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กลไกและกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  

มีองคประกอบท่ีสำคัญหลายประการ ไดแก ระบบการเมืองและ

พรรคการเมืองของประเทศ บริบททางสังคม กลุมขาราชการประจำ   

กลุมอำนาจและกลุมผลประโยชนในสังคม และกลไกการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการกำหนดนโยบาย ทุกองคประกอบควรไดรับการพัฒนาให  

มีความเขมแข็งอยางตอเน่ืองใหเทาทันความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 

“การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของนโยบายสาธารณะ” เปน

เคร่ืองมือที่มีศักยภาพท่ีจะชวยทำใหการออกนโยบายหรือการดำเนินการ

ของนโยบายสาธารณะเปนไปอยางโปรงใส และผูมสีวนไดสวนเสียมีสวนรวม

อยางจริงจัง เปนเคร่ืองมือที่จะชวยเสริมสรางความรูความเขาใจของสังคม

เร่ืองผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือมีการตัดสินใจทางนโยบาย

สาธารณะหน่ึงๆ ทำใหสามารถมองเห็นทางเลือกในการสรางมาตรการ

ปองกันความเสี่ยงทางสุขภาพ และนำไปสูนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

คำนำ 
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“การกำหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” เปน

ขั้นตอนหน่ึงที่สำคัญของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ซึ่งมีเพ่ือคนหา

คำตอบวา ผลกระทบอะไรบางท่ีสังคมเห็นวามีความสำคัญสูง (Socially 

significant impacts) ดังนั้น จึงตองมีการเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็น

และความหวงกังวลของประชาชนอยางกวางขวาง  

จากประสบการณในระยะแรกของการดำเนินการในเร่ืองนี้ตาม   

พ.ร.บ.สขุภาพแหงชาต ิพ.ศ.2550 พบวา มกีารดำเนินการหลายรูปแบบ แตก็

พบปญหาหลายประการ เชน กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีความ

ซับซอนสูง ยากท่ีชาวบานจะเขาใจทั้งหมด จึงอาจจะไมสามารถแสดง

ความคิดเห็นไดอยางครอบคลุมประเด็นสำคัญท้ังหมด ระยะเวลาและส่ือท่ี

ใชในการช้ีแจงอาจจะไมเพียงพอ กระบวนการคัดเลือกหรือเชิญผูเขารวม

แสดงความคิดเห็นไมครอบคลุมกลุมผูไดรับผลกระทบ ที่สำคัญ ขอบเขต

ของผลกระทบท่ีพิจารณากันมักจะแคบแคผลกระทบจากโรงงานหนึ่งโรง

เทาน้ัน แตในความเปนจริงประชาชนมักจะเดือดรอนจากผลกระทบสะสม

ของหลายๆ โรงงาน 

จึงเกิดคำถามท่ีสำคัญข้ึนวา การกำหนดขอบเขตของการประเมิน  

ผลกระทบทางสุขภาพท่ีดีควรทำอยางไร จึงจะกอใหเกิดการดำเนินการท่ีมี

ความโปรงใส มธีรรมาภบิาล เกิดความรวมมอืรวมใจ และเพ่ือใหเกิดสขุภาวะ

ขึ้นในสังคมอยางแทจริง คณะผูเขียนจึงมุงตอบคำถามดังกลาวโดยการ

ศึกษาจากบทเรียนกรณีศึกษาการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท้ังของ

ตางประเทศและของไทย เพ่ือใหขอเสนอแนะท่ีนาจะเปนประโยชนตอการ

นำมาปรับใชในสังคมไทย ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติที่สนับสนุนใหคณะผูเขียนไดศึกษาเร่ืองนี้ 

คณะผูเขียน 
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การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (เอช ไอ เอ) ในประเทศไทยได

ถูกบรรจุไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 โดยมุงใหเปนกระบวนการ

เรียนรูรวมกันของสังคม ในการตัดสินใจทางนโยบายที่ดีที่สุด เพ่ือสุขภาวะ

ของสังคม  

หลังจากท่ี พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติประกาศใชไมนาน รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็มีผลบังคับใชตามมา โดย  

