม

  2.4 ความเป็นไปได้ของมาตรการทางเลือก ทั้งในเรื่องของเวลาและทรัพยากรที่ต้องการใช้ รวมทั้งมีข้อ 

จ�ากัดทางด้านกฎหมาย การเมือง หรือเทคโนโลยีหรือไม่ มาตรการทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่สร้างขึ้นมา อาจถูกจ�ากัด

ด้วยประเด็นต่างๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีกฎหมาย การเมือง หรือเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นจึงควรต้องมีการประเมินความเป็นไปได้

ของมาตรการทางเลือกที่จะน�าไปใช้ปฏิบัติการ โดยให้พิจารณาในประเด็นต่างๆ

   l ความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ทางเลือกดังกล่าวนี้อาจ 

    ถกูจ�ากดัด้วยเทคโนโลยทีีม่อียูแ่ละหาได้ รวมทัง้ต้นทนุของเทคโนโลย ีอย่างไรกต็ามพงึระลกึด้วยว่า 

    ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจท�าให้มาตรการเลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหามีความ 

    เป็นไปได้ต�่า แต่ทางเลือกนี้อาจมีความเป็นไปได้สูงขึ้นในอนาคต เนื่องด้วยเทคโนโลยีได้รับการ 

    พัฒนา

   l ในขณะทีห่ากเลอืกใช้มาตรการทางการบรหิารจดัการเป็นทางเลอืกในการแก้ไขปัญหา เช่น การน�า

    ของเสียกลับมาใช้ใหม่ หรือ การสร้างแรงจูงใจด้วยการลดภาษี อาจถูกจ�ากัดอันเนื่องมาจาก  

    การเมืองหรือกฎหมาย ซึ่งเช่นเดียวกันเมื่อการเมืองเปลี่ยน อาจท�าให้มาตรการทางการบริหาร 

    จัดการมีความเป็นไปได้สูงขึ้นในอนาคต

  2.5 มาตรการทางเลือกนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอื่นหรือไม่

  มาตรการทางเลือกที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์อีกด้านหนึ่ง    

ดังนั้น ในการประเมินทางเลือกจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว อาทิเช่น

   l การใช้ระบบหอดดูซบั Wet Scrubber บ�าบดัมลพษิอากาศ เป็นการลดมลพษิอากาศแต่ก่อให้เกดิ

    น�้าเสีย ซึ่งหากไม่ได้รับการบ�าบัดอย่างเหมาะสม ก็อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน�้าได้

   l การเลือกใช้สารเคมีใหม่ซึ่งไม่เป็นสารก่อมะเร็งทดแทนสารเคมีเดิมที่ก่อมะเร็งนั้น ในบางครั้งสาร 

    เคมีใหม่อาจก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันที่รุนแรงกว่า
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u ขั้นตอนที่ 4 กำรตัดสินใจ (Making Decision) 
 การตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญเนื่องจากต้องเลือกมาตรการที่เหมาะสมในการบ�าบัดความเสี่ยง ทั้งนี้ผู้มี

อ�านาจในการตัดสินใจต้องได้รับข้อมูลที่พอเพียงทั้งจากการประเมินความเสี่ยง ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์     

รวมทั้งข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆ เช่น กฎหมาย วัฒนธรรม การให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะท�าให้มีแนวทางที่ดี

ส�าหรับผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ (รูปที่ 3-12) 

รูปที่ 3-12 กำรบริหำรควำมเสี่ยงน�ำไปสู่กำรตัดสินใจ

ทั้งนี้ในการตัดสินใจอาจสะท้อนถึง การต่อรอง การประนีประนอม และการชดเชย เพื่อเลือกมาตรการที่เป็นที่

สามารถบ�าบัดความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นมาตรการที่มีความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติ โดยผู้บริหาร

ความเสี่ยงและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมปรึกษาหารือร่วมกัน 

หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง 

l ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

l ระดับการยอมรับความเสี่ยง ความเชื่อมั่น (Risk Threshold) 

l ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงทรัพยากรที่ต้องใช้

l ความสามารถของผู้ที่จะรับโอนการจัดการความเสี่ยง

l ความจ�าเป็นในการจะต้องด�าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้

ตัดสินใจ

การบริหาร

ความเสี่ยง

ค่าใช้จ่าย / ต้นทุน ข้อมูลจาก

ผู้มีส่วนได้เสีย

คุณค่าทางสังคม ปัจจัยอื่นๆ
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u ขั้นตอนที่ 5 ด�ำเนินกำร (Taking Action)
 การน�ามาตรการบ�าบัดความเสี่ยงไปปฏิบัตินั้นประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วน อาจจะเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ

จากหลายหน่วยงาน ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ดังนั้น การด�าเนินงานจะมีโอกาส

ประสบความส�าเร็จเพิ่มยิ่งขึ้นเมื่อผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนนี้ ซึ่งพบว่าหากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าร่วม           

ในการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและให้การสนับสนุนต่อการตัดสินใจบริหารความเสี่ยง          

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ องค์ความรู้ ช่องทางการสื่อสาร และกลไกการบริหารจัดการในการ

ท�างานร่วมกัน

u ขั้นตอนที่ 6 กำรติดตำม ประเมินผลและกำรทบทวน (Monitoring & Review)
 เป็นกลไกในการควบคุม ติดตามผลและประสิทธิภาพของการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ        

ด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และ เพื่อสามารถแก้ไขในกรณีที่ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตาม 

แผนทีก่�าหนด นอกจากนีย้งัเป็นการตดิตามว่ามคีวามเสีย่งใหม่เกดิขึน้หรอืไม่จากการด�าเนนิงาน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมนิ

ผล อาทิเช่น การเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังโรค/การเจ็บป่วย การอภิปรายร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

ทั้งนี้ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะตลอดช่วงเวลาของการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะช่วยให้การบริหารความ

เสี่ยงมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่จ�ากัด โดยการให้ข้อมูลที่ส�าคัญต่อการบริหารจัดการ อาทิเช่น

	 l มาตรการทีน่�าไปปฏบิตัปิระสบความส�าเรจ็หรอืไม่ อะไรเป็นปัจจยัน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ และประโยชน์ทีค่าด

  ว่าจะได้รับและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดความเสี่ยงเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่

	 l จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 

	 l ยังขาดข้อมูลส�าคัญใดที่อาจส่งผลต่อความส�าเร็จหรือไม่

	 l มีข้อมูลใหม่ใดที่บ่งชี้ให้เห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องทบทวนกรอบงาน

	 l กรอบงานมีประสิทธิภาพหรือไม่และผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของ 

  งานอย่างไร

	 l มีบทเรียนที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงในครั้งนี้ที่สามารถน�าไปปรับปรุงขั้นตอนของการบริหารความ 

  เสี่ยงในคราวหน้าหรือไม่ อย่างไร

 ผลจากการติดตามประเมินผลงานนั้น อาจท�าให้ได้รับข้อมูลใหม่ที่ส�าคัญเพียงพอที่บ่งชี้ว่าควรมีการทบทวน/

ทวนซ�้ากรอบงานรอบใหม่ อาทิเช่น อาจต้องมีการตัดสินใจใหม่เมื่อพบว่ามีมาตรการทางเลือกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่

โดยมีประสิทธิภาพในการบ�าบัดความเสี่ยงดีกว่า หรือต้นทุนค่าใช้จ่ายต�่ากว่า เป็นต้น การได้รับข้อคิดเห็นจากประชาชน การ

ต่อรอง การรวบรวมข้อมลู งานวจิยั การวเิคราะห์ระดบัความเสีย่งตลอดจนมาตรการทางเลอืกอาจส่งผลต่อบรบิทของปัญหา 

หรืออาจส่งผลต่อประเด็นสนใจส�าคัญของปัญหา ผู้บริหารความเสี่ยงควรจะต้องด�าเนินการทบทวนกรอบงานใหม่เพื่อให้

สามารถปรับทวนแผนงานได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Box 3-10: การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

	 l ข้อมูลใหม่ ตัดสินใจใหม่

	 l ยืดหยุ่น ทวนซ�้า ไม่ยึดติด
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	 Box 3-11: ประเด็นหลักของการสื่อสาร

	 	 l ใครจะเป็นผู้สื่อสาร

	 	 l ใครจะเป็นผู้รับสาร

	 	 l ต้องการสื่อสารอะไร

	 	 l ต้องการสื่อสารด้วยวิธีการและช่องทางใด

u การสื่อสาร (Communication)

 การสือ่สารมไิด้เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการบรหิารความเสีย่งแต่เป็นขัน้ตอนทีต้่องมกีารด�าเนนิงานตลอดเวลา

ของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากในการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงมีลักษณะการท�างานแบบเป็นทีม และมีผู้มีส่วนได้

เสียซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของงาน ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้ง

การสื่อสารภายใน (Internal Communication) เพื่อที่จะท�าให้บุคลากรทุกระดับสามารถสื่อสารกันได้ ผู้ปฏิบัติสามารถ

เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง และผูบ้รหิารได้รบัทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัจิรงิ รวมถงึผลการด�าเนนิงานและการ

สือ่สารภายนอก (External Communication) เพือ่สร้างความเข้าใจให้กบับคุคลภายนอก ประชาชน สือ่มวลชนต่างๆ ท�าให้

ได้รับความร่วมมือและสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กำรสื่อสำรควำมเสี่ยงส�ำหรับงำนสำธำรณสุข
(Risk Communication for Public Health)

1. บทน�ำ
ในหน่วยที ่2 ได้กล่าวถงึวธิใีช้การประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้การตดัสนิใจในการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงสามารถด�าเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักทางวิทยาศาสตร์และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยที่ 3 ได้น�า

เสนอให้เห็นแนวทางในการน�าผลจากการประเมินความเสี่ยง มาบริหารจัดการความเสี่ยง อนุมานจากตรงนี้กล่าวได้ว่า

กระบวนการทั้งสองช่วยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีความมั่นใจที่จะตัดสินใจในการก�าหนดนโยบาย กฎหมายหรือ

มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและก�ากับดูแล อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในบางครั้งภาครัฐไม่สามารถด�าเนินการได้ลุล่วง  

ตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากความรวดเร็วของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ท�าให้เกิดความซับซ้อนเกินกว่าที่จะจัดการได้อย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะส�าหรับ         

บางนโยบายหรือมาตรการที่อาจมีความหมายโดยนัยต่อสาธารณสุขและส่งผลต่อทางการเมืองอาจไม่เป็นที่ยอมรับ               

ของประชาชนทั่วไป เนื่องจากเรื่องเหล่านี้มักมีความขัดแย้งและเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางอารมณ์สูงมากระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการและประชาชน   

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการคาดการณ์ความรุนแรงของผลกระทบ

เชิงลบต่อสุขภาพและโอกาสของการเกิดเป็นอย่างดี ในขณะที่ประชาชนทั่วไปอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์

ในเรือ่งดงักล่าว (รูปที่ 4-1) ดังนั้นความคับข้องใจและขดัแย้งจงึเกิดขึ้นไดง้่ายในคนในสองกลุม่นีอ้ยูเ่สมอ ผู้เชี่ยวชาญไม่พอใจ

ทีค่วามรูห้รอืค�าอธบิายไม่ได้รบัความสนใจ หรอืคนทัว่ไปอาจรบัรูแ้ต่ไม่ให้ความสนใจอย่างจรงิจงั หรอือาจไม่เชือ่และเกดิความ

โกรธแค้น คนทัว่ไปเองกม็คีวามคบัข้องใจทีไ่ม่สามารถได้รบัข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้องและเพยีงพอ และในบางครัง้ความต้องการ

ที่จะได้รับข้อมูลกลับถูกประเมินว่าไร้สาระไม่มีความหมายจากผู้เชี่ยวชาญ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์วิกฤติ       

บ่อยครั้ง แต่ละครั้งน�ามาซึ่งการเสียชีวิตและทรัพย์สิน และบางครั้งผลกระทบนั้นคงอยู่เป็นเวลานาน เช่น กรณีโรงไฟฟ้า             

Chernobyl การระบาดของโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy; BSE) การระบาดของไข้หวัดนก (Avian 

influenza) การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 การรั่วไหลของสารเคมี เป็นผลให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและ

วิตกกังวล และมีความรู้สึกในเชิงลบกับค�าว่า ‘สิ่งคุกคาม (Hazard)’ โดยเฉพาะถ้าไม่มีความกระจ่างใน ‘สิ่งคุกคาม’ นั้นๆ  

การสือ่สารความเสีย่งจงึกลายมาเป็นเรือ่งทีค่นให้ความสนใจอย่างมาก และมคีวามต้องการทีจ่ะน�าไปประยกุต์ใช้

ในงานสาธารณสขุในปัจจบุนั(1) โดยมุง่หวงัทีจ่ะใช้เป็นเครือ่งมอืในการสร้างความเข้าใจกบัประชาชนทัว่ไปถงึเรือ่งของสถานะ

สุขภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่สัมพันธ์กับแต่ละบุคคลและสังคม นอกจากนี้    

แรงขับเคลื่อนส�าคัญในเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงยังเกี่ยวข้องกับ (1) นโยบายของภาครัฐ (2) ความต้องการของภาครัฐ

และภาคอตุสาหกรรมในการลดแรงเสยีดทานกบัประชาชน (3) ความต้องการในเรือ่งของการมส่ีวนร่วม และ (4) ความต้องการ

ที่จะพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

หน่วยที่ 4
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รูปที่ 4-1 กำรให้ระดับควำมเสี่ยงของสิ่งคุกคำมระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญและบุคคลทั่วไป
(อ้างอิง: Sjöberg, 2003(2))

2. ควำมหมำยของกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
การสื่อสารความเสี่ยง   (Risk communication) เป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับการประเมินและ

บริหารความเสี่ยง (ในบางรายงานได้อธิบายว่าทั้ง Risk assessment, Risk management และ Risk communication 

เป็นส่วนประกอบของ Risk analysis)(3) การสื่อสารความเสี่ยงเป็นกลวิธีในการเผยแพร่และกระจายข้อมูลที่ถูกต้องและ   

เหมาะสมกับเหตุการณ์ ท�าให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง risk assessment และ risk management รวมถึงผู้มีส่วนร่วมกลุ่มอื่นๆ           

ทั้งทางตรงและทางอ้อม (stakeholders) มีความเข้าใจไปในทางเดียวกันกับลักษณะของสิ่งคุกคาม การเกิดผลกระทบใน   

เชิงลบ (negative consequence) ความเสี่ยงและโอกาสของการเกิด กล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ

ในการสร้างข้อความที่จะใช้ในการสื่อสารเรื่องต่างๆ ดังกล่าวกับประชาชนทั่วไป ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่างานการสื่อสาร   

ความเสี่ยงมีบทบาทส�าคัญที่ท�าให้การบริหารความเสี่ยงทางสุขภาพสามารถด�าเนินไปได้ด้วยดี(4) 

การสื่อสารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสิ่งคุกคาม (Hazard)        

และความเสี่ยง (Risk) รวมถึงปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยง (risk perception) ระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง (risk  

assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง (risk manager) นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งกลุ่มอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงท�าหน้าที่เชื่อมประสาน   

ช่องว่างของความไม่เข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงระหว่างผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไปรวมถึงนักวิชาการอื่นๆ ที่ไม่มี        

ความรู้ความช�านาญในเรื่องนั้นๆ  
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การสือ่สารความเสีย่งเป็นกระบวนการทีข่บัเคลือ่นด้วยความรูท้างวทิยาศาสตร์ สงัคมและศลิปะในการส่งสารออก

ไปสู่สาธารณชน ดังนั้นการท�างานจึงเกี่ยวข้องกับข้อมูลจ�านวนมาก เพื่ออธิบายถึงลักษณะของสิ่งคุกคาม ความเสี่ยง และ

ปัจจยัประเภทอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ความสนใจของผูร้บัสาร ความเชือ่ของท้องถิน่ ศาสนา ประสบการณ์ในอดตี เป็นต้น และ

เพือ่ทีจ่ะสามารถเข้าใจได้ถงึระดบัของความกงัวล ความคดิเหน็ หรอืปฏกิริยิาของผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการได้รบัผลกระทบจาก

สิ่งคุกคาม นอกจากนี้ยังรวมความถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้

ประชาชนเข้าใจในความเสี่ยงที่ตนก�าลังเผชิญดีขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถตัดสินใจเลือกมาตรการในการบรรเทา