ไดบัญญัติเร่ือง เอช ไอ เอ ไวในหมวดสิทธิชุมชน มาตรา 67 วรรคสอง 

ความวา  

“การดำเนินโครงการหรือกจิกรรมทีอ่าจกอใหเกิดผลกระทบตอชมุชน
อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิ และ
สขุภาพ จะกระทำมไิด เวนแตจะไดศกึษาและประเมินผลกระทบตอคณุภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการ  
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดให
องคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดำเนินการดังกลาว”  

จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง มีเจตนารมณใหมีการ

ทำเอช ไอ เอ เพ่ือปกปอง คุมครอง สุขภาพของประชาชนจากผลกระทบ
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1 สช. ถามตอบเรื่อง HIA กับ มาตรา 67 วรรค 2

ทางลบ ที่อาจเกิดจากโครงการและกิจกรรมตางๆ1  

หลังจากน้ันคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดออกประกาศ เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ.2552 ออกมา เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 หลังจากที่  

รางขอเสนอไดผานความเห็นชอบของสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1   

พ.ศ.2551 ในมติที่ 1.11 และการจัดเวทีรับฟงขอคิดเห็นจากสาธารณะจาก

ทุกภูมิภาคของประเทศและที่สวนกลาง รวม 6 ครั้ง 

สิ่งใหมที่เกิดขึ้นภายใตประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน  

ผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 นี้ คือ  

1. ตองมีกระบวนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน

ผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ  

2. ตองมีการทบทวนรางรายงานการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ

ดานสุขภาพโดยสาธารณะ และ  

3. ตองมีการจัดทำแผนและรายงานการติดตามผลกระทบดาน

สุขภาพตอสาธารณะ 

 

เน่ืองจากเปนเร่ืองใหม ทำใหฝายตางๆ ที่เก่ียวของไมคุนเคยและ  

ไมทราบวาการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวท่ีถูกตองและเหมาะสมนั้น

ตองทำอยางไร การดำเนินการในเรื่องนี้ที่ผานมาก็ประสบปญหาหลาย

ประการ หลายฝายยังไมพึงพอใจ จึงเปนท่ีมาของการจัดทำเอกสารชุดนี ้

เพ่ือเปนวัตถุดิบตั้งตนในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให  

ขอเสนอแนะตอแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมท่ีทุกฝายจะยึดถือเปน
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หลักปฏิบัติตอไป 

เอกสารฉบับนี้เปนผลผลิตจากการศึกษาบทเรียนตางๆ ทั้งของไทย

และตางประเทศเก่ียวกับเรื่องนี้ โดยการทบทวนเอกสาร การเขารวม

สังเกตการณการจัดเวทีกำหนดขอบเขตผลกระทบโดยสาธารณะในพ้ืนท่ี 

การสังเคราะหบทเรียนจากเวทีวิชาการและการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่

เก่ียวของ ไดแก บุคลากรของบริษัทที่ปรึกษา ผูประกอบการ นักวิชาการ 

หนวยงานรัฐที่เก่ียวของ กรมอนามัย สำนักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้  

ยังไดรับขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

คณะผูเขียนจึงใครขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนทำใหหนังสือเลมนี้สำเร็จ

ออกมา มา ณ โอกาสน้ี 

เน้ือหาในหนังสือ ประกอบดวย สวนท่ีหน่ึง วาดวยหลักการและ
แนวคิดพื้นฐานของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ สวนท่ีสอง วาดวย
บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพของตางประเทศ รวม 6 กรณีศึกษา สวนท่ีสาม วาดวยบทเรียนการ

กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของ

ประเทศไทย รวม 2 กรณีศึกษา สวนท่ีสี่ เปนการสรุปสังเคราะหบทเรียน
และขอเสนอแนะตอการดำเนินงานเรื่องนี้ในประเทศไทย สวนสุดทาย คือ 

ภาคผนวก มีตัวอยางรายการสารเคมีและปจจัยเส่ียงกอมะเร็งท่ีเจาของ

โครงการพัฒนาควรมีการแจงใหสาธารณะทราบ และคูมือการเขารวม

กำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบดานสุขภาพสำหรับประชาชน 
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บทที่ 2 
ความหมายและความสำคัญ