ที่เหมาะสมกับปัญหามากที่สุด

แนวคดิของการน�าหลกัการของการสือ่สารความเสีย่ง มาเป็นตวัเชือ่มโยงช่องว่างของความไม่เข้าใจในระดบัต่างๆ  

ท�าให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อหาค�าตอบส�าหรับสิ่งที่ต้องการรู้ และเกิดโครงการต่างๆ จากการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่

เพื่อแก้ไขปัญหา อีกทั้งเกิดการบูรณาการความรู้และความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ นักวิเคราะห์      

ความเสี่ยง นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ หรือแม้กระทั่งนักปรัชญา เป็นต้น

อย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวกับ ‘สิ่งคุกคาม’ และ ‘ความเสี่ยง’ ในประชากรต่างกลุ่มนั้นยังไม่เท่ากัน อันเป็นที่มา

ของข้อขัดแย้งที่มักเกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากความแตกต่างในแนวคิดของการด�าเนินการซึ่งสามารถจ�าแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม

ได้แก่: (1) แนวคิดตามหลักวิชาการหรือวิทยาศาสตร์ (Technical rationality) และ (2) แนวคิดตามหลักทางสังคมศาสตร์ 

(Cultural rationality)(5) รายละเอียดในการเปรียบเทียบของข้อพิจารณาทั้งสองแบบแสดงในตารางที่ 4-1

ผู้สื่อสารความเสี่ยง

ผู้ประเมิน

ความเสี่ยง

ผู้มีส่วนร่วม

อื่นๆ

ผู้จัดการ

ความเสี่ยง
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ตำรำงที่ 4-1 ควำมแตกต่ำงระหว่ำง Technical rationality และ Cultural rationality

Technical rationality Cultural rationality

- เชือ่ถอืในหลกัวทิยาศาสตร์ วธิกีาร ต้องสามารถอธบิาย

ได้ โดยมีเหตุสนับสนุน (evidence based)

- ท�างานผ่านเจ้าพนักงาน และผู้เชี่ยวชาญ

- การวิเคราะห์และตีความมีขอบเขตที่แน่นอนและมัก

เป็นในเชิงลึกที่มีประเด็นเฉพาะ

- ความหมายของ ‘Risk’ บัญญัติขึ้นตามข้อมูลและ

เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ไม่ขึ้นกับบุคคล

- มุ่งเน้นอธิบายด้วยค่าในเชิงปริมาณ เช่น ค่าทางสถิติ 

ค่าทางคณิตศาสตร์ หรือความน่าจะเป็น

- ให้ความส�าคัญในเรื่องของความสม�่าเสมอและเป็น

สากล

- มกัจะใช้หลกัทางวทิยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง

- ถ้าผลกระทบนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักทาง

วิทยาศาสตร์ ให้ถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง (irrelevant 

evidence)

- เชือ่ถอืในวฒันธรรม การเมอืง และวถิแีห่งประชาธปิไตย

- อาศัยความเห็นของส่วนใหญ่ หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่

สืบทอดกันมา

- การวิเคราะห์ตีความมักเป็นในเชิงกว้าง และมักจะอิง

กับเหตุการณ์หรือข้อความในอดีต ที่เคยประสบความ

ส�าเร็จ

- ความหมายของ ‘Risk’ ขึ้นกับบุคคล หรือกลุ่มคน

- สนใจเฉพาะที่กระทบต่อตนเองหรือครอบครัว

- มองเฉพาะเจาะจงทีจ่ดุใดจดุหนึง่ ไม่สนใจว่าการกระท�า

นั้นมีความสม�่าเสมอหรือไม่

- ไม่เป็นไปตามหลักทางวิทยาศาสตร์ หลักเกณฑ์จาก

วัฒนธรรมของกลุ่มเป็นสิ่งส�าคัญ

- ความเสี่ยงใดที่ไม่สามารถคาดเดา หรือท�าความเข้าใจ

ได้ ต้องน�าเข้ามาพิจารณาหมด (relevant evidence)

ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงระหว่างผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไป ท�าให้เกิด    

ช่องว่างอันเป็นสาเหตุที่ท�าให้ทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้ง และยากต่อการท�าความเข้าใจซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 

รูปที่ 4-2 แสดงให้เห็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

รูปที่ 4-2 ช่องว่ำงของควำมเข้ำใจในเรื่องของควำมเสี่ยงระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญและประชำชนทั่วไป

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความคลาดเคลื่อน

ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนทั่วไป
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การสือ่สารความเสีย่งจงึเป็นทีส่นใจและทีค่าดหวงัว่าจะมาท�าหน้าทีป่ระสานทัง้สองฝ่ายให้สามารถเดนิไปด้วยกนั

ได้ดีในระดับหนึ่ง ไม่เกิดความขัดแย้งในระยะยาว รูปที่ 4-3 แสดงให้เห็นถึงต�าแหน่งของผู้สื่อสารความเสี่ยงในกระบวนการ

สื่อสารความเสี่ยง

 

รูปที่ 4-3 ควำมส�ำคัญของผู้สื่อสำรควำมเสี่ยง

ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารทั่วไปสามารถอธิบายด้วย 3 ภารกิจหลักของการ

สื่อสารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. การสือ่สารความเสีย่งท�าหน้าที ่‘ให้ข้อมลู Informing’ เพือ่ให้ประชาชนมคีวามตระหนกัเกีย่วกบัอนัตรายของ

 สิ่งคุกคามและเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันส�าหรับประชาชนที่ตื่นตระหนก 

 เกินกว่าความเป็นจริง การสื่อสารความเสี่ยงจะช่วยให้กลุ่มนี้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และน�า 

 ไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ถูกต้องได้ต่อไป

2. การสื่อสารความเสี่ยงท�าหน้าที่ ‘สร้างแรงจูงใจและโน้มน้าว Persuading’ เพื่อสามารถเปลี่ยนทัศนคติและ 

 พฤติกรรมของประชาชนที่ไม่ตระหนักหรือไม่รู้ถึงอันตรายของสิ่งคุกคาม ให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ

 ตามมาตรการที่ก�าหนดได้อย่างเหมาะสม

3. การสือ่สารความเสีย่งท�าหน้าที ่‘ให้ค�าปรกึษา Consulting’ เพือ่ให้เกดิการปรกึษาหารอื (การมส่ีวนร่วมนัน่เอง)

3. จุดประสงค์ของกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
เป้าหมายพืน้ฐานของการสือ่สารความเสีย่ง คอืการส่งข้อมลูไปยงักลุม่เป้าหมายโดยตรง ด้วยข้อมลูทีม่คีวามหมาย

ใกล้เคยีงความเป็นจรงิและถกูต้องมากทีส่ดุ แม้ว่าการสือ่สารความเสีย่งไม่อาจจะแก้ปัญหาได้ในเรือ่งของความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มชน แต่ก็สามารถท�าให้เข้าใจความแตกต่างได้ดีขึ้นและสามารถขยายผลไปในวงกว้างได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารความ

เสี่ยง(6)

การสือ่สารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพต้องด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ และวธิกีารด�าเนนิการทีก่�าหนดไว้ เพือ่ให้

บรรลุถึงเป้าหมายก�าหนดไว้และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trust และ confidence) ทั้งนี้ด้วยหลักการที่ว่าต้องให้

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ท�าให้ได้มาซึ่งมติที่เป็นเอกฉันท์ ง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกวิธีหรือ

มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยง (risk mitigation options)

สาธารณชน

Risk = Outrage

ผู้เชี่ยวชาญ

Risk = hazard
ผู้สื่อสารความเสี่ยง

Risk = hazard + outrage
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4. เป้ำหมำยของกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง 
เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้

1. ส่งเสรมิให้มคีวามตระหนกัและเข้าใจระหว่างผูม้ส่ีวนร่วมทัง้หมดในประเดน็ทีก่�าลงัพจิารณาตลอดช่วงทีม่กีาร

 ประเมินและการบริหารความเสี่ยง 

2. ท�าให้เกิดความสม�่าเสมอและโปร่งใสเมื่อมีการตัดสินใจไม่ว่าระดับนโยบายหรือโครงการ

3. ท�าให้เกิดความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติส�าหรับการบริหารความเสี่ยง

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินและการบริหารความเสี่ยง

5. น�าไปสู่การพัฒนาและสร้างฐานข้อมูลรวมถึงโปรแกรมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

6. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

7. ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้มแข็งและเป็นไปในเชิงบวก

8. เกิดการไหลของความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม แนวปฏิบัติ และการรับรู้ ในระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อสิ่ง 

 คุกคามและความเสี่ยง

9. ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการสื่อสารความเสี่ยง

5. องค์ประกอบของกำรด�ำเนินกำรกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง 
1) ก�าหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

 n เพือ่ระบปุระเดน็ทีย่ากต่อการด�าเนนิการ หรอืปัจจยัทีย่งัไม่รู ้หรอืความขดัแย้งในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความเสีย่ง 

  รวมถึงปัญหาของการด�าเนินการในภาพรวม

 n เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าของความรู้ และทัศนคติต่อสิ่งคุกคามและมาตรการการ 

  จัดการความเสี่ยง (risk –taking)

 n เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงของประชาชนต่อการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคาม

 n เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง 

 n เพื่อกระจายแนวทางปฏิบัติที่ท�าให้เกิดความร่วมมือและลดภาวะขัดแย้งอันเนื่องจากการรับรู้ความเสี่ยง 

  ที่ต่างกัน

 n เพื่อพัฒนาระบบการจัดการที่เหมาะกับการเกิดภาวะวิกฤติต่างๆ  

2) ระบุสถานการณ์ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

3) ก�าหนดข้อความและช่องทางของการสื่อสาร เช่น

 n เอกสาร (รูปแบบต่างๆ  เช่น แผ่นพับ)

 n อุปกรณ์ส�าหรับสอนแสดง

 n วีดิทัศน์, วีดิสาร

 n บริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เช่น ‘Hotline’

 n โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต

 n การประชุม หรือสัมมนา

 n สัญญาณเตือน เช่น MSN messenger
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4) เลือกเวทีที่จะสามารถด�าเนินการสื่อสารความเสี่ยง อาทิ

 n การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 n กฎระเบียบ ข้อก�าหนด หรือกฎหมาย

 n การประชุม/การท�าประชาพิจารณ์

 n หนังสือเผยแพร่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 n การให้ค�าปรึกษาของหน่วยงานทางสาธารณสุข

 n ส่วนบุคคล เช่น ครอบครัว

5) ระบุกลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีส่วนร่วม)

 n กลุ่มเสี่ยงโดยตรง (Population at risk)

 n โรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัท

 n สถาบันทางการศึกษา หรือทางวิทยาศาสตร์

 n ประชาชนทั่วไป

 n หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับและดูแล

 n สื่อสารมวลชน

6. ระดับของข้อมูล กำรสื่อสำรและกระบวนกำรสื่อสำร
การสือ่สารความเสีย่งนัน้มอียูห่ลายระดบัตัง้แต่ระดบัรายบคุคลถงึชนหมูม่าก ซึง่จะสมัพนัธ์กบัลกัษณะของความ

เสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ(6,7) ดังแสดงในรูปที่ 4-4

รูปที่ 4-4 ระดับของกำรสื่อสำร (ดัดแปลงจำก McQuail, 2001)(7)

สถาบัน/องค์กร

ระหว่างกลุ่ม/สมาคม (เช่น ชุมชน)

มวลชน

ระดับของการปรึกษา

รายกลุ่ม (เช่น ครอบครัว)

ระหว่างบุคคล (เช่น คู่สมรส)
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การเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารต้องเหมาะกับงานในแต่ละเรื่อง ซึ่งรูปแบบและวิธีปฏิบัติต้องสามารถเข้าใจได้ 

โปร่งใสและถูกตามหลักตรรกศาสตร์ การด�าเนินการต้องค�านึงถึงเวลา ทรัพยากร และงบประมาณที่มีอยู่ การสื่อสารส�าหรับ

กลุ่มชน (Mass communication) จะใช้เวลามาก อีกทั้งยังต้องการความพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ข้อความที่จะน�าเสนอ

ต่อสาธารณชน ซึ่งจะแตกต่างจากการสื่อสารรายบุคคล

 

ความหลากหลายในการสื่อสารท�าให้มีการเสนอแบบจ�าลอง International communication dependency 

เพื่ออธิบายเส้นทางของการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอน รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือที่เป็นทั้ง hardware (เช่น 

คอมพิวเตอร์) และ software (เช่น โปรแกรมส�าเร็จรูป) ช่วยในการด�าเนินงาน(7) ดังแสดงในรูปที่ 4-5

 

รูปที่ 4-5 แบบจ�ำลอง International communication dependency (ดัดแปลงจำก McQuail, 2001)(7)

ขั้นเตรียมการ ขั้นด�าเนินการ

การสื่อสาร

แหล่งข้อมูล การกระจาย ผู้รับข้อมูลข้อความ

เครื่องมือช่วยในการสื่อสาร
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รปูที ่4-6 แสดงให้เหน็ได้ว่ากระบวนการสือ่สารเป็นขบวนการต่อเนือ่ง และแต่ละขัน้ตอนมคีวามเกีย่วพนักนั การ

ขาดช่วงใดช่วงหนึ่งอาจท�าให้เกิดการตีความที่ผิดเนื่องจากมีการสูญหายของข้อความ

 

รูปที่ 4-6 Communication-Human information processing 
(อ้างอิง: Conzola and Wogalter, 2001)(8)

อย่างไรกต็ามถ้ากระบวนการนัน้ใช้เวลานานเกนิไป กย็ากทีจ่ะสามารถคงความสนใจได้ตลอด ดงันัน้ต้องมกีารปรบั

เปลี่ยนกลยุทธ์ ไม่ให้เกิดความซ�้าซาก ความแปลกใหม่จะสามารถดึงความสนใจของผู้รับได้ยาวนานกว่า 

แหล่งข้อมูล

ความใส่ใจ

ทัศนคติ/เจตคติ

ช่องทาง

ความเข้าใจ

แรงจูงใจ

พฤติกรรม
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7. กำรใช้แบบจ�ำลองของกระบวนกำรกำรสือ่สำรควำมเสีย่ง (Risk communication model) 
เนื่องจากการสื่อสารความเสี่ยงมีความสลับซับซ้อน และแตกต่างกันในแต่ละระดับของการสื่อสาร ความส�าเร็จ

ของการด�าเนนิการย่อมจะต้องมาจากแผนงานทีด่ ีมากด้วยประสบการณ์และวธิปีฏบิตั ิซึง่เป็นสิง่ทีย่ากเนือ่งจากผูม้ส่ีวนร่วม

หรือเกี่ยวข้องมักจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในการมองปัญหา (เหตุผลทางวิชาการ/เหตุผลตามความเชื่อหรือวัฒนธรรม)    

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย จึงมีหลายการศึกษาที่พยายามสร้างกรอบแนวคิดและแบบจ�าลองทางจิตสังคม         

ส�าหรับอธิบายโครงสร้างของกระบวนการของการสื่อสารความเสี่ยง การสร้างแบบจ�าลอง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนได้แก่     

(1) ชี้บ่งปัจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ (2) สร้างความเชื่อมโยงของปัจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้น�าเสนอ

เฉพาะแบบจ�าลองที่มีการใช้บ่อยในปัจจุบัน ดังนี้

7.1 แบบจ�ำลอง A structural model(9)

แบบจ�าลองนี้ได้ก�าหนดองค์ประกอบหลักส�าหรับการสื่อสารความเสี่ยง รวมทั้งได้ระบุปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงใน

การที่จะบ่งบอกถึงความส�าเร็จของโครงการ (รูปที่ 4-7) องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Conveying authority),            

ผู้รับสาร (Receiving audience), ข้อความ (context or message) ซึ่งโดยปกติทั้งสามองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน     

ในการตอบค�าถามเหล่านี้ ได้แก่

 n ประชาชนเผชิญหน้ากับ ‘สิ่งคุกคาม’ อย่างไร

 n ประชาชนมีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความเสี่ยง’ อย่างไร

 n ประชาชนมีการประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความเสี่ยง’ อย่างไร

 n การยอมรบัในข้อมลูอะไรทีเ่กีย่วข้องกบั ‘ความเสีย่ง’ แล้วมผีลต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง การประเมนิผลและ

  พฤติกรรม
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รูปที่ 4-7 A structural model of risk communication (อ้ำงอิง: Rohrmann,1999)(9)

(N) Prior beliefs
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context
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(O) Prior risk perception

(B) Risk appraisal

(C) Decision for prevention

(D) Risk reducing behavior
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of action
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(A)
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safety/health context

message
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รายละเอียดค�าอธิบายของแต่ละสัญลักษณ์ มีดังต่อไปนี้

สญัลกัษณ์ ปัจจัย/ตัวแปร ค�าอธิบาย

A Hazard สถานการณ์ เหตุการณ์ สารต่างๆ ที่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอาจ

ได้รับสัมผัสและคุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัย

B Risk appraisal การรับรู้ว่ามี สิ่งคุกคาม และอาจมีการได้รับสัมผัส การรับรู้ถึง

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด ช่วงเวลา 

ความรุนแรง ความเร่งด่วนของผลกระทบ)

C Decision for preventive action ทางเลือกระหว่างการสร้างพฤติกรรมการลดความเสี่ยง สร้าง

ข้อมูลใหม่ หรือไม่ท�าอะไรเลย 

D Risk-reducing behavior หลกีเลีย่งการได้รบัสมัผสั หรอืเตรยีมพร้อมส�าหรบัการรบัผลกระ

ทบ (ระดับบุคคล เป็นกลุ่ม หรือระดับชุมชน)

E Message-content ลกัษณะของข้อมลูทีใ่ช้ควรจะต้องเกีย่วข้องกบัเรือ่งทีก่�าลงัด�าเนนิ

การอยู่ มีน�้าหนัก ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งควรจะต้องมองเฉพาะจุดที่

เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรม

F Context of risk communication แหล่ง: ประเภทของสถาบัน สถานะของผู้เชี่ยวชาญ ความเชื่อมั่น 

รปูแบบของข้อมลู ช่องทาง: แผ่นพบั วทิย ุโทรทศัน์ อปุสรรคจาก

ความไม่สอดคล้องกับการท�างานของหน่วยงานอื่น

G Confirmation efforts การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

H Approval of hazard message การยอมรับของบุคคลต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งคุกคาม

I Judging expected utility of

proposed action

การอนุมานว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่น�าเสนอนั้นมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นกับ ความยากง่ายในการรับรู้ ความเป็นไปได้ 

ค่าใช้จ่าย และความยากง่ายของการสร้างทางเลอืกของมาตรการ

ต่างๆ 

J Community/social environment ทัศนคติ พฤติกรรมภายในครอบครัว หรือในหมู่เพื่อน แรงกดดัน

ทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง ลักษณะการได้รับสัมผัส

(Intensity/frequency)

K Condition of exposure ท�าไมถงึได้รบั (ตัง้ใจ/ไม่ตัง้ใจ/ อาชพี) ประสบการณ์การเคยได้รบั

สัมผัสท�าให้ง่ายต่อการได้รับผลกระทบ (vulnerability) 

L Risk-specific beliefs การรับรู้ประโยชน์ของการยอมรับความเสี่ยง, ความเชื่อในระบบ

การควบคุม การมองโลกในแง่ดี ความชอบหรือไม่ชอบ 
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สญัลกัษณ์ ปัจจัย/ตัวแปร ค�าอธิบาย

M General individual characteristics อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา สขุภาพ สตเิชาว์ปัญญา ความสนใจส่วน

ตวั

N Prior beliefs regarding measures ความรู้เดิมเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งการยอมรับในมาตรการ

ควบคุม สิ่งคุกคาม ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเคยได้รับข้อมูลจากการ

สื่อสารความเสี่ยงในอดีต

O Prior risk perception เคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงมาก่อน

X Risk/safety culture of society มมุมองของชมุชนนัน้ๆ  ต่อความส�าคญัของความเสีย่ง และความ

เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความปลอดภัย

Y Institutional for risk/safety/

health management

ภาครัฐ เอกชน แผนการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัย

7.2 แบบจ�ำลอง A risk perception model
คนทั่วไปประมาณค่าความเสี่ยงทางสุขภาพไม่เท่ากับนักประเมินความเสี่ยงและนักวิชาการ จากการศึกษาที่ผ่าน

มามีการสรุปว่า คนทั่วไปประเมินความเสี่ยงตามความรู้สึกและสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล กล่าวได้ว่าทั้งหมดนี้ขึ้นกับ

ทศันคตแิละการรบัรูข้องแต่ละบคุคลซึง่มทีัง้ความหลากหลายและแตกต่างกนัไป (diverse and heterogeneous) นอกจาก

นี้ยังได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของบริบททางจิตวิทยา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ อิทธิพลจากการรับรู้ความเสี่ยง

ในลกัษณะนีส้ามารถเพิม่หรอืลดระดบัความเสีย่งจากทีค่วรจะเป็น เท่าทีผ่่านมาส่วนใหญ่แล้วการรบัรูค้วามเสีย่งทางสขุภาพ

มักจะเพิ่มความรุนแรงให้กับผลกระทบมากกว่าที่จะลดระดับความรุนแรงลง ดังตัวอย่างน�าเสนอในรูปที่ 4-8

                                                                         

รูปที่ 4-8 แบบจ�ำลองอิทธิพลของกำรรับรู้ควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ

E
                                                                         

การแปลผล

- สูญเสียรายได้

- อุปสรรคในเชิง  

 กฎหมาย

- ข้อผูกมัด

- แรงต้านจากชุมชน

                                                                         

E1 

E2 

E3

En

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- อุปสรรคในเชิง  

 กฎหมาย

- ข้อผูกมัด

ผู้ได้รับผลกระทบ
บริษัท

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ภาคอุตสาหกรรม
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ในสถานการณ์เดียวกัน บางคนมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ตนรับรู้รุนแรงกว่าคนอื่น การเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ถือว่า

เป็นผลของความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่จะเป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จของการสื่อสารความเสี่ยงต่อสาธารณชนจึง

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจและคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถวางแผนในการด�าเนินการและสร้างทางเลือกต่างๆไว้

ล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ได้มีการสร้างแนวคิดทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา ในความพยายามที่จะอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ

ความแตกต่างในการตอบสนองของบคุคลทัว่ไปต่อสิง่คกุคามสขุภาพ แนวคดิทีส่�าคญัได้แก่(10) (1) กระบวนทศัน์ทางวฒันธรรม 

(Cultural paradigm) และ (2) กระบวนทัศน์เชิงจิตวิทยาในการวัดทัศนคติ (Psychometric paradigm)

7.2.1 Cultural paradigm 
แนวคดินีเ้ป็นการพยายามอธบิายถงึการรบัรูแ้ละปฏกิริยิาตอบสนองของมนษุย์ต่อโลกทีอ่ยูร่อบตวัซึง่ได้รบัอทิธพิล

จาก (1) มุมมองของมนุษย์ต่อธรรมชาติ (Myths of natures) และ (2) คุณลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์ (Myths of 

humans)(11)

 7.2.1.1  Myths of natures

 มุมมองของมนุษย์แต่ละบุคคลที่มองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติสามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบ 

   n Nature benign ธรรมชาตเิป็นสิง่ทีค่าดการณ์ได้ มคีวามทนทานและสามารถ

    รบัแรงกระทบได้ด ีมกีารปรบัตวัสงูและสามารถกลบัคนืสูส่ภาพเดมิได้ในทีส่ดุ 

    ดังแสดงในรูปที่ลูกบอลสามารถไหลมาอยู่ที่ส่วนก้นได้

   n Nature ephemeral ธรรมชาตเิป็นสิง่ทีเ่ปราะบาง ถกูท�าลายได้ง่ายจากภยั

    ทีเ่กดิตามธรรมชาตแิละทีเ่กดิจากการกระท�าของมนษุย์ และไม่สามารถฟ้ืนฟู

    ให้เหมอืนเดมิได้ ดงันัน้ควรจดัการด้วยการป้องกนัจากการกระท�าของมนษุย์ 

    “กันไว้ดีกว่าแก้” (Precautionary principle) ดังแสดงในภาพลูกบอล  

    สามารถตกลงสู่ด้านล่างได้ง่าย

   n Nature perverse/tolerant มุมมองนี้อยู่ระหว่างสองแบบข้างต้น ภายใต้ 

    ขอบเขตทีก่�าหนดธรรมชาตสิามารถคาดการณ์การเปลีย่นแปลงและฟ้ืนฟไูด้ 

    อย่างไรกต็ามถ้ามกีารกระท�าใดทีเ่กนิขดีทีธ่รรมชาตจิะรบัได้ กจ็ะไม่สามารถ

    ฟื้นฟูให้กลับคืนดังเดิมได้ 

   n Nature capricious ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�านายได้ ดังนั้นไม่มี   

    ประโยชน์อนัใดทีด่�าเนนิการสิง่ใดในเชงิจดัการกบัธรรมชาต ิควรปล่อยให้เป็นไปตามทีค่วรจะเป็น  

    “อะไรจะเกิดมันก็จะเกิดไม่มีใครหรือสิ่งใดขัดขวางได้” 

Box 4-1: ท่านลองปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

 1) ก�ามือแล้วถามผู้อื่นว่า ต้องการสิ่งที่อยู่ในมือหรือไม่ และเพราะอะไร

 2) บันทึกค�าตอบต่างๆ ที่ได้

 3) วิเคราะห์จากค�าตอบถึงเหตุและผลที่ได้
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 7.2.1.2 Myths of humans

 นักวิจัยหลายท่านได้กล่าวว่าความแตกต่างของธรรมชาติในแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อทัศนคติในการมองและ

การรับรู้ในเรื่องของความเสี่ยง โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ลักษณะดังนี้

   n Individualist คุณลักษณะของคนกลุ่มนี้ มีความเป็นส่วนตัวสูง วิตกกังวลกับสิ่งใดก็ตามที่อาจขัด

    ขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพและผลประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น ในภาวะการเกิดสงครามหรือ

    จลาจล ชีวิตประจ�าวันของบุคคลทั่วไปอาจไม่สามารถด�าเนินตามปกติได้ คนในกลุ่มนี้สนับสนุน 

    เรื่องเสรีภาพและการค้าเสรี มีความเชื่อว่าบุคคลควรมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เป็นของ 

    ตนเอง และธรรมชาติสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ด้วยตัวของมันเอง (Nature benign) นั่น 

    หมายความว่าคนกลุ่มนี้จะถือว่าความเสี่ยงเป็นโอกาสตราบใดที่ไม่กระทบต่อเสรีภาพของเขา

   n Egalitarian คุณลักษณะของคนกลุ่มนี้จะวิตกกังวลกับการพัฒนาใดก็ตามที่ท�าให้เกิดความไม่เท่า

    เทียมกัน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เชื่อในความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเกรงว่าผู้เชี่ยวชาญ 

    จะใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น เข้าข้างฝ่ายอุตสาหกรรม กลุ่มนี้จะค่อนข้าง 

    ไปทางสังคมนิยม มีแนวคิดว่าคนรวยต้องจ่ายภาษีมากกว่าคนจน ต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  และ 

    มองว่าธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง ดงันัน้ไม่ควรมกีารพฒันาใดทีจ่ะไปรบกวนทรพัยากรธรรมชาติ 

    ควรเก็บรักษาไว้ส�าหรับคนรุ่นต่อไป

   n Hierarchist คุณลักษณะของคนกลุ่มนี้ชอบให้ทุกอย่างเป็นไปตามล�าดับขั้น ไม่ชอบสังคมที่ไม่มี 

    ระเบียบหรือสับสนวุ่นวาย อาชญากรรม คนกลุ่มนี้เชื่อมั่นอย่างมากในเรื่องของวิชาการ “ยอมรับ

    เรื่องที่สามารถอธิบายได้ด้วยวิชาการเท่านั้น”  และธรรมชาติสามารถฟื้นฟูให้เหมือนเดิมได้ถ้ามี 

    การจัดการที่ดี

   n Fatalist คุณลักษณะของคนกลุ่มนี้จะค่อนข้างแยกตัวไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก ดัง 

    นัน้มมุมองเกีย่วกบัความเสีย่งมกัจะแตกต่างจากผูอ้ืน่ และอาจมกัตดัสนิด้วยความเหน็ของตนเอง

    มากกว่าผู้อื่น คนกลุ่มนี้เชื่อว่าคนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งคุกคามได้ ดังนั้นไม่จ�าเป็นต้องคิด 

    ป้องกันล่วงหน้า มักจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น
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ดังนั้นเมื่อบูรณาการทั้ง Myths of natures และ Myths of humans จะสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ความเสี่ยงของแต่ละบุคคล ดังน�าเสนอในรูปที่ 4-9

รูปที่ 4-9 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้ควำมเสี่ยงตำมกระบวนทัศน์ Cultural paradigm

7.2.2 Psychometric paradigm
ในหลายครั้งที่การรับรู้ความเสี่ยงทางสุขภาพของคนทั่วไป อาจไม่สามารถอธิบายด้วยกระบวนทัศน์ Cultural 

paradigm ได้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีการศึกษาหลายการศึกษาที่กล่าวว่าทัศนคติของบุคคลต่อเรื่องๆ หนึ่ง มีผลต่อการ

แปลความของผู้นั้นได้ โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งคุกคาม Fischoff และคณะ (1978)(12) ได้แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยหลาย     

ประการที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยง ดังแสดงในรูปที่ 4-10 และรูปที่ 4-11

 

รูปที่ 4-10 ผลกำรศึกษำกำรรับรู้ควำมเสี่ยงของคนทั่วไปต่อรังสี X-rays และพลังงำนนิวเคลียร์(12) 

 

ไม่เท่าเทียม

Fatalist Fatalist

Individualist Individualist

Hierarchist Hierarchist

Egalitarian Egalitarian

ไม่เท่าเทียม

เท่าเทียมกัน เท่าเทียมกัน

ส่วนบุคคล ส่วนบุคคลส่วนรวม ส่วนรวม

Nuclear power

Mean rating

1    2    3   4    5    6    7

X-rays

Involuntary

Not known to exposed

Dread

Not known to science

Catastrophic

Delayed

Certainly fatal

Controllable

Old

Voluntary

Known to exposed

Common

Known to science

Chronic

Immediate

Certain not fatal

Not Controllable

New
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รูปที่ 4-11 กำรรับรู้ควำมเสี่ยงของคนทั่วไปต่อสิ่งคุกคำมชนิดต่ำงๆ(13) 

กล่าวได้ว่าแต่ละบุคคลรับรู้และแปลระดับของความเสี่ยงไม่เท่ากันแม้จะเป็นสิ่งคุกคามเดียวกัน ทั้งนี้ Slovic 

(2000)(13) ได้ก�าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในเรื่องของความเสี่ยงของสิ่งคุกคาม (Fright factors) ดังนี้

n สิ่งคุกคามนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 

n ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามนั้น เช่น มลพิษทางอากาศ

 (แต่การได้รับสารพิษจากการสูบบุหรี่จัดว่าเป็นความเต็มใจ)

n ไม่มีความเท่าเทียมในการได้รับทั้งผลเสียและผลประโยชน์ 

n ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยมาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น เราปฏิบัติเคร่งครัดต่อกฎจราจร แต่คนอื่นอาจจะ

 ไม่ได้ปฏิบัติตาม ดังนั้นอุบัติเหตุก็ยังอาจจะเกิดขึ้นได้ 

n เป็นสิ่งที่ไม่เคยประสบมาก่อน 

n ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาการเพียงพอส�าหรับอธิบายสิ่งคุกคามนั้นๆ  (Uncertainty)

n เกิดจากฝีมือมนุษย์มากกว่าเกิดจากธรรมชาติ

n สิ่งคุกคามก่อผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น การเกิดมะเร็ง 

n สิ่งคุกคามก่อผลเสียรุนแรงต่อสถานะสุขภาพของกลุ่มไวต่อการได้รับสัมผัส เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย 

 เรื้อรัง เป็นต้น 

n สิ่งคุกคามนั้นสร้างความน่าสะพรึงกลัวอย่างรุนแรง (Dread)

n ระดับความเสี่ยงของสิ่งคุกคามนั้นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

n สิ่งคุกคามนั้นไม่สามารถควบคุมหรือท�าลายหรือก�าจัดได้ง่ายๆ 

n สิ่งคุกคามนั้นมีผลกระทบเชิงลบทั่วโลกและอาจจะมีผลต่อชนรุ่นหลัง

n การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับสิ่งคุกคามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้เชี่ยวชาญ

n ผลประโยชน์แลกเปลี่ยน
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การทวนสอบรายการปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยง (Fright score checklist )

Fright factors ใช่ ไม่ใช่ Fright factors ใช่ ไม่ใช่

Observable hazard Vulnerable group

Voluntary exposure Extremely dread

Equitably distributed Increasing risk

Controllable hazard Easily reduced

New hazard Globally catastrophic

Poor understood by science Future generation

Man-made hazard Contradictory statements

Hidden and Irreversible damage Risk-Benefit (Trade-off)