ของการกำหนดขอบเขตและแนวทาง
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
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กอนที่จะกลาวถึงเร่ืองการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบ

ดานสขุภาพ สมควรมกีารทำความเขาใจภาพรวมของการประเมินผลกระทบ

ดานสขุภาพในบรบิทของการพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพกันกอน 

 

1 
ความสำคัญของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ  
ที่อาจจะเกิดจากนโยบายหรือโครงการพัฒนา 

 

มีคำถามสำคัญในเร่ืองทิศทางการพัฒนาท่ีสังคมควรตองชวยกันหา

คำตอบ ดังนี้ 

1.1 ชุมชนหรือสังคมมีเปาหมายในการพัฒนาอะไรบาง 

1.2 มีทางเลือกเชิงนโยบาย หรือโครงการอะไรบางท่ีจะทำใหบรรลุ

เปาหมายของชุมชน 

1.3 ในแตละทางเลือก (จะ) เกิดผลกระทบ อะไรบาง (ทั้งทางบวก

และทางลบ) 

1.4 ควรจะตัดสินใจอยางไร (ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกนโยบาย) 

1.5 ใครควรจะทำอะไรบาง (ตามการตัดสินใจในขอ 1.4) 

จะเหน็ไดวา คำถามขอที ่1.3 นัน้ กค็อื กระบวนการประเมินผลกระทบ

ซึ่งมีไดหลายดาน เชน ดานส่ิงแวดลอม ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และ 
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ดานสุขภาพ แตหากใหคำนิยามเร่ือง “สุขภาพ” แบบกวาง ก็จะเห็นไดวา 

สุขภาพมีความเก่ียวพันกับเร่ืองส่ิงแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจอยางมาก 

 

2 
เปาหมายของกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
ในภาพรวม 

 
เปาหมาย ของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ควรเปนไปเพื่อ

การสรางกระบวนการเรียนรูของคน “ทั้งสังคม” เพ่ือการ “อยูรวมกันอยาง

สงบและสันติ” “ไมทำรายหรือเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน” และ “มุงรวมมือกัน

สรางสรรคสังคมไทยใหนาอยูทั้งในปจจุบันและอนาคต” (ไมใชเพ่ือการ

ตอตานคัดคานโครงการอยางไรเหตุผล หรือเพ่ือหลอกลวงประชาชนวา 

โครงการทำดีที่สุดแลว เพราะหากเปนเชนนั้น ผลลัพธที่ไดมักจะเปนความ

ขัดแยงในสังคมที่ทุกฝายเสียหาย) 

 

3
ขั้นตอนมาตรฐานของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

 

ขั้นตอนมาตรฐานของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเปนท่ี

ยอมรับกันทั่วโลก ประกอบดวยข้ันตอนที่สำคัญ ดังนี้ 

3.1 การคัดกรองหรือคัดเลือกนโยบายหรือโครงการพัฒนาท่ีควร

ทำการประเมินผลกระทบ 

3.2 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดย

สาธารณะ  
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3.3 การประเมินผลกระทบและการจัดลำดับความสำคัญการให 

ขอเสนอแนะ และการเขียนรายงาน 

3.4 การอานทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ 

3.5 การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่เหมาะสม 

3.6 การกำกับติดตามผลการตัดสินใจ 

จะเห็นไดวา ขั้นตอนที่ 3.2 คือ ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตและ

แนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ เปนขั้นตอนที่สำคัญอันหน่ึง

ของกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ซึ่งรายงานฉบับนี้จะได 

กลาวถึงโดยละเอยีดตอไป 

 

4 
ความสำคัญของการกำหนดขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ 

 

การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

โดยสาธารณะเปนขั้นตอนแรกๆ ที่มีความสำคัญมาก เพราะเปนขั้นตอน

การกำหนดทิศทางในภาพรวมของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ  

จากเดิมทีก่ารกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพมักจะมีมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพท่ีแคบ (เชน โครงการกอสรางเข่ือน 