รูปที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเสี่ยงของสิ่งคุกคามของประชาชน บางครั้งไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อ

เท็จจริงของสิ่งคุกคามนั้นๆ เพียงอย่างเดียว การรับรู้สามารถถูกท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจัยหลายประการดังได้

กล่าวข้างต้นรวมทั้งเรื่องของระยะเวลา

 

รูปที่ 4-12 วงจรของกำรรับรู้ของสำธำรณชนต่อสิ่งคุกคำมสุขภำพ

สิ่งคุกคามที่ไม่เคยประสบมาก่อน

ความเสี่ยง

เวลา

คว
าม

รุน
แร

ง

คว
าม

ตร
ะห

นัก
รู้
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7.3 แบบจ�ำลอง A mental noise model
แบบจ�าลองนีส้นใจว่าบคุคลมคีวามสามารถหรอืคดิอย่างไรกบัข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบัเมือ่อยูใ่นภาวะกดดนั และจะ

แสดงออกอย่างไรหลังจากได้มีการสื่อสารกันแล้ว เนื่องจากมีความเชื่อว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคิดวิเคราะห์

ของบุคคลในขณะที่มีความวิตกกังวลอาจบกพร่องได้ ในสถานการณ์นี้บุคคลอาจมีการแสดงออกทางอารมณ์ซึ่งสามารถเกิด

ได้ตั้งแต่วิตกกังวลถึงขั้นโกรธ (mental noise) ซึ่งเป็นผลเชิงลบต่อทัศนคติ ท�าให้บุคคลขาดเหตุผลที่ดีในการตัดสินใจ

7.4 แบบจ�ำลอง A negative dominance model
แบบจ�าลองนีพ้จิารณาว่าการให้ข้อมลูในเชงิลบและเชงิบวกก่อให้ผูร้บัฟังเกดิความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนั แม้จะพดูใน

เรื่องเดียวกัน  บุคคลจะเกิดความรู้สึกมากเมื่อต้องมีการสูญเสียเมื่อเทียบกับความรู้สึกเมื่อได้รับผลประโยชน์ ดังนั้นถ้าต้องมี

การพดูถงึผลเสยี ควรต้องเตรยีมผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัมากกว่าผลเสยี ยิง่มผีลประโยชน์มากกว่ามากๆ ยิง่เป็นการด ีในแบบ

จ�าลองนี้แนะน�าให้ระมัดระวังการใช้ค�าว่า “ไม่”

7.5 แบบจ�ำลอง A trust determination model
แบบจ�าลองนี้เชื่อว่า การสร้างความเชื่อมั่นเป็นสิ่งส�าคัญมาก และเมื่อบุคคลเห็นความมุ่งมั่นและความจริงใจของ

เรา จะเป็นส่วนทีท่�าให้เขาไว้วางใจและเชือ่มัน่ในสิง่ทีเ่ราพดู กระบวนการสร้างความไว้วางใจนีต้้องใช้เวลาและต้องด�าเนนิการ

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

7.6 แบบจ�ำลองตำมแนวคิดของ Richard Eiser 
Eiser (2004)(14) ได้สร้างแบบจ�าลองเพื่ออธิบายกระบวนการคิด แปลผลและการแสดงออกเมื่อบุคคลได้รับสิ่ง

คุกคามหรือเหตอุันไม่พึงประสงค ์ในแบบจ�าลองนี้เป็นการมองว่าประสบการณ์เป็นปจัจัยส�าคัญที่ท�าให้บุคคลรบัรู้ความเสี่ยง

ในระดับที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการที่จะสื่อสารความเสี่ยงจึงจ�าเป็นที่จะต้องประเมินทัศนคติของบุคคลที่มีต่อประเด็นที่

ต้องการจะสือ่สาร ก่อนทีจ่ะวางแผนด�าเนนิการขัน้ต่อไป นอกจากนีพ้บว่าบรบิทของสงัคมรอบตวัของกลุม่คนทีเ่ป็นผูร้บัข้อมลู

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องเข้าใจ ถ้าสามารถมีครบทุกปัจจัยที่กล่าวมา จึงจะสามารถปรับแผนการด�าเนินงานของเราได้เหมาะ

สมกับพื้นที่และกลุ่มคน แบบจ�าลองนี้น�าเสนอในรูปที่ 4-13
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รูปที่ 4-13 แบบจ�ำลองกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงตำมแนวคิดของ Eiser

ใช้ประสบการณ์ในการประเมิน

โอกาสของการเกิดและ

ความรุนแรงของความเสี่ยง

ปัจ
จัย
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คุม

ณ
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ณ
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ั้น

ประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยง 

ยอมรับ/ไม่ยอมรับ

(ขาดความช�านาญหรือคลาดเคลื่อน)

Avoidance
- Feedback uninformative but  

 absence of harm may be over  

 interpreted as confirming need  

 of risk aversion

Approach
- Feedback information

-  Risk acceptance

-  Reinforce/Inhibit by good/bad  

 outcomes

เตือนความจ�า

ใช่ไม่ใช่

ประสบการณ์
ตรง

ประสบการณ์
ตรง

ประสบการณ์
ตรง

ปฏิกิริยา
ทางอารมณ์

ข้อความ
สื่อสารใหม่

จัดการ
สิ่งอันตราย
ตามจริง?

เหตุการณ์
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8. สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงของกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
 1. know the audience รู้ว่าผู้ฟังคือใคร มีแรงจูงใจ หรือความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร เพื่อที่จะเข้าใจถึง 

  ความรู้สึกและข้อวิตกกังวล และสามารถท�าให้งานด�าเนินไปถึงเป้าประสงค์ได้

 2. Involve scientific experts ต้องอาศัยความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ ในการอธิบายและแปล

  ผลจากการประเมินความเสี่ยง รวมถึงหลักวิชาการอื่นๆ  

 3. Establish expertise in communication ความส�าเร็จของการสื่อสารความเสี่ยงขึ้นกับความเชี่ยวชาญ

  ในการเผยแพร่หรือกระจายข้อมูลที่เข้าใจง่ายและสามารถถูกน�าไปใช้ได้ ดังนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลซึ่ง 

  ท�าหน้าที่ในการสื่อสารความเสี่ยงต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี

 4. Be a credible source of information ความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูจะท�าให้สาธารณชนรบัรูไ้ปในแนวทาง

  บวก การสือ่สารทีด่ต้ีองให้ความส�าคญักบัประเดน็หรอืปัญหาทีเ่กดิในปัจจบุนั อย่างไรกต็ามอย่าเอาความ

  รู้สึกส่วนตัวท�าให้ข้อมูลนั้นเกินความเป็นจริง หรือถูกบิดเบือน

 5. Share responsibility ความหลากหลายของผู้มีส่วนร่วม ท�าให้ต้องมีการก�าหนดและกระจายบทบาท 

  หน้าที่ไปในทุกส่วนของ stakeholder เช่น หน่วยงานของรัฐดูแลในส่วนของข้อก�าหนด หรือ กฎหมาย  

  สื่อมวลชนดูในส่วนของรูปแบบการสื่อสาร

 6. Differentiate between scientific and value judgement ต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างความเห็น

  ทางวิทยาศาสตร์ (facts) และการตัดสินจากความเชื่อและค่านิยม (values) ที่มีอยู่

 7. Assure transparency ความไว้วางใจและเชือ่มัน่ของสาธารณชนนัน้เกดิจากความโปร่งใสของการด�าเนนิ

  การตัง้แต่ต้น ความโปร่งใสของการด�าเนนิการประกอบด้วย การเปิดเผยของข้อมลูและสามารถตรวจสอบ

  กลับได้จากทุกๆ ฝ่าย 

 8. Put the risk to perspective การที่จะท�าอย่างนี้ได้ ต้องตรวจสอบว่าปัจจัยที่น�าเข้ามาพิจารณาทั้งหมด

  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง เทคโนโลยี และวิธีการได้มาซึ่งความหมายของ ‘Risk’  

  นอกจากนีค้วรจะต้องเปรยีบเทยีบกบัการด�าเนนิการอืน่ๆ ในเรือ่งทีใ่กล้เคยีงกนั จงึจะสามารถก�าหนดเป้า

  หมายในอนาคตได้

9. กลยุทธ์ของกำรด�ำเนินกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
ในหลายการศกึษาได้ระบวุ่าการทีก่ารสือ่สารความเสีย่งจะประสบความส�าเรจ็หรอืไม่ ขึน้กบักลยทุธ์ทีใ่ช้ว่าเหมาะ

สมกบัลกัษณะของประเดน็ปัญหา และข้อวติกกงัวลของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืไม่ ดงันัน้กลยทุธ์ในการด�าเนนิการสือ่สารความ

เสี่ยงควรค�านึงถึงสิ่งต่างๆ  ดังต่อไปนี้

 1. ต้องรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัคนหรอืพืน้ทีท่ีค่าดว่าจะได้รบัผลกระทบ สิง่คกุคาม และ 

  ความเสี่ยงรวมถึงการรับรู้ความเสี่ยง (risk perception)

 2. ต้องรู้ว่าเรื่องส�าคัญที่ต้องการเผยแพร่คืออะไร และผลการวิเคราะห์ได้มาด้วยวิธีการอย่างไร ใครคือกลุ่ม 

  เป้าหมาย ประเภทของสือ่ทีเ่หมาะสมกบัเรือ่งมากทีส่ดุ วธิกีารสือ่สารใดทีท่�าให้เกดิความโปร่งใสและเข้าใจ

  ได้ง่าย

 3. ประยุกต์วิธีการต่างๆ ที่มีอยู่ในการท�างานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder engagement) เพื่อที่ 

  สามารถท�าความเข้าใจและระบขุ้อวติกกงัวลของสาธารณชนได้ รวมถงึสามารถตอบสนองได้ตรงจดุทีเ่ป็น

  ที่ต้องการ

 4. ต้องมกีารตดิตามและประเมนิผลของผลลพัธ์จากการด�าเนนิการสือ่สารความเสีย่ง ว่ามปีระสทิธผิลแค่ไหน 

  สิ่งใดควรด�าเนินต่อ สิ่งใดควรได้รับการปรับเปลี่ยนหรือยุติ

รูปที่ 4-14 แสดงตัวอย่างของขั้นตอนและกลยุทธ์ในการด�าเนินการสื่อสารความเสี่ยง
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รูปที่ 4-14 กรอบของขั้นตอนของกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงตำมแนวคิดของ Rohrmann(9)

การยึดติดอยู่กับเรื่องนั้นเมื่อได้รับข้อมูล

ในทางตรงกันข้าม จากแหล่งอื่น

การเข้าใจอย่างถ่องแท้

เมื่อเห็นผลของการปฏิบัติ

สื่อต่างๆ ของการสื่อสาร

(ข้อมูลเกี่ยวกับภยันตราย)

การยอมรับว่าสิ่งคุกคามนั้น

สามารถควบคุมได้

การได้รับข้อมูล

ทางของการได้รับข้อมูล ชนิด/คุณภาพของข้อมูล

ความน่าเชื่อถือ, น่าสนใจของข้อมูล ความถูกต้องของสื่อ

ความเชื่อมั่น/ไว้วางใจ

ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร

ต้นแบบในครัวเรือน/ชุมชน

ขีดความสามารถของผู้รับ ความยากง่ายของข้อมูล

ความเป็นเอกฉันท์ของเรื่อง, 

ประสบการณ์ในอดีต, ความล�าเอียง, 

ความไม่ชอบในวิธีการ

ความซับซ้อนของสถานการณ์,

ความพร้อมของข้อมูลอื่นๆ,

โอกาสของการติดต่อ

ได้รับข้อมูลมากเกินไป

และมาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

หาข้อเท็จจริงเพื่อให้ตนเอง

เกิดความมั่นใจ
แรงผลักดันจากคนในครอบครัว/ชุมชน

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

ความเข้าใจ

ความใส่ใจ (อ่าน/ศึกษา)

เกิดความมั่นใจ
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10. อุปสรรคในกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง

10.1 ขำดควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจ (Trust and Confidence)
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในงานของการสื่อสารความเสี่ยง ว่าจะประสบความส�าเร็จหรือไม่ 

จากรูปที่ 4-15 จะเห็นว่าความไว้วางใจ (Trust) ท�าหน้าที่รักษาดุลยภาพระหว่างการรับรู้ตามเหตุทางวิทยาศาสตร์ (Facts) 

กบัความกลวั (Fear) อนัเนือ่งจากขาดความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งนัน้ๆ หรอืปัจจยัอืน่ๆ ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว ถ้าบคุคลมปีระสบการณ์

ที่ดีกับการได้รับความเสี่ยง บุคคลนั้นจะเปลี่ยนความกลัวเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับ            

ความเสี่ยงนั้นๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่เป็นดังกล่าวข้างต้น ความกลัวจะเพิ่มขึ้นแล้วน�าไปสู่การปฏิเสธที่จะให้มีเรื่องนั้นๆ 

เกิดขึ้น (เช่น ปฏิเสธที่จะให้มีอาหารที่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรมอยู่ในท้องตลาด) 

รูปที่ 4-15 ควำมส�ำคัญของ Trust

Poortinga และ Pidgeon (2003)(15) ได้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่น (Confidence) และความ          

เคลือบแคลงสงสัย (Scepticism) ในการจัดแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 4-16

รูปที่ 4-16 ประเภทของควำมไว้วำงใจและควำมไม่ไว้วำงใจ 

ไว้วางใจ (Trust) และยอมรับ ความไว้วางใจก�าลังอยู่ในขั้นวิกฤติ

ไม่ไว้วางใจ (Distrust) ไม่ยอมรับ

ระดับสูง

ระดับสูง

ระดับต�่า

ระดับต�่า

คว
าม

เช
ื่อม

ั่น

ความเคลือบแคลงสงสัย
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มหีลายปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างความไว้วางใจ เช่น ความประทบัใจในการได้รบัข้อมลู หรอืแหล่งของข่าวสาร 

ความเชื่อส่วนบุคคล หรือรับรู้ความเสี่ยง โครงการต่างๆ จะด�าเนินไปได้ด้วยดี ต้องไม่กระทบ หรือกระทบน้อยที่สุดต่อวิถีการ

ด�าเนินชีวิตของชุมชน  (Automotive behavior routines) ในภาวะวิกฤติวิถีชีวิตที่เคยเป็นอยู่มักถูกกระทบกระเทือนและ

สั่นคลอน (เช่น ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว) ถ้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อระบบในสังคม (เช่น ระบบ

ความปลอดภัยในศูนย์อพยพ) หรือมาตรการต่างๆ ที่น�าเข้ามาใช้ ย่อมช่วยให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤติได้ อีกทั้ง

ยังช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสามารถร่วมกันท�างานได้

ความส�าเร็จของข้อความที่จะใช้สื่อสาร (Risk messages) มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ ความไว้วางใจและเชื่อ

มั่นของผู้รับต่อแหล่งของข้อมูล(16) ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจะต้องท�าให้เกิดตั้งแต่เริ่มต้นของการด�าเนินการ 

การสร้างความเชื่อมั่นประกอบด้วย 3 ปัจจัยดังนี้ 

1) Accountability

 n เปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบกลับได้

 n มีความรับผิดชอบ

 n ยอมรับเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและเก็บไว้เพื่อแก้ไข

 n มีความเต็มใจที่จะเรียนรู้ ปรับปรุงและแก้ไข

2) Antagonistic cooperation

 n วิธีการท�างานต้องเตรียมช่องไว้ส�าหรับผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ เข้ามาร่วมพิจารณา

 n มีความคิดเชิงบวกต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  

 n ระบุบทบาทของผู้เชี่ยวชาญไว้อย่างชัดเจน

 n ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์แลกเปลี่ยน (Trade-offs)

 n ยอมรับว่าจะมีบางคนหรือบางกลุ่มที่เข้ามาเพียงเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตน

3) Legitimacy

 n มีค�าสั่งที่ชัดเจนและมีผลตามกฎหมายหรืออย่างเป็นทางการ

 n มีความเป็นอิสระไม่ถูกครอบด้วยอิทธิพลทางการเมือง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 n ให้คุณค่าต่อทุกความเห็นและพยายามปรับให้สู่ความสมดุล
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10.2 กำรใช้ค�ำพูดและตัวเลข (Words and numbers) ในกำรเปรียบเทียบระดับควำมเสี่ยง
มีรายงานยืนยันว่าความยากล�าบากประเด็นหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานภาครัฐกับ

ประชาชน คือ การใช้ตัวเลขมากเกินไป หรือใช้ศัพท์ทางเทคนิคโดยขาดการอธิบายที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสื่อสารความเสี่ยง

กับชุมชนชนบท ซึ่งภาษาที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�าวันมักจะไม่ใกล้เคียงกับภาษาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในขณะที่

ธรรมชาติของนักวิชาการ หรือนักวิทยาศาสตร์มักจะขาดทักษะและศิลปะในการแปลงค่าทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ ให้เป็น

ภาษาที่เข้าใจง่าย ดังนั้น การน�าเสนอข้อมูลทางสถิติจะต้องระมัดระวัง และถ้าท�าได้ควรยกตัวอย่างที่ใกล้กับวิถีชีวิตของชุม

ชนนั้นๆ  ตัวอย่างการแปลงตัวเลขเป็นรูปภาพในการบอกระดับความเสี่ยงน�าเสนอในรูปที่ 4-17

 โอกาสการเกิดมีค่าเท่ากับ 1

 โอกาสการเกิดมีค่าเท่ากับ 1 ใน 10

 โอกาสการเกิดมีค่าเท่ากับ 1 ใน 100 หรือ 102

 โอกาสการเกิดมีค่าเท่ากับ 1 ใน 1000 หรือ 103

รูปที่ 4-17 กำรแสดงโอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยงด้วยรูปภำพ 
(อ้างอิง: Calman and Royston, 1997)(17)

10.3 กำรแปลข้อมูลผิด (Misinterpretation of experts’ information) 
มหีลายครัง้ทีค่วามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นหรอืไม่กระจ่างชดั ท�าให้วเิคราะห์และแปลผลผดิ ทีพ่บบ่อยครัง้มกัจะเกดิ

จากสื่อมวลชน ที่โดยธรรมชาติของสื่อมวลชนเองก็มักจะขยายความเกินความเป็นจริง หรือพยายามเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่

ตนต้องการ นอกจากนีอ้ปุสรรคในเรือ่งของการใช้ภาษากม็ส่ีวนต่อการแปลความของผูร้บัเช่นกนั ดงันัน้ต้องระมดัระวงัในเรือ่ง

นี้ 
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10.4 กำรเพิ่มระดับควำมเสี่ยงอันเนื่องจำกสื่อ (Media triggers)
ในหลายครัง้โอกาสการเกดิความเสีย่งทางสขุภาพถกูเพิม่สสีนัโดยสือ่จะด้วยตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจกต็ามแต่ผลจากการ

เพิ่มสีสันมักจะท�าให้บุคคลทั่วไปรับรู้และแปลผลผิดจากความเป็นจริง ตัวอย่างที่พบบ่อยได้แก่

n การตั้งค�าถามในลักษณะกล่าวหา เช่น “ตั้งแต่มีการตั้งโรงงาน...ในพื้นที่ ชาวบ้านเป็นมะเร็งมากขึ้น”

n การเขียนในเชิงที่ว่ามีเบื้องหลังของเหตุการณ์และผู้เขียนพยายามค้นหาเบื้องหลังนั้นๆ 

n การพยายามสร้างให้มีทั้งผู้ที่เป็นอัศวินและผู้ร้าย

n พยายามเชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์หรือบุคคลที่อยู่ในกระแสหรือเป็นที่รู้จัก

n สร้างประเด็นความขัดแย้ง 

n ชี้น�าไปสู่ผลกระทบในวงกว้างที่จะเกิดในอนาคตแม้ว่าจะมีโอกาสการเกิดในระดับต�่า

n พยายามท�าให้เชื่อว่าทุกคนมีโอกาสได้รับผลกระทบ แม้ว่าบางคนมีโอกาสน้อยมาก

n เลือกน�าเสนอรูปที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรง 

10.5 ข้อจ�ำกัดจำกหน่วยงำนภำครัฐ
ในการด�าเนนิงานของโครงการต่างๆ  ส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานภาครฐัจะท�าหน้าทีก่�ากบัและดแูล ในบางครัง้จะท�า

หน้าที่หลักในการด�าเนินงาน ซึ่งพบว่ามักจะท�าให้โครงการนั้นเป็นไปได้ยาก หรือล่าช้า ปัญหานี้มักเกิดจาก

n ไม่เชื่อมั่นในข้อมูลที่มีการน�าเสนอ

n ขาดแคลนทรัพยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ต้องอาศัยจาก 

 ภายนอก

n อิทธิพลทางการเมือง

n คนไม่มีหน้าที่โดยตรงถูกบังคับให้รับผิดชอบ

n ขาด accountability 

n ยึดมั่นตามพันธกิจเดิมๆ  ไม่พร้อมที่จะยอมให้มีการ 

 เปลี่ยนแปลง

n ขั้นตอนของการออกเอกสารทางการต่างๆ 

n ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหรือแผนก ไม่ 

 สามารถเสร็จสิ้นภายในหนึ่งหน่วยงาน
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11. กำรก�ำหนดผู้ที่มีส่วนร่วม (Stakeholder engagement)
ในการสื่อสารความเสี่ยงในมิติใหม่นี้ ได้ให้ความส�าคัญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) อย่างมาก เนื่องจาก

มหีลายรายงานทีแ่สดงให้เหน็ว่า การให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมจะสามารถลดข้อขดัแย้งต่างๆ อนัอาจเกดิจากความ

แตกต่างในเรื่องภาษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อาทิ

- ระหว่างการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจจะต้องมีการใช้ข้อมูลจากพื้นที่ การให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม จะ

 ช่วยลดการต่อต้าน ท�าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- ในช่วงของการบริหารความเสี่ยง ช่วยในการก�าหนดแผนและนโยบายที่เหมาะกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น มีโอกาสจะ

 ได้รับความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการ หรือมาตรฐานต่างๆ  อีกทั้งก่อให้เกิดความยั่งยืนของงานนั้นๆ 

 

Sandman (2003)(18) ให้ข้อคิดว่าความยากง่ายในการสื่อสารความเสี่ยงขึ้นกับความร้ายแรงของสิ่งคุกคามที่เป็น

ตามจริง (hazard nature) และความร้ายแรงของสิ่งคุกคามที่เป็นไปตามความรู้สึกของคนทั่วไปที่รับข่าวสาร ด้วยพื้นฐาน

ความคิดนี้กระบวนทัศน์ของการสื่อสารความเสี่ยงสามารถจ�าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) สิ่งคุกคามมีความร้ายแรงจริงแต่คน

ทั่วไปไม่รู้สึกกลัวหรือโกรธอย่างรุนแรง (High hazard, low outrage), (2) สิ่งคุกคามไม่ร้ายแรงแต่คนทั่วไปรู้สึกกลัวหรือ

โกรธอย่างรุนแรง (Low hazard, high outrage) และ (3) สิ่งคุกคามมีความร้ายแรงจริงและคนทั่วไปรู้สึกกลัวหรือโกรธอย่าง

รนุแรง (High hazard, high outrage) จะเหน็ได้ว่าตวัแปรส�าคญัในทีน่ีค้อืการรบัรูข้องคนทัว่ไปทีอ่ยูใ่นสถานการณ์นัน้ Sand-

man (2003) ได้ให้ความเห็นว่ากลยุทธ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหานี้ คือการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร 

การท�าให้เกิดความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถกระท�าได้ 2 รูปแบบ คือ

n Public relation วธินีีเ้หมาะส�าหรบัประชาชนกลุม่ใหญ่ ซึง่โดยธรรมชาตมิกัจะไม่ให้ความสนใจในสิง่ใดแต่ใน

 ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเชื่อผู้อื่นหรือข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีการไตร่ตรองหรือสงสัย กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม

 ที่ต้องใช้เวลาในการเริ่มต้น กล่าวคือต้องใช้เวลาที่จะท�าให้กลุ่มนี้ให้ความสนใจกับเรื่องที่เราต้องการสื่อสาร  

 ตัวอย่างช่องทางที่เหมาะสม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

n Stakeholder relation วิธีนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบการมีส่วนร่วม นั่นคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม 

 ในกระบวนการคิด วิเคราะห์และ ตัดสินใจ กล่าวคือต้องมีทั้งสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบร่วมกัน วิธีนี้จึง

 เหมาะส�าหรบักลุม่ผูท้ีม่คีวามตัง้ใจและสนใจกบัเรือ่งจรงิ การเริม่ต้นท�างานกบักลุม่นีส้ามารถกระท�าได้ง่าย ถ้า

 มข้ีอมลูเพยีงพอ แค่อาจต้องใช้เวลานานในการท�าให้กลุม่นีเ้ชือ่ ดงันัน้การสือ่สารโดยตรงจงึเป็นวธิทีีเ่หมาะสม

Box 4-2: ตัวอย่างของ Stakeholder ส�าหรับกรณีอาหารปลอดภัย

 - กสิกร         - ผู้ผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม)

 - ผู้ค้าส่ง/ปลีก        - ผู้บริโภค/ ชุมชน

 - กลุ่มส่งเสริมต่างๆ  เช่น ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 - มหาวิทยาลัย/ สถาบันต่างๆ     - หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

            - ตัวแทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 - สหภาพแรงงาน       - สื่อมวลชนประเภทต่างๆ
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แนวคิดในเรื่องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานจึงได้ถูกประยุกต์และ

พัฒนาใช้ในการสื่อสารความเสี่ยง ด้วยมุ่งหวังว่าวิธีนี้จะเป็นการรวบรวมความคิดเห็น ข้อกังวลในประเด็นต่างๆ  หรือข้อมูล

บางอย่างทีไ่ม่มกีารบนัทกึไว้ ท�าให้สามารถเข้าใจได้กระจ่างและมคีวามรอบคอบในการด�าเนนิการมากยิง่ขึน้ เกดิความโปร่งใส

ในกระบวนการท�างาน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจ อาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นกลวิธีหนึ่งในการลดความ

ขัดแย้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว(19) (รูปที่ 4-18) 

 

รูปที่ 4-18 ประสิทธิผลของกำรมีส่วนร่วมและควำมต้องกำรวิธีกำรแก้ปัญหำข้อพิพำทอย่ำงเหมำะสม
(Appropriate dispute resolution process; ADRP)

บทบำทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หน้าที่ของ Stakeholder แต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับความเกี่ยวข้องกับงาน อาทิ

n ช่วยในการก�าหนดขอบเขตของปัญหา

n ช่วยก�าหนดผู้ที่มีส่วนร่วมกลุ่มอื่นๆ 

n ช่วยในการสร้างเครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม

n ช่วยในการพิจารณาแผนงานก่อนลงมือปฏิบัติ

n ช่วยในการประสานงานกับชุมชนหรือชาวบ้านหรือหน่วยงานท้องถิ่น

เนื่องจากมีบุคคลจ�านวนมากและหลากหลายที่สามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ดังนั้นมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องก�าหนดเกณฑ์ในการเลือกเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มที่มีบทบาทส�าคัญต่องานนั้นๆ  อาทิ บุคคล/กลุ่ม ที่คาดว่าจะ

ได้รับผลกระทบโดยตรง บุคคล/กลุ่มที่รู้หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาอยู่ หรือผู้เชี่ยวชาญ บุคคล/กลุ่ม ที่เคยได้รับผล 

กระทบคล้ายๆ กัน บุคคล/กลุ่ม ที่เคยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่คล้ายๆ กัน หรือบุคคล/กลุ่ม ที่อาจมีปฏิกิริยาต่อต้านถ้าไม่ได้

ให้เข้าร่วม

สูง ต�่า

ต�่า สูง

ประสิทธิผล

ของการมีส่วนร่วม

ความต้องการ
วิธีการแก้ปัญหาข้อพิพาท

อย่างเหมาะสม
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การจะบรรลุตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การระบุ

ว่าใครควรเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ การจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาทและหน้าที่

ตามขอบเขตของล�าดับความส�าคัญ

1. กำรระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder identification)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจเป็นได้ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงกลุ่มคน อาจเป็นผู้ได้รับผล 

กระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ได้รับผลกระทบแต่มีความต้องการที่จะเข้าร่วม หรือเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ  ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องจ�าแนกกลุม่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ออกเป็นล�าดับชั้น(20,21) มีเครื่องมือที่ไม่ยุ ่งยากที่สามารถน�ามาใช้ในการจ�าแนกกลุ่มผู ้มี           

ส่วนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างดังต่อไปนี้

u การใช้แผนภูมิ:

 l แบบภาพรวมที่ไม่ได้มีการจัดกลุ่ม

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ

โครงการ

หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานในพื้นที่

องค์กร นักวิชาการ

ชุมชน ภาครัฐ
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 l แบบภาพรวมตามลักษณะความสัมพันธ์กับโครงการ

 l แบบหลายมิติที่จัดแบ่งกลุ่มตามทิศทางความคิดเห็น

ความสัมพันธ์ตามภาระหน้าที่

ความสัมพันธ์เชิงไม่สนับสนุน

ความสัมพันธ์ตาม
กฎเกณฑ์เชิงส่งเสริม

ความสัมพันธ์
ตามกฎเกณฑ์

ความสัมพันธ์ตามภาระหน้าที่

ความสัมพันธ์เชิงไม่สนับสนุน

ความสัมพันธ์ตาม
กฎเกณฑ์เชิงส่งเสริม

ความสัมพันธ์
ตามกฎเกณฑ์

หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่

ก�ากับและดูแล/หน่วยงาน

อนุญาต, สภาอุตสาหกรรม, 

กลุ่มผู้ลงทุน

NGOs,

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ,

สื่อสารมวลชน,

กลุ่มที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

คู่แข่ง, สถาบัน/องค์กรที่ท�า

หน้าที่ตรวจสอบ, กลุ่มทางการ

เมือง และสมาคมวิชาชีพ

ลูกจ้าง, สหภาพแรงงาน,

บริษัทรับเหมาช่วง/

บริษัทให้บริการจัดหาสินค้า

ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริโภค, 

ลูกค้าของบริษัท, ผู้ขายปลีก/

บริษัทกระจายสินค้า

เจ้าของ

โครงการ

ไม่เห็นด้วยทุกกรณี

พร้อมที่จะต่อต้าน

ไม่เห็นด้วย

แต่ยังฟังเหตุผล ถ้าพอใจ

อาจเปลี่ยนแปลงได้

ร่วมรับผิดชอบ

ต้องการให้ส�าเร็จ

ยินดีให้ความร่วมมือ

รอดูเหตุการณ์

ไปตามกลุ่ม

- +

ไม่เห็นด้วยทุกกรณี

พร้อมที่จะต่อต้าน

แต่ยังฟังเหตุผล ถ้าพอใจ

ต้องการให้ส�าเร็จ
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 l แบบที่มีปัจจัยร่วมทับซ้อน

 

u การใช้เมทริกซ์

 l พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างการมีอิทธิพลและความสนใจต่อโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง           

(Influence versus Interest) (อ้างอิง: Eden และ Ackermann, 1998)21

 l พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพล/อ�านาจและการสนับสนุนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Problem-

Frame Stakeholder Map) (อ้างอิง: Bryson และ Anderson, 2000)22

ปรึกษาหารือ

(Consult)
การเป็นหุ้นส่วน

(Partner)

ให้ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ

(Keep informed)
รักษาระดับความพึงพอใจ

(Keep satisfied)

สูง

สูง
ต�่า

ต�่า

คว
าม

สน
ใจ

การมีอิทธิพล

บุคคล/กลุ่มที่คัดค้านอย่าง

เต็มก�าลัง (Strong opponents)
บุคคล/กลุ่มที่สนับสนุนอย่าง

เต็มก�าลัง (Strong supporters)

บุคคล/กลุ่มที่คัดค้านอย่าง

ไม่เต็มก�าลัง (Weak opponents)
บุคคล/กลุ่มที่สนับสนุนอย่าง

ไม่เต็มก�าลัง (Weak supporters)

สูงต�่า

กา
รค

ัดค
้าน

(O
pp

os
iti

on
)

กา
รส

นับ
สน

ุน
(S

up
po

rt
)

อิทธิพล/อ�านาจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลุ่มส�าคัญ
ที่สุด

อ�านาจและหน้าที่

ความจ�าเป็นเร่งด่วน

กฎหมาย

กลุ่มไม่มีความเห็น

กลุ่มอันตราย

กลุ่มเรียกร้อง

กลุ่มอิสระ

แกนน�า

กลุ่มไม่แสดงออก
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 l พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดจากทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและโครงการ

u การใช้วิธีทวนสอบรายการในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder analysis checklist)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล�าดับขั้นที่ 1 (Primary stakeholder)

(ผู้ได้รับผลกระทบต่อปัจจัยก�าหนดสถานะสุขภาพโดยทางตรง)
ร่วมท�างาน ปรึกษาหารือ

แหล่งที่มาของ

หลักฐาน/ข้อมูล 

สนับสนุน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล�าดับขั้นที่ 2 (Secondary stakeholder)