ปากมูลในอดีตใหความสนใจเฉพาะผลกระทบที่เก่ียวของกับโรคจากพยาธิ

บางชนิดเทาน้ัน) เม่ือเปดกวางใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมในการ

กำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบ จึงทำใหมีมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพท่ี

กวางข้ึน  

จากเดิมที่ใหความสำคัญเฉพาะผลกระทบท่ีผูเช่ียวชาญระบุเทาน้ัน 

เปล่ียนมาเปนใหน้ำหนักกับความคิดเห็นของสาธารณชนมากขึ้น 
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เปาหมายสำคัญ ของการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน

ผลกระทบดานสุขภาพน้ัน ควรเปนไปเพ่ือ “การสรางการมีสวนรวมของ

สาธารณชนในการพัฒนา” เปดโอกาสใหสาธารณชนไดแสดงขอหวงกังวล

ของตนเกี่ยวกับผลกระทบที่สำคัญท่ีอาจจะเกิดขึ้น (socially significant 

impacts) มโีอกาสใชภมูปิญญา (ปญญาอันเกดิขึน้จากการใชชวีติในผนืดนิ

นั้นมาอยางยาวนาน) ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับทางเลือกการพัฒนา และ

เปนการเปดรับความรูอยางรอบดาน ซึ่งจะทำใหการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพ มีความครอบคลุมรอบดานอยางเปนองครวมในทุกมิติของการ

พัฒนา นำไปสูการปรับแตงนโยบายหรือโครงการพัฒนาท่ีจะกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกทุกฝายอยางย่ังยืน 

 

5 
ทำไมจึงใหความสำคัญกับความคิดเห็นของสาธารณะมากข้ึน 

 

มเีหตผุลหลายประการทีส่นบัสนนุการรบัฟงความคิดเห็นของสาธารณะ 

ที่มีตอโครงการพัฒนา และผลกระทบจากโครงการ ดังนี้ 

5.1 เปนเครือ่งมอืวดัระดบัความหวงกงัวลของประชาชนตอโครงการ 

พัฒนา 

5.2 คนทองถิ่นรูเร่ืองพ้ืนที่ของตนดีที่สุด 

5.3 ประชาชนมีสทิธิขัน้พ้ืนฐานท่ีจะรูวาตนจะไดรบัผลกระทบอะไร 

5.4 ประชาชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีสวนรวมตัดสินใจ 

5.5 ลดปญหาความขัดแยง เม่ือนำขอเทจ็จรงิมาพจิารณารอบดาน 

5.6 ทำใหเกิดการเรียนรู สรางความสามารถในการดำรงชีวิตใหมี

สุขภาพดี 
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แบบที่ 1  VTV model of Health (Netherlands)1 

Policy or Project 

External 
developments 

Health Status 

Determinants 
of health 

Prevention  
and health 

6 
กรอบแนวความคิดเร่ืองการกำหนดขอบเขต 
และแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ 

เน่ืองจากผลกระทบทีเ่กิดจากนโยบายหรือโครงการพฒันา มกัจะเปน

เร่ืองที่มีความซับซอนสูง อาจสงผลกระทบเปนลูกโซตอเน่ืองกันไปไดทั้งใน

ดานพ้ืนที่และเวลา การสรางกรอบแนวความคิดเพ่ือชวยในการวิเคราะห

หรือจัดกลุมของผลกระทบ จึงเปนสิ่งที่มีประโยชนมาก 

กรอบแนวความคิดเรื่องผลกระทบดานสุขภาพท่ีมีการเสนอท่ีผานมา  

มีหลายแบบ ไดแก 

............................................................................... 
1 Van Reeuwijk-Werkhorst J and Van Herten L. HIA and intersectoral policy in urban 
planning: a checklist for health impact screening in Leiden, the Netherlands. In Wismar M, 
Blau J, Ernst K and Figueras J (Eds.). The Effectiveness of Health Impact Assessment: 
Scope and Limitations of  Supporting Decision-making in Europe. WHO Regional Office for 
Europe. Copenhegen, Denmark 2007. Available at http://www.rivm.nl/vtv/object_document/
o5423n30044.html Accessed 30 September 2009. 
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2 ่ีทบบแ