(ผู้ได้รับผลกระทบต่อปัจจัยก�าหนดสถานะสุขภาพโดยทางอ้อม)

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant)

(บุคคลซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ หรือมีข้อมูล)

ผลกระทบจากการด�าเนินการของโครงการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง

ต�่า

ต�่า

ผลกระทบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการด�าเนินการของโครงการ

ค�านิยาม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�าคัญที่สุด

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องให้ความสนใจและติดตาม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยทางตรง
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2. กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการระบุและจ�าแนกกลุ่ม การเลือก

วิธีและเวลาที่เหมาะสมส�าหรับการมีส่วนร่วม ซึ่งถ้าเลือกวิธีที่เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนการระบุกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัด

ล�าดับความส�าคัญสามารถกระท�าได้ตามล�าดับขั้นโดยอาจจะพิจารณาจากคุณลักษณะหรือสถานการณ์หรือทั้งสองประการ 

(รูปที่ 4-19)

รูปที่ 4-19 กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่ใช้ตารางเมทริกซ์ในการคัดแยกกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาจจะใช้วิธีเรียงเป็นล�าดับขั้นจากชั้นใน (มีความ

ส�าคัญต่อโครงการมากที่สุด) จนถึงชั้นนอกสุด (มีความเกี่ยวข้องกับโครงการน้อยที่สุด) ดังแสดงในรูปที่ 4-20

รูปที่ 4-20 ตัวอย่ำงกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วิธีการมีส่วนร่วม

ล�าดับความส�าคัญตาม

คุณลักษณะ

-  กลุ่มที่มีอ�านาจ

-  กลุ่มอิสระ

-  กลุ่มตามกฎหมาย

-  กลุ่มตามความจ�าเป็น 

 เร่งด่วน

-  กลุ่มสนับสนุน

ล�าดับความส�าคัญตาม

สถานการณ์

-  ระดับการเข้าร่วมการ 

 ท�างาน

-  ความตระหนักถึงปัญหา

-  ความตระหนักถึง 

 อุปสรรค

Primary stakeholder

Secondary stakeholder

Tertiary stakeholder
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3. กำรเพิ่มหรือลดจ�ำนวนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
 n ความซับซ้อน ความไม่แน่นอน ผลกระทบ รวมถึงระดับของความขัดแย้ง

 n ความเร่งด่วนของปัญหา

 n ความยดืหยุน่ของเรือ่งทีต้่องการการตดัสนิใจ ถ้ามน้ีอยและไม่สามารถให้เกดิการต่อรองได้มากนกั จะต้อง

  ระมัดระวังการขยายวงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. กำรเลือกวิธีกำรมีส่วนร่วม
การเลอืกวธิกีารมส่ีวนร่วม ต้องค�านงึถงึปัจจยัทีม่คีวามสอดคล้องกบัการจ�าแนกและจดัล�าดบัความส�าคญัของกลุม่

และเป้าหมาย ตัวอย่างของการเลือกวิธีการมีส่วนร่วมดังแสดงในตารางที่ 4-2

ตำรำงที่ 4-2 ระดับของกำรมีส่วนร่วม(23)

ระดับของการมี

ส่วนร่วม
ให้ข้อมูล ปรึกษา ให้มีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วน

เป้าหมาย ให้เข้าใจเกี่ยวกับ

โครงการ

ได้รับความคิดเห็น 

ตอบกลับ

ท�างานร่วมกันเพื่อ

ให้เกิดความมั่นใจ

ว่าข้อกังวลได้รับ

การดูแล

ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ในการคิด หรือตัดสินใจในเรื่อง

ของมาตรการ หรือทางเลือก

ต่างๆ

ตัวอย่างเครื่องมือ แผ่นพับ

Website

Open houses

สนทนากลุ่ม

ส�ารวจภาคสนาม

การพบปะกบัชมุชน

Workshops 

Polling

Citizen dialog

Consensus building

การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม

Box 4-3: ความหมายของล�าดับความส�าคัญของแต่ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล�าดับขั้นที่ 1 (Primary stakeholder) เป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง

  มากที่สุด

 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล�าดับขั้นที่ 2 (Secondary stakeholder) เป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง 

  น้อย แต่มีโอกาสได้รับโดยอ้อม

 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล�าดับขั้นที่ 3 (Tertiary stakeholder) เป็นผู้ที่มีโอกาสน้อยมากที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
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Box 4-4: สิบค�าถามเริ่มต้นของการสื่อสารความเสี่ยงต่อสาธารณชน

 1. ท�าไมถึงต้องด�าเนินการการสื่อสารความเสี่ยง

 2. ผู้ฟังคือใคร

 3. อะไรคือความต้องการของผู้ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

 4. อุปสรรคที่ต้องการแก้ไขคืออะไร

 5. จะท�าการสื่อสารอย่างไร

 6. จะรับฟังข้อคิดเห็นอย่างไร

 7. จะตอบสนองต่อความคิดเห็น หรือค�าถามจากผู้ฟังอย่างไร

 8. ใครจะรับผิดชอบในการวางแผนและเมื่อไหร่

 9. มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่คาดว่าจะมีและระบุไว้ในแผน

 10. มีโอกาสส�าเร็จหรือไม่

ช่วงเวลาของการมส่ีวนร่วม (Engagement) เป็นสิง่หนึง่ทีต้่องค�านงึถงึ เพือ่ประสทิธภิาพของการด�าเนนิงาน บาง

กลุ่มอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมเฉพาะในระยะเริ่มต้นของงาน ในขณะที่บางกลุ่มจะเข้ามาเกี่ยวข้องในระยะสุดท้ายของงาน มี

หลายวธิใีนการด�าเนนิการการมส่ีวนร่วม (stakeholder engagement) โดยทัว่ไปมกัจะไม่ท�าเป็นกลุม่ใหญ่เกนิไปโดยเฉพาะ

ถ้าเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ในปัจจุบันตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนา

วิธีใหม่ๆ ที่จะท�าให้การด�าเนินการลุล่วงไปด้วยดี เช่น ผ่านระบบ web discussion boards หรือ chat room

12. Good Practice ส�ำหรับกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
ยทุธวธิขีองการสร้าง Good practice(24) ในเรือ่งของการสือ่สารความเสีย่ง ประกอบด้วย ขัน้ตอนซึง่มคีวามสมัพนัธ์

กับทั้ง input, output และระบบการจัดการของขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้

1. บูรณาการการสื่อสารความเสี่ยงเข้ากับนโยบาย พันธกิจ หรือกฎระเบียบเดิม

2. ให้ความส�าคัญกับข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มาจาก Stakeholders

3. กระจายหรือส่งสารออกสู่ผู้ฟังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลัก

4. ต้องให้ระบบการบริหารจัดการของการสื่อสารความเสี่ยง มีเอกภาพและโปร่งใส รวมทั้งแสดงให้เห็นว่ามี 

 แผนการด�าเนินงานและระบบติดตามและประเมินผลที่ดี พร้อมที่จะด�าเนินการได้ทุกเมื่อ

5. มีความกระตือรือร้นในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และพร้อมที่จะบูรณาการกับสิ่งที่มีอยู่
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13. แนวทำงปฏิบัติในกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงในภำวะฉุกเฉิน
ในภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วน เช่น เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ

ไวรัสสายพันธุ์ H1N1 ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารกับสาธารณชนควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์

สูงสุดและไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก หน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้น�าเสนอแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้(25,26)

13.1 กำรเตรียมแผนสื่อสำรควำมเสี่ยงกับสำธำรณชนและสื่อสำรมวลชน
ประเด็นที่ท่านควรตั้งค�าถามมีดังต่อไปนี้

1. ข้อมลูส�าคญัอะไรทีส่่งออกเป็นชดุแรกแล้วสามารถท�าให้สาธารณชนรบัรูแ้ละมปีฏกิริยิาตอบโต้ทีเ่หมาะสมกบั

 สถานการณ์ หรือภาวะวิกฤตินั้นๆ

2. ข้อความที่ส่งออกไปต้องเหมาะสมกับระยะเวลาของการเกิดภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ก่อนการเกิด ขณะเกิดและ 

 หลังการเกิดเหตุ

3. ช่วงจังหวะใดที่เป็นโอกาสที่ดีที่จะท�าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสามารถลดหรือชะลอความเสี่ยงของ 

 สาธารณชนจากภัยพิบัติ และวิธีการนั้นสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างไร

4. ค�าถามเฉพาะหน้าอะไรบ้างที่มักจะถูกถามจากสาธารณชน รวมทั้งสื่อมวลชน

 (frequently asked question ‘FAQ’ หรือ sound bite) และค�าตอบที่เหมาะสมคืออะไร

5. ข้อมูลอะไรที่สื่อมวลชนต้องการรู้มากที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ 

Box 4-5: ในภาวะวิกฤติคนทั่วไปมีแนวโน้มการแสดงออกใน 2 ลักษณะ คือ ไม่สนใจ ไม่ยินดียินร้าย และปฏิเสธที่จะ

รับรู้ในสิ่งคุกคามที่ก�าลังเกิดขึ้น การแสดงออกในสองลักษณะนี้น�าไปสู่การประเมินผลกระทบที่ต�่ากว่าหรือสูงกว่าความ

เป็นจริง ซึ่งไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็เป็นอุปสรรคในการสื่อสารความเสี่ยงทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นบ่อเกิดของ

ความกลัวหรือโกรธอย่างรุนแรง

Box 4-6: Sandman (2003) ได้เสนอกลยทุธ์ในการเอาชนะความไม่สนใจของประชาชนในการรบัรูเ้รือ่งของนวิเคลยีร์ ดงันี้

 - ความโกรธ (Anger) ต่อสิ่งที่เป็นศัตรู เพื่อที่จะได้เกิดความรู้สึกน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 

 - ความรัก (Love) ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อที่จะได้เกิดความรู้สึกต่อสู้เพื่อสิ่งที่รัก 

 - ความหวัง (Hope) เพื่อให้เกิดความรู้สึกต้องการที่จะพัฒนา

 - การกระท�า (Action) เพื่อให้เกิดความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือหน่วยงาน
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13.2 จัดให้มีกำรแถลงข่ำวทันทีที่สำมำรถกระท�ำได้
โดยทั่วไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติและอาจคุกคามต่อประชาชน มักจะถูกกระจายไปอย่างรวดเร็วและ

ร้ายแรงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและกลัว ดังนั้นควรจัดเตรียมข้อมูลที่ท่านต้องการให้

สาธารณชนทราบ และท�าการกระจายข่าวสารออกไปทันทีที่สามารถกระท�าได้ ก่อนที่จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์และคาดเดา

เองในหมู่ประชาชน

การจัดการแถลงข่าวประกอบด้วย

1. ประเมินสถานการณ์และบรรยากาศ รวมทั้งทัศนคติของชุมชนในขณะนั้น อาทิ

 - ชุมชนมีความกังวลในเรื่องอะไรและต้องการได้รับประกันความมั่นใจอย่างไร

 - ชุมชนมีความมั่นใจในสถานการณ์แค่ไหน ต้องการการเตือนภัยหรือไม่

 - ชุมชนก�าลังอยู่ในภาวะโกรธและคุกรุ่นหรือไม่ ต้องการเวลาในการท�าให้สงบหรือไม่

2. ทบทวนว่าข้อมูลหรือข้อความที่ท่านจัดเตรียมไว้ สามารถก่อ 

 ให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ในเชิงลบหรือไม่ ถ้ามีให้ท�าการปรับ 

 แก้ไข

3. ท�าความเข้าใจผู้ฟัง ถ้าเป็นผู้สื่อข่าวควรจะต้องแสดงท่าทีที่ 

 ยนิดใีนการตอบค�าถาม หรอืข้อเรยีกร้องต่างๆ  แม้ว่าท่านอาจ

 พิจารณาว่าไม่สมควรหรือไม่สมเหตุสมผล และยอมรับว่า 

 อุปสรรคเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้

4. อย่าให้ข้อมลูแก่สาธารณชนในขณะทีท่่านไม่พร้อม ในกรณทีี่

 ท่านจ�าเป็นต้องตอบ ให้ตอบเพียงว่า “ดิฉัน/ผมจะเรียนให้ 

 ทราบในภายหลังทันทีที่มีโอกาส”  ไม่ควรตอบด้วยประโยค 

 ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหมือนมีความลับ เพราะจะท�าให้ 

 ประชาชนเกดิความคลางแคลง ไม่มัน่ใจและขาดความไว้วางใจ

5. อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่จะ 

 ท�าให้ท่านสามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น เช่น การขอความช่วย 

 เหลือจากวิทยุท้องถิ่น หน่วยงานของเอกชนที่มีความพร้อม 

 ในการกระจายข่าวหรือข้อมูล หรือแม้แต่ผู้มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักของชุมชน

6. ศึกษาและเปรียบเทียบกับงานสื่อสารความเสี่ยงอื่นๆ  วิเคราะห์ว่ามีการด�าเนินการอย่างไร มีกลยุทธ์พิเศษ 

 อะไรบ้างที่ถูกประยุกต์ใช้แล้วท�าให้เกิดผลส�าเร็จ และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ท�าให้เกิดความล้มเหลว

Box 4-7: การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อการได้รับข่าวร้าย สามารถแบ่งได้ 4 ระดับได้แก่

- ความตื่นกลัวหรือตื่นตระหนกซึ่งท�าให้เกิดความอลหม่านวุ่นวาย (panic)

- ไม่สนใจหรือไม่ยินดียินร้าย จนกระทั่งไม่ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น (apathy)

- มีความกังวลและห่วงใยตามสภาพความเป็นจริง ไม่เกิดความอลหม่านวุ่นวาย (concern)

- ปฏิเสธการรับรู้ในทุกเรื่อง เสมือนว่าไม่มีเหตุการณ์ เป็นการเก็บกดความกลัวไว้ภายใน แต่จิตใต้ส�านึกยังรับรู้ในข้อมูล 

 ข่าวสารอยู่ (deny)

ตวัอย่างค�าทีท่�าให้เกดิปฏกิริยิาในเชงิ

ลบ

 - วกิฤตมิากทีส่ดุในรอบ 20 ปี

 - อันตรายคุกคามถึงชีวิต

 - สูงสุด

 - ไม่เคยเกิดมาก่อน

ประโยคที่ไม่ควรพูดอย่างยิ่ง

 - ไม่ทราบ

 - ไม่มีความคิดเห็น

 - ไม่มีข้อมูล

 - ไม่เห็นรู้เรื่อง
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13.3 กำรสร้ำงข้อควำมหลักของกำรสื่อสำรให้สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ 

Goal # 1: ลดความวิตกกังวลของสาธารณชน

ข้อความที่ควรใช้

 - ความเสี่ยงไม่สูง

 - การเจ็บป่วยสามารถรักษาได้

 - ไม่ง่ายที่จะเกิดการติดต่อ หรือได้รับสัมผัส

 - อาการแสดงสามารถตรวจพบได้ง่าย เช่นการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายในการเฝ้าระวังเบื้อง 

  ต้นของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1)

Goal # 2: ให้ข้อแนะน�าส�าหรับเตรียมพร้อมประชาชนในการเผชิญหน้ากับภาวะฉุกเฉิน

ข้อความที่ควรใช้

 - ปฏิบัติตามข้อแนะน�าในการระมัดระวังความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ขณะมีภัยพิบัติ

 - ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับสัมผัสให้ปรึกษากับแพทย์

 - ถ้ามีอาการแสดงให้ปรึกษากับแพทย์

 - บันทึกอาการที่สงสัยไว้

13.4 กำรท�ำให้ข้อควำมที่สื่อสำรออกไปเป็นที่เข้ำใจและจ�ำได้
1. เมื่อเป้าประสงค์และข้อความที่สอดคล้องได้ถูกก�าหนดและสื่อสารออกไปแล้ว จะต้องมีศิลปะในการย�้าเตือน

 ให้ผู้รับข้อความ (ในที่นี้หมายถึงสาธารณชน) เกิดการรับรู้ในทิศทางที่ท่านต้องการและสามารถจดจ�าได้

2. ยกประเด็นของท่านที่กล่าวไปแล้วให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งไม่มี

 ข้อสงสัยใดๆ

3. พยายามใช้โอกาสขณะที่ท่านจะเปิดหรือปิดประชุมด้วยข้อความที่ท่านได้กล่าวไปแล้วอีกครั้ง แต่อย่าใช้

 ทุกครั้งที่ท่านตอบค�าถาม

Box 4-8: ตัวอย่างประโยคที่ควรจะใช้

 - พูดครั้งที่หนึ่ง “ความเสี่ยงของประชาชนต่อภาวะน�้าท่วมฉับพลันค่อนข้างต�่า”

 - พูดครั้งต่อมา “ ผม/ดิฉัน ขอย�้าค�าเดิมที่เคยกล่าวในครั้งแรกว่า ความเสี่ยงของประชาชนในเรื่องนี้ค่อนข้างต�่า”

 - พูดครั้งต่อๆ มา “ดังที่ผมเคยกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า.......”