3 ่ีทบบแ

ะวาภขุส = พาภุสข  
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แบบที่ 4 DPSEEA Model (WHO-EU)4 

Exposure 

Driving force 

Pressure 

State 

Effect 

Action 

เชน นโยบายสงเสริมการสงออกพืชเกษตร
เพ่ือมุงหารายไดเขาประเทศ 

การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเชิงเด่ียว 

ประชาชน ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม ไดรับสัมผัส 

การใชสารเคมีเกษตรเพิ่มขึ้น 

ผลกระทบตอสุขภาพ และระบบนิเวศ 

มาตรการและแนวทางแกไข ปองกัน 

จะสงัเกตไดวา กรอบแนวคดิทกุอันขางตน ใหความสำคญักับ “ปจจยั  

ที่มีผลตอสุขภาพ” หรือ “ปจจัยท่ีกำหนดสุขภาพ” 

เน่ืองจากมีงานวิจัยจำนวนมากที่ไดพิสูจนใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวาง “ปจจัยท่ีกำหนดสุขภาพ” กับ “สถานะสุขภาพ” อยางเพียงพอแลว 

ดังนั้นการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาที่มีตอ “ปจจัยท่ีกำหนด

สุขภาพ” จึงสามารถทำนายผลกระทบท่ีจะมีตอ “สถานะสุขภาพ” ไดอยาง

มั่นใจ 

 
............................................................................... 
4 Waheed B, Khan F, Veitch B. Linkage-Based Frameworks for Sustainability Assessment: 
Making a Case for Driving Force-Pressure-State-Exposure-Effect-Action (DPSEEA) 
Frameworks. Sustainability. 2009; 1(3):441-63. 
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7 
ผลลัพธจากข้ันตอนการกำหนดขอบเขต 
และแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ 

 

ผลลัพธที่ไดจากการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 

ผลกระทบ คือ รายงานผลการกำหนดขอบเขตซึ่งเปรียบเสมือนพิมพเขียว

และเปนหลักประกันดานคุณภาพอยางหนึ่งของกระบวนการประเมิน 

ผลกระทบ เน้ือหาในรายงานควรประกอบดวยประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

7.1 ความเปนมา วัตถุประสงค และข้ันตอนการดำเนินงาน 

7.2 ขอบเขตประเด็นผลกระทบที่สำคัญ ที่ไดจากการรับฟง      

ขอหวงใยของสาธารณะ และจากขอมูลหลักฐานตางๆ 

 7.2.1 ผลกระทบดานตางๆ ที่สังคมเห็นวาสำคัญ โดยอาจจะ 

 สรุปเปนตาราง ดังนี้ 

 

ปจจัยดานตางๆ ผลกระทบ 
ขนาด พื้นท่ี 

และความรุนแรง 
สิ่งที่ประชาชน 
ยังหวงกังวลมาก 

มาตรการที่ 
เจาของโครงการ 
ควรดำเนินการ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. วัตถุอันตราย

3. ของเสีย

4. การรับสัมผัสมลพิษ

5. อาชีพ การจางงาน

6. ความสัมพันธของชุมชน

7. มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

8. กลุมเสี่ยงพิเศษ
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ปจจัยดานตางๆ ผลกระทบ 
ขนาด พื้นท่ี 

และความรุนแรง 
สิ่งที่ประชาชน 
ยังหวงกังวลมาก 

มาตรการที่ 
เจาของโครงการ 
ควรดำเนินการ 

9. ระบบบริการสาธารณสุข

10. สาธารณูปโภค

11. อื่นๆ

 7.2.2 ขอบเขตพ้ืนที่และผูที่มีโอกาสไดรับผลกระทบสูง 

 7.2.3 การจัดลำดับความสำคัญ 

  1) ผลกระทบที่มีความสำคัญสูง 

  2) ผลกระทบที่มีความสำคัญปานกลาง 

  3) ผลกระทบที่มีความสำคัญนอย 

 7.2.4 ผลกระทบที่มีมาตรการหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ รองรับ  