 - พูดครั้งต่อๆ มา “นี่เป็นค�าถามที่ส�าคัญมาก แต่ก่อนที่ผมจะตอบผมขอยืนยันในสิ่งที่ผมเคยกล่าวมาแล้วว่าความ 

  เสี่ยงของประชาชนในเรื่องนี้ยังค่อนข้างต�่า”

 - พูดครั้งต่อๆ มา “ก่อนที่ผมจะปิดการประชุม ผมใคร่ขอย�้าเตือนทุกท่านว่าความเสี่ยงต่อเหตุการณ์นี้ยังค่อนข้าง 

  ต�่า”
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4. อย่าใช้ข้อมูลหรือข้อความที่ไม่จริงในการโน้มน้าวผู้ฟังเด็ดขาด

5. กรณทีีต่อบค�าถามผูส้ือ่ข่าว ต้องระมดัระวงัทีจ่ะไม่ให้ค�าตอบทีไ่ม่สอดคล้องกบัเป้าประสงค์ทีต่ัง้ไว้ ไม่ว่าจะถกู

 รุกเร้าแค่ไหน เพราะอาจจะน�าไปสู่ค�าถามอื่นๆ ที่ท่านยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูล

13.5 สื่อสำรเฉพำะข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุกำรณ์
โดยปกตสิือ่มวลชนมคีวามต้องการสงูในการทีจ่ะเสนอข่าวในเวลาอนั

รวดเร็ว และเกาะติดกับสถานการณ์ที่เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ดังนั้นท่านต้อง 

เตรยีมข้อมลูทีถ่กูต้องและในเวลาอนัรวดเรว็ ซึง่ในความเป็นจรงิทัง้สองประการนี้

ไม่เคยไปด้วยกัน อีกทั้งยังท�าให้เกิดผลเสียต่อผลลัพธ์ของการสื่อสาร ดังนั้นควร

ที่จะต้องรอจนกระทั่งได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถทวนสอบได้ ก่อนที่จะ

ปล่อยออกไปสูส่าธารณชน ไม่เช่นนัน้จะท�าให้เกดิสญุญากาศของข้อมลูจนสามารถ

ถกูผสานเข้ากบัข่าวลอืหรอืข้อสงสยัอืน่ๆ ทีอ่าจไม่เกีย่วข้องกบัเหตกุารณ์ จนท�าให้

ประชาชนเข้าใจผดิและผลทีส่ดุลดความน่าเชือ่ถอืของผูพ้ดู ทางในการแก้ปัญหาในเรือ่งนี ้คอืควรจะต้องมกีารตรวจสอบข้อมลู

จากหลายๆ ฝ่ายอย่างน้อยสองครั้งและก�าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนของข้อมูลที่จะถูกสื่อสารออกไป

13.6 กำรสื่อสำรข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์และเทคนิคที่ซับซ้อน
ข้อแนะน�า

1. ต้องให้ค�านิยามของศัพท์เทคนิคที่ใช้อย่างชัดเจนและเป็นเอกภาพตลอดทั้งขบวนการ (เช่น อย่าเปลี่ยนหน่วย

 ความเข้มข้นทีใ่ช้ โดยเฉพาะท�าให้ประชาชนมคีวามรูส้กึว่าเพิม่ขึน้ เช่น จากหนึง่ในพนัส่วน เป็นหนึง่ในล้านส่วน)

2. หลีกเลี่ยงค�าย่อและภาษาเฉพาะศาสตร์ (เช่น ความเสี่ยงสูงสุด

 ของการเกิดมะเร็งตลอดช่วงชีวิต) ถ้าจ�าเป็นต้องใช้ควรจะต้อง  

 ให้ค�าจ�ากัดความไว้อย่างชัดเจน

3. เตรียมพร้อมส�าหรับค�าถามประเภท “มากเท่าไหร่” “มันจะ  

 เป็นอันตรายต่อฉันไหมและแค่ไหน” ดังนั้นควรเตรียมหน่วย  

 ของมาตรวัดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและเห็นภาพได้   

 เช่น สนามฟุตบอล หนึ่งถังใส่น�้า มากกว่าที่จะใช้ หนึ่งในล้าน  

 ส่วน หรือหนึ่งตันต่อวัน

4. ยอมรับในเรื่องการมีได้ของความไม่แน่นอน (uncertainty) ของ 

 ข้อมูลอันเนื่องจากปัจจัยหลายๆ ประการ เช่น จากข้อจ�ากัดใน 

 การเกบ็ตวัอย่างหรอืข้อมลู หรอืการวดั ส�าคญัทีส่ดุจะต้องอธบิาย

 ให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงข้อจ�ากัดในส่วนนี้

Box 4-10:  ข้อเตือนใจ 

- เป้าประสงค์และข้อความที่  

 สื่อสารออกไปต้องง่าย ตรงไป  

 ตรงมาและเป็นจริง

- วิธีการสื่อสารต้องสั้น กระชับ  

 ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

Box 4-11:  ข้อเตือนใจ 

- ยอมรบัว่าข้อมลูทีม่อียูม่กัรวมค่า

 ความไม่แน่นอนไว้อยู่เสมอ

- ความเสี่ยงเป็นศูนย์ไม่มี

- ถ้าข้อมูลที่มีอยู่ในมือยังไม่  

 สมบูรณ์ เมื่อต้องตอบค�าถามที่ 

 ยังไม่มั่นใจ ควรพูดว่า “ไม่แน่ใจ

 และขอเวลาในการเพิ่มเติม  

 ข้อมูล

- ต้องย�้ากับผู้ฟังว่า “ยังไม่ใช่ค�า  

 ตอบสุดท้ายเนื่องจากข้อมูลที่มี 

 อยู่ขณะนี้ยังไม่สมบูรณ์”

Box 4-9: หน้าที่ของการสื่อสาร

 - เมื่อความเสี่ยงตามความจริงที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีระดับต�่าแต่ประชาชนคิดว่ามีระดับสูง หน้าที่ของการ 

  สื่อสารความเสี่ยงคือท�าให้ประชาชนมั่นใจผลของการประเมิน 

 - เมื่อความเสี่ยงตามความจริงที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีระดับสูง แต่ประชาชนคิดว่ามีระดับต�่า หน้าที่ของการ 

  สื่อสารความเสี่ยงคือการเตือนประชาชน
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5. ตระหนักไว้เสมอว่าการรับรู้และตีความของสาธารณชนขึ้นกับปัจจัยของแต่ละบุคคล ไม่ได้เป็นไปตามหลัก 

 วิชาการหรือวิทยาศาสตร์ ปัจจัยที่ท�าให้แต่ละบุคคลยอมรับความเสี่ยงได้แก่

 - ความสมัครใจ

 - สามารถควบคุมได้ภายใต้บุคคลนั้นๆ 

 - มีผลประโยชน์ชัดเจน

 - ความเสี่ยงถูกกระจายออกไปอย่างเท่าเทียมกันในกลุ่มชน

 - ความเสี่ยงตามธรรมชาติ

 - สามารถประมาณการในระดับที่วัดได้ไม่ใช่มากมหาศาลจนไม่สามารถวัดได้

 - ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงถูกสื่อสารมาจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

 - ความคุ้นเคยกับความเสี่ยง

 - ผลกระทบนั้นเกิดกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก

13.7 กฎ 5 ข้อในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจ
1. ยอมรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกระดับ

2. ให้ความส�าคัญกับข้อกังวลของสาธารณชน และต้องมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้ฟัง รวมทั้ง

 ต้องไม่สร้างเรื่องเกินจริงเพื่อเพิ่มระดับความน่ากลัวของความเสี่ยง

3. ซื่อสัตย์และเปิดเผย ไม่น�าข้อมูลส่วนไม่ส�าคัญมาชี้น�าให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด

4. ถ้าเป็นการท�างานร่วมกันหลายองค์กร ซึ่งโดยทั่วไปจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นควรต้องมีการปรับ 

 ความคิดเห็นให้ไปทิศทางเดียวกัน ก่อนจะสื่อสารออกไป มิเช่นนั้นจะท�าให้สาธารณชนเกิดความสับสนและ 

 ไม่เชื่อมั่นในที่สุด

5. ต้องไม่ปฏิเสธที่จะท�างานร่วมกับสื่อมวลชน เนื่องจากไม่ว่าอย่างไรสื่อมวลชนก็จะพยายามเสนอข่าวออกสู่ 

 สาธารณชน ดงันัน้หน่วยงานของรฐัต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของการสือ่สารเสมอ เพือ่ป้องกนัการบดิเบอืนของ

 ข้อมูล

13.8 หลีกเลี่ยงกำรสร้ำงอุปสรรคโดยไม่ตั้งใจ
1. อธิบายในลักษณะรูปธรรมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เช่น ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา หรืออุปมาอุปไมยเพื่อให้ไปถึง

 จุดที่เราต้องการสื่อสาร อย่าอนุมานว่าเป็นเรื่องสามัญที่ทุกคนต้องเข้าใจ

2. ตอบสนองต่อประเดน็ของเรือ่ง ไม่ใช่ต่อบคุคล และควรจะต้องพยายามกระชบัเรือ่งเพือ่ให้สามารถจบประเดน็

 ที่ก�าลังพูดคุย อย่าพยายามให้เกิดการขยายความออกไป

3. รกัษาความมัน่คงของอารมณ์ รวมถงึกริยิาทีแ่สดงออกให้สงบและสภุาพ ระมดัระวงัอย่าใช้อารมณ์เหนอืเหตผุล 

 ควรพยายามให้ผลของการสื่อสารออกมาในเชิงบวก

4. รบัผดิชอบการมส่ีวนร่วมต่อปัญหานัน้ๆ  อย่าเบีย่งเบนความรบัผดิชอบไปให้ผูอ้ืน่ โดยเฉพาะต้องไม่ท�าให้ความ

 ผิดต่อเรื่องนั้นๆ เพิ่มขึ้น
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5. สนใจในเรือ่งของประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ในรปูแบบต่างๆ  ไม่เพยีงแต่ในรปูของเงนิตรา ถ้ามคีวามจ�าเป็นจะต้อง

 เกี่ยวข้องกับเงิน ควรท�าในรูปแบบกองทุนหรือผ่านองค์กรการกุศล

6. ให้การรบัประกนัว่าก�าลงัมคีวามพยายามในการหาทางแก้ไขกบัปัญหานัน้ๆ  ไม่ควรพดูว่า “ยงัไม่มหีลกัประกนั

 ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัตินี้”

7. หลีกเลี่ยงใช้ค�าหรือภาษาที่ผู้ฟังไม่เข้าใจ

8. วิธีการน�าเสนอเรื่องต้องสั้น กระชับและชัดเจน ทั้งนี้ไม่ควรใช้เวลาเกิน 15 นาที

9. ในภาวะวิกฤติอย่าพยายามท�าตลก หรือล้อเล่น โดยเฉพาะเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ

10. อย่าโต้แย้งข้อกล่าวหาด้วยประโยคห้วนสั้นหรือท้าทาย 

11. พยายามอย่าใช้ค�าพูดในเชิงลบ

12. พึงระลึกเสมอว่าทุกค�าพูดที่ได้กล่าวออกไปนั้น จะถูกบันทึกไว้เสมอโดยเฉพาะเมื่อกล่าวในที่สาธารณะ

13. ให้สื่อสารออกไปในฐานะขององค์กรไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล อย่าสร้างความเข้าใจผิดว่าท่านเป็นผู้ตัดสินใจเพียง

 ผู้เดียว ห้ามใช้ประโยคต่อไปนี้

 13.1 โดยส่วนตัวแล้ว ไม่เห็นด้วยกับ........

 13.2 พูดในฐานะส่วนตัว.......

 13.3 ถ้าผม/ดิฉันเป็นหัวหน้าทีมในการท�าเรื่องนี้.........

14. แสดงความเต็มใจในการพยายามแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามให้สัญญาในขอบเขตที่ท่านท�าได้เท่านั้นและต้อง 

 ไม่รับแทนผู้อื่น

15. การคาดคะเนต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและหลักฐานที่มีอยู่

16. ในกรณีต้องการน�าเสนอให้เห็นแนวโน้มหรือความส�าเร็จของการกระท�า ควรจะต้องใช้ค่าทางสถิติ

 (ที่ไม่ซับซ้อน) มาประกอบการอธิบาย เพื่อให้สามารถเข้าใจและเปรียบเทียบได้

13.9 กำรจัดกำรเมื่อสถำนกำรณ์มีบรรยำกำศของควำมไม่เป็นมิตร
1. ยอมรับว่าความไม่เป็นมิตรได้เกิดขึ้นแล้ว

2. ส่งสัญญาณว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

3. ควบคุมการแสดงออกของคุณเมื่อทราบว่าเหตุการณ์ไม่เป็นมิตรก�าลังเกิดขึ้น อย่าเกิดความวิตกกังวล เพราะ 

 บั่นทอนความเชื่อมั่นและสมาธิของท่านลง

4. เตรียมค�าตอบหรือข้อมูลให้พร้อมส�าหรับค�าถามที่มักจะถูกถาม (Frequently asked question; FAQ) 

5. ฟังและรับรู้ความคับข้องใจของผู้ฟัง พร้อมกันนี้ก็ต้องแสดงออกให้เห็นถึงความเห็นใจและเข้าใจผู้ที่ก�าลัง  

 ประสบภัย

6. ตั้งใจตอบค�าถาม แสดงให้เห็นว่าค�าตอบนั้นผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างดี ควรพยายามปรับเปลี่ยนความรู้สึก 

 ในเชิงลบให้เป็นเชิงบวก และเชื่อมกลับสู่ข้อความที่ก�าลังพูดอีกครั้ง
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13.10  กำรรับมือกับสื่อสำรมวลชน 
1. ค�าแนะน�าส�าหรับการรับมือกับข้อเท็จจริงและข้อมูลข่าวสาร

 n มั่นใจกับข้อมูลในมือของท่าน

 n ต้องสามารถอ้างอิงถงึแหล่งของข้อมลู รวมถงึวิธวีเิคราะห์ ในบางครัง้อาจจะต้องอ้างองิในเชงิสถติแิต่อย่า

  ให้เกินความเป็นจริง

 n เตรียมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นทางการให้พร้อม ทั้งนี้การเตรียมต้องส�าหรับสื่อโดยเฉพาะ

 n สร้างความคุ้นเคยกับข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านมีอยู่ รวมทั้งต้องสามารถที่จะตอบ

  ข้อซักถามเหล่านั้นได้

2. การรับมือกับความถี่ในการเสนอข่าวของสื่อ

 n รู้แน่ชัดในเป้าประสงค์ของการสื่อสารของท่าน

 n ก�าหนดกรอบของเวลาและล�าดับขั้นของการให้ข่าวไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น

 n ฝึกฝนหน้ากระจกก่อนที่จะเผชิญหน้ากับสื่อ

 n สงัเกตว่าผูอ้ืน่ตอบค�าถามในท�านองนีว่้าอย่างไร ควรจะรวบรวมและเตรยีมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร (sound 

  bites) นอกจากนี้ควรซักซ้อมในการตอบเพื่อให้ได้ค�าตอบที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย เป็นที่น่าเชื่อถือ

3. ค�าแนะน�าส�าหรับกรณีให้สัมภาษณ์

 n พยายามมองในมุมกลับว่าถ้าท่านเป็นผู้สื่อข่าว

 n ต้องสุภาพและอดทนต่อการตอบค�าถามแม้ว่าจะต้องตอบซ�้าๆ ในค�าถามเดิม

 n สร้างทัศนคติของการอยากให้ความร่วมมือกับผู้สื่อข่าว

 n เมื่อใดที่ท่านบอกผู้สื่อข่าวว่าท่านจะกลับมาตอบค�าถามที่ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ ท่านต้องปฏิบัติ 

  ตามนั้น

 n ระมัดระวังอย่าให้เกิดความเป็นกันเองเกินไป พึงระลึกไว้ว่าทุกค�าพูดของท่านจะถูกบันทึกไว้เสมอ แม้ว่า 

  ผู้สื่อข่าวจะบอกว่า “ Off record” เมื่อใดที่ข้อวิจารณ์ในเชิงลบของท่านปรากฏบนสื่อ มันเป็นความผิด 

  ของท่านไม่ใช่ผู้สื่อข่าว

4. ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการให้สัมภาษณ์

 n ฟังทุกค�าถาม คิดส�าหรับทุกค�าตอบ แล้วสื่อสารค�าตอบออกไปเสมอ

 n คิดและวิเคราะห์ในเรื่องที่ท่านทั้งรู้และไม่รู้

 n อย่าแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ในกรณีที่ท่านถูกรุกเร้าให้แสดงความเห็นส่วนตัว ท่านต้องแสดงให้เห็น 

  ชัดเจนว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งงานและการเมือง

 n อย่าคาดเดาหรือพยายามในการตอบค�าถามที่ท่านไม่ทราบหรือไม่มีข้อมูล

 n อย่าพยายามโอ้อวดความรู้ความสามารถของท่าน

 n อย่ากังวลในการถูกมองว่าไม่ฉลาด ดังนั้นถ้าท่านไม่เข้าใจในค�าถามก็ให้ถามซ�้า หรือถ้าท่านท�าผิดก็ให้ 

  ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของท่าน
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5. หนทางแห่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อ

 n อย่าสร้างความอับอายให้กับผู้สื่อข่าว

 n อย่าพูดปดหรือชี้น�าท�าให้ผู้สื่อข่าวได้ข้อสรุปที่ผิด

 n อย่าโต้เถียงกับผู้สื่อข่าว

 n อย่ารับเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว

6. การวางแผนและเตรียมการ

 n สร้างทีมงานของการสื่อสารความเสี่ยง

 n ก�าหนดกรอบต�าแหน่งงาน รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบ

 n ก�าหนดหลักปฏิบัติและล�าดับของงานในการสื่อสารความเสี่ยง

  - ใครจะเป็นคนตัดสินใจเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และสมาชิกในทีมควรจะเป็นผู้ใด

  - ใครจะท�าหน้าที่เป็นคนให้ข่าวกับสื่อ และหัวข้อหรือข้อมูล อะไรบ้างที่จะให้กระจายออกไปและไปใน

   ทิศทางใด

 n ก�าหนดและคงไว้ซึ่งล�าดับของรายการต่างๆ ที่วางไว้

  - บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญกลุ่มใดที่จะเป็นกลุ่มแรกที่ควรจะติดต่อเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และในประเด็นใด

  - บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญถัดมาควรเป็นใคร

  - รายชื่อของสื่อที่ควรติดต่อเป็นอันดับแรกทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ

 n พิจารณาถึงเรื่องของการส่งก�าลังบ�ารุง (Logistics)

 n ชี้บ่งว่าข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างที่ต้องการ และควรจะเตรียมข้อเท็จจริงและวัตถุในลักษณะใดที่จะเหมาะ 

  สมกับเหตุการณ์

13.11  อะไรบ้ำงที่ควรและไม่ควรพูดระยะต่ำงๆ ของกำรเกิดภำวะวิกฤติ

ก่อนเกิดเหตุการณ์

ควร: 

- ใครจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์

- ประเด็นอะไรบ้างที่ยังไม่ให้พูด

- ระมดัระวงัอย่าให้สมัภาษณ์เกนิขอบเขตของข้อมลูหรอื

ความรู้

- ถามเกี่ยวกับรูปแบบและเวลาของการให้สัมภาษณ์

- ผู้สัมภาษณ์เป็นใครมาจากไหน

- เตรียมและฝึกฝน

ไม่ควร: 

- อย่าให้สัมภาษณ์ในสิ่งที่ท่านไม่รู้

- อย่าเลือกให้สัมภาษณ์เฉพาะผู้สื่อข่าวที่ท่านชอบหรือ

คุ้นเคย

- เรียกร้องขอตอบค�าถามที่เฉพาะเจาะจง

- เผยประเด็นที่ท่านไม่ต้องการพาดพิงถึง

- เรียกร้องขอตรวจสอบข่าวก่อนถูกตีพิมพ์

- พยายามบงการว่าใครควรถูกหรือไม่ถูกสัมภาษณ์

- มัน่ใจในตนเอง หรอืแสดงความคุน้เคยเกนิไปในการให้

สัมภาษณ์
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ขณะเกิดเหตุการณ์

ควร: 

- ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

- สื่อสารซ�้าๆ ในสิ่งที่ท่านต้องการให้สาธารณชนรับรู้

- แจ้งข้อสรุปก่อนแล้วค่อยตามด้วยข้อมูลสนับสนุน

- เตรยีมสิง่ทีท่่านต้องการขยายความเพิม่เตมิไว้ล่วงหน้า

- ถามหาข้อมูลที่ท่านต้องการเพิ่มหรือที่ไม่มี

- เน้นถึงข้อเท็จจริง

- ให้เหตผุลทีช่ดัเจนในกรณทีีท่่านไม่สามารถอภปิรายใน

ประเด็นนั้นๆ 

- แก้ไขข้อผิดพลาดทันทีเมื่อมีโอกาส

- อนุมานไว้เสมอว่าทุกครั้งที่ท่านพูดไมโครโฟนและ

เครื่องบันทึกเสียงก�าลังท�างาน

ไม่ควร: 

- กล่าวเท็จหรือพยายามปกปิดข้อเท็จจริง

- ขุดคุ้ยหรือถากถางถึงข้อกล่าวหาในเชิงลบ

- ยกประเด็นที่ท่านไม่พร้อมที่จะเผชิญ

- ตอบค�าถามที่ข้ามหน้าหัวหน้าของท่าน

- คาดเดาสมมติฐานโดยปราศจากข้อมูลสนับสนุน

- พูดให้ผู้อื่น

- พูดค�าว่า “ไม่มีความเห็น”

- ก้าวก่ายงานของผู้อื่น

- เรียกร้องว่าค�าตอบของท่านต้องไม่ถูกน�าไปใช้ ท่าน

สามารถอ้างเหตุผลว่าท�าไมท่านต้องการเช่นนั้นแต่ไม่

สามารถเรียกร้องได้ และเมื่อผู้สื่อข่าวไม่ปฏิบัติตามที่

ท่านขอ ท่านก็ไม่สามารถท�าอะไรได้มากกว่านั้น

หลังเกิดเหตุการณ์

ควร: 

- ระลึกไว้เสมอว่าทุกอย่างทีไ่ดก้ล่าวออกไปจะถกูบนัทกึ

ไว้แม้ว่าจะมีการพูดว่า “Off record”

- เต็มใจให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล

- ส่งข้อมูลตามก�าหนดเวลาที่ท่านได้ให้ไว้

- ติดตามว่ามีค�าถามเพิ่มเติมอะไรบ้าง

- ติดตามอ่านผลการให้สัมภาษณ์

- ไม่เอาใจใส่กบัข้อผดิพลาดเลก็ๆ น้อยๆ ทีไ่ม่มผีลต่อเรือ่ง

ที่ก�าลังสื่อสาร

- แจ้งอย่างสุภาพกับสื่อเมื่อท่านพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

และมีผลต่อข้อความที่ท่านต้องการสื่อสาร

ไม่ควร: 

- ทึกทักเอาเองว่าการสัมภาษณ์สิ้นสุดหรือ ไม่ได้ถูก

บันทึกไว้

- ปฏิเสธที่จะพูดต่อ

- ถามกับสื่อว่า “ผม/ดิฉันควรท�าอย่างไร”

- เรียกร้องขอดูเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ก่อนการตีพิมพ์หรือ

ออกอากาศ

- ร้องเรียนกับหัวหน้าของผู้สื่อข่าวโดยตรงก่อนที่จะพูด

กับเจ้าของเรื่อง

13.12  กำรแก้ไขข้อผิดพลำดและควบคุมข่ำวลือ
n การขานรับกับข้อผิดพลาดและข่าวลือที่เกิดขึ้น โดยเข้าแก้ไขทันที

n รักษาระดับความรับผิดชอบของท่านให้เหมาะสมกับระดับของปัญหา

 - การแสดงมากเกินไปจะท�าให้สื่อสนใจในประเด็นนั้นมากขึ้น

 - การประมาณต�่าเกินไปอาจน�ามาซึ่งข้อผิดพลาด

n ถ้าข่าวลือนั้นเกิดในกลุ่มเล็กๆ  ต้องแก้ไขเฉพาะภายในกลุ่มนั้น อย่าให้ขยายไปสู่วงกว้าง

n ถ้าข่าวลือนั้นมีการขยายไปในวงกว้าง ต้องแก้ไขอย่างจริงจังและในระดับสาธารณชน

n การสยบข่าวลือ ท่านต้องท�าความเข้าใจว่าข่าวลือนั้นเกิดได้อย่างไร และเกี่ยวข้องกับงานในส่วนของท่าน 

 อย่างไร นอกจากนี้ท่านจัดการให้เสร็จสิ้นตลอดขบวนการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดได้อีกในอนาคต
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ถอดบทเรียนจำกกรณีศึกษำ

กรณีศึกษำ: อำวุธชีวภำพ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง(18,27) 
กระบวนทัศน์ของการสื่อสารความเสี่ยงเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ มีความแตกต่างบ้างในแนวคิดตามความแตกต่าง

ของมุมมอง เมื่อมองในภาพรวมอาจสามารถจ�าแนกกระบวนทัศน์ออกใน 3 ลักษณะ คือ (1) เมื่อประชาชนไม่ตระหนักว่า

ก�าลังเผชิญกับสิ่งคุกคามร้ายแรง ภารกิจของการสื่อสารคือท�าให้ประชาชนรับรู้และตระหนักได้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น    

(2) เมื่อประชาชนตื่นตระหนกเกินควรกับสิ่งคุกคามซึ่งไม่ร้ายแรงมาก ภารกิจของการสื่อสารคือการลดความกังวลและท�าให้

ประชาชนรับรู้ความเสี่ยงตามความเป็นจริงและ (3) เมื่อประชาชนตระหนักว่าก�าลังเผชิญกับสิ่งคุกคามร้ายแรง ภารกิจของ

การสื่อสารคือควบคุมสถานการณ์ และแนะน�าให้ประชาชนด�าเนินตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

การระบาดของไข้ซาร์ส (SARS outbreaks) หรือการใช้สารชีวภาพเป็นอาวุธเพื่อการท�าลายล้าง เช่น การเกิด

เหตุการณ์ปนเปื้อนเชื้อ Anthrax บนซองจดหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2544 สร้างความหวาดกลัวให้กับทุก

ผูท้กุนาม ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ชีย่วชาญหรอืคนทัว่ไป เป็นเหตกุารณ์ทีท่�าให้คนตืน่กลวักนัมาก จนเกดิปรากฏการณ์ทีท่กุคนมคีวาม

รู้สึกร่วมกัน เป็นครั้งแรกที่ความสัมพันธ์แบบ public relation กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องการมีส่วนร่วม (stakeholder 

relation) แต่เนื่องจากโดยธรรมชาติทุกคนมุ่งค้นหาสิ่งที่จะท�าให้ตนเกิดความปลอดภัย หรืออย่างน้อยรู้สึกปลอดภัย จึงเป็น

ความท้าทายของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในการหาวธิมีาควบคมุสถานการณ์ พร้อมกบัก�าหนดมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพส�าหรบั

เป็นแนวปฏิบัติให้กับประชาชน เหตุการณ์นี้เข้าได้กับกระบวนทัศน์ที่ 3 โดย Sandman (2003)(18) ได้สรุปข้อแนะน�าส�าหรับ

การสื่อสารความเสี่ยงส�าหรับกรณีนี้ ดังต่อไปนี้

n อย่ารับรองข้อมูลหรือผลเกินความเป็นจริง

n ให้ข้อมูลที่เป็นข่าวดีเสริมเสมอ

n ยอมรับว่าทุกข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์มีเรื่องที่ไม่รู้หรือยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ

n แบ่งปันประเด็นที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

n ถือปฏิบัติในเรื่องของการมีส่วนร่วม

n ยอมรับข้อผิดพลาดในอดีต

n รู้ส�านึกผิดหรือเสียใจ อย่าพยายามแก้ตัว

n แผนของการเตรียมความพร้อมต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับได้ตามสถานการณ์ โดยเฉพาะการรับรู้ของ 

 ประชาชน

n ยอมรับว่าความกลัวของประชาชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ไม่ใช่ความผิดหรือความโง่เขลาของประชาชน

n ลดความกลัวของประชาชนเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

n มีความอดทนและละมุนละม่อมกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

n แก้ไขและยอมรับในสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น

n แสดงออกถึงความตั้งใจและความปรารถนาดีอย่างตรงไปตรงมา

n อย่าพยายามหยุดยั้งความอลหม่านของผู้คนในระยะเวลาสั้นๆ 

n รกัษามาตรฐานความน่าเชือ่ถอืและลดความตืน่กลวัของประชาชนอย่างตรงไปตรงมาในสถานการณ์ทีม่คีวาม

 วิตกกังวลสูงหรือก�าลังตื่นตระหนก การฟังอย่างตั้งใจ การให้ความสนใจและเห็นใจเป็นสิ่งส�าคัญเบื้องต้นใน 

 การสร้างความเชื่อมั่น (รูปที่ 4-21)
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รูปที่ 4-21 ปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในภำวะวิกฤติ(28) 

n รักษาท่าที ไม่แสดงออกถึงความวิตกมากเกินไป เพราะจะท�าให้สถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้น

n เต็มใจในการตอบค�าถามเชิงสมมติ “อะไรจะเกิดขึ้น ถ้า....” (What-if question)

n ก�าหนดมาตรการป้องกันเบื้องต้นให้ประชาชนน�าไปปฏิบัติ

n มีทางเลือกให้ประชาชนสามารถเลือกปฏิบัติในหนทางที่เหมาะสมกับประชาชน

n ควบคุมวิธีการเฝ้าระวังให้เป็นไปอย่างมีระบบ ไม่วุ่นวายและซ�้าซ้อน

n ให้ช่องทางกับประชาชนในการมีส่วนร่วม (รูปที่ 4-22)

n ต้องไม่ใช้ค�าว่า “ปลอดภัย” จนกว่าคุณจะสามารถประเมินค่าได้

n ระมัดระวังในการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง

n ขจัดความรู้สึกส่วนที่โกรธและไม่พอใจทิ้งก่อนที่จะท�างาน

 

รูปที่ 4-22 Information forum(28) 

Listening/caring/

empathy (50%)

Competence/
experts

(15-20%)

Dedication/
commitment

(15-20%)
Honesty/
openness
(15-20%)

Assess in first

30 second
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กรณีศึกษำ: กำรรั่วไหลของสำรกัมมันตภำพรังสี 
ในปี พ.ศ. 2540 พบว่ามีการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจากห้องปฏิบัติการหนึ่งในรัฐนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา(29) หลังจากที่ทางห้องปฏิบัติการได้ประกาศให้สาธารณชนทราบเรื่องนี้ กลุ่ม NGOs ได้มีการประท้วงอย่าง

รุนแรง ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นได้ประโคมข่าวออกไปจนเกิดความตื่นกลัวในกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง       

รวมถึงคนงานของห้องปฏิบัติการที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน (นอกเขตห้องปฏิบัติการ)

ผูบ้รหิารของห้องปฏบิตักิารตดัสนิใจปิดหน่วยผลติทีม่กีารรัว่ไหลของสารกมัมนัตภาพรงัส ีและร่วมกบัรฐับาลกลาง

ในการก�าหนดมาตรการเชงิรกุเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบ รวมถงึการสือ่สารข้อมลูทีถ่กูต้องถงึประชาชนโดยตรง กรรมการ

ชุดพิเศษได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและประชาชน ซึ่งผู้ที่จะเป็นกรรมการนั้นต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

n เป็นนักฟังที่ดีและเป็นกันเองกับผู้อื่น

n มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

n สามารถเข้าร่วมได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และองค์กร

n มีความเต็มใจและพร้อมที่จะสละเวลาที่จะเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการนี้

ท้ายที่สุดสามารถคัดผู้ที่จะเข้าสู่กรรมการชุดนี้ โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ตัวแทนประชาชน (2) คนงานของ

ห้องปฏิบัติการซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนนั้น (3) นักวิชาการที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งตั้งโดยรัฐบาลกลางและ (3) ตัวแทนจากห้องปฏิบัติ

การ กรรมการชุดนี้ท�าหน้าที่สื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ท�าให้สามารถก�าหนดโครงการเชิงรุกส�าหรับป้องกัน     

มิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์บนผลประโยชน์ที่มีร่วมกันผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วม
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