 อยูแลว 

 7.2.5 นโยบายระดับตางๆ ที่เก่ียวของสัมพันธที่ควรสงตอให  

 หนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปพิจารณา เชน นโยบายหรือ  

 ทศิทางการพฒันาระบบพลงังาน แผนแมบทการพฒันา  

 ชุมชนเปนตน 

7.3 แนวทางหรือวิธีการวิเคราะห (คาดการณ/ประมาณการณ) 

ผลกระทบในขอ 7.2 

 7.3.1 แหลงขอมูล 

 7.3.2 วิธีรวบรวมขอมูล 

 7.3.3 วิธีวิเคราะหขอมูล 

 7.3.4 การมีสวนรวมของฝายตางๆ ในขัน้ตอนที ่7.3.1 ถงึ 7.3.3 

7.4 มาตรการเพ่ือจัดการผลกระทบเบ้ืองตน (ที่ตองถูกประเมิน  

ผลกระทบดวยเชนกัน) 
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 7.4.1 มาตรการลดผลกระทบทางลบ  

 7.4.2 มาตรการเพ่ิมพูนผลกระทบทางบวก 

 7.4.3 ขอเสนอแนะหรือทางเลือกการพัฒนา 

7.5 การบริหารจัดการกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

ที่ควรจะเปน 

 7.5.1 ผูรับผิดชอบดำเนินงาน (อาจจะมีหลายทีมได)  

 7.5.2 ระยะเวลา 

 7.5.3 งบประมาณ 

 7.5.4 การเผยแพรและการส่ือสารสาธารณะ 

 7.5.5 การจัดทำสัญญา (TOR)  

  7.5.6 การปรบัใหเขากับการทำ HIA แตละประเภท ไดแก  

  1) HIA ใน EIA 

  2) HIA ของแผนพัฒนาหรือโครงการภาครัฐ 

  3) HIA ตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.สขุภาพแหงชาติ 

  4) HIA โดยชุมชน 

 

รายงานการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบน้ี ควรเปดโอกาส

ใหสาธารณะเขาถึงและนำมาใชในขั้นตอนตอๆ มาได โดยเฉพาะการนำมา

เปรียบเทียบกับผลการประเมินในขั้นตอน “การทบทวนรางรายงานการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ” (Public review) 
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บทที่ 3 
การกำหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ :
กรณีศึกษาในตางประเทศ
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มีกรณีศึกษาเร่ืองการประเมินผลกระทบในตางประเทศจำนวนมาก 

ผูศึกษาเลือกเร่ืองที่นาจะมีบทเรียนท่ีมีประโยชนตอการนำมาปรับใชและ

เรียนรูในประเทศไทย จำนวน 6 กรณี ดังนี้  

 
กรณีศึกษาที่ 1
 
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
ของแผนการพัฒนาระบบจราจรขนสง 
แคนตันทิชิโน สวิตเซอรแลนด  
(Carabianca A and Frei K, 2004) 

บทนำ 
ประเทศสวิตเซอรแลนดมีประชากร 7.4 ลานคน (เปนชาวตางชาติ 

1.5 ลานคน) ภาษาหลักมี 3 ภาษา ไดแก เยอรมัน (63%) ฝรั่งเศส (20%)  

และ อิตาเลียน (6.5%) มีการปกครองเปนแบบสาธารณรัฐ (แตละรัฐ  

เรียกวาแคนตัน) แบงเปน 26 แคนตัน ซึ่งแตละแคนตันมีความเปนอิสระ  

ในการจัดการตนเองและออกกฎหมายตางๆ คอนขางมาก มีวัฒนธรรมและ
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ประชาธปิไตยแบบมสีวนรวมและการตดัสนิใจโดยมติเอกฉันท (Consensus 

cultures) มาอยางยาวนาน บรบิทของประเทศสวติเซอรแลนดทีส่ำคัญ คอื มี

การกระจายอำนาจสูง ตวัอยางเชนกฎหมาย Cantonal Coordination Law 

ที่ออกมาป ค.ศ.1997 ไดเพ่ิมอำนาจใหกับทองถ่ินมากย่ิงขึ้นในเร่ืองการ

วางแผนระบบขนสงจราจร 

แคนตันทิชิโน ตั้งอยูตอนใตของประเทศ ติดอยูกับประเทศอิตาลี   

มีประชากรประมาณ 350,000 คน ปจจุบันเร่ิมประสบปญหาดานการ

จราจรขนสงมากข้ึน เพราะมีปริมาณการเดินทางเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต 

การขนสงทีเ่พ่ิมมากขึน้เกิดจากการเดินทางไปทำงานระหวางประเทศ  

สวิตเซอรแลนดและอิตาลี การขนสงสินคาจากทะเลเหนือเพ่ือผานไปยัง

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน การเดินทางของนักทองเท่ียวในชวงฤดูรอนโดยใช

รถยนตสวนตัว 

ชาวแคนตนัทชิโิน เร่ิมตระหนกัถึงปญหาดานสขุภาพท่ีตามมา ไดแก 

ปญหาอุบตัเิหตกุารจราจรและปญหามลภาวะทางอากาศ มกีารตรวจพบวา 

ปริมาณฝุนมลภาวะทางอากาศมีมากถึง 30 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ในขณะท่ีพื้นที่อื่นๆ ของประเทศสวิตเซอรแลนดมีเพียง  20 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร และมีประชากรถึง 70% ที่รับสัมผัส ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ มี

ประชากรที่รับสัมผัสเพียง 3% เทาน้ัน ดวยสาเหตุนี้ทำใหประชาชนเสียชีวิต

และเขาโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นถึง 80% 

จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการขนสงจราจรระดับภาคข้ึน (Regional 

Transport Commissions) โดยมีตัวแทนจากชุมชนเขารวมในการวางแผน

ระบบจราจรขนสง ประธานของคณะกรรมการชุดนี้เปนอดีตพนักงานของการ

รถไฟ และเปนผูที่เสนอใหมีการผนวกเอาเร่ืองการประเมินดานสุขภาพ

เขาไปในการวางแผน เพ่ือบรรลุเปาหมาย ทั้งการพัฒนาอยางย่ังยืนและ
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การสงเสริมสุขภาพ 

มีการวาจางบริษัทที่ปรึกษาในทองถิ่น ที่ชำนาญเร่ืองการ

ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและการวางแผนเมืองมาจัดทำ 

HIA ดวยความรวมมือของหนวยงานดานสุขภาพในทองถิ่น จุดเดน

ของการดำเนินงานคือ การมีสวนรวมของชุมชนที่เขมแข็ง การมี

สวนรวมของหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น เม่ือมีผลงานการประเมินและ

ขอเสนอแนะออกมา ก็มีการต้ังคณะกรรมการรวมจากฝายตางๆ เพ่ือ

ดำเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 

กระบวนการ HIA ใชเวลาประมาณ 3 ป มีผลกระทบท่ีสำคัญ  คือ 

1) ทำใหชุมชนมีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมในการดำเนินการ   

2) ทำใหเกิดการทำงานรวมกันของหนวยงานสาขาตางๆ เชน หนวยงานท่ี

ดูแลเร่ืองชายแดน และหนวยงานสาธารณสุข ตลอดจนภาคประชาสังคม 

เชน WWF, Swiss Touring Club, Rural Youth Association, Industrial 

Association 3) ทำใหเกิดการผนวกรวมดานเศรษฐกิจและสังคม 

บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบดานสุขภาพ 

  

1. การนิยามของคำวาสุขภาพทางกวาง และพิจารณาครอบคลุม

ถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นท่ีเปนคุณคาทางสังคม

ที่ยึดถือ คือ ความเปนเอกภาพทางสังคม (Social Solidarity) และความ

เปนธรรม (Equity and equal opportunity)  

2. การทำ HIA เพื่อมุงลดผลกระทบทางลบและเพ่ิมพูนผลกระทบ

ทางบวก ทำใหเพงความสนใจมาที่การกำหนดมาตรการตางๆ มากกวา  
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การทำนายผลกระทบ 

3. การมีสวนรวมของประชาชนและประชาสังคม ทำใหชุมชนมี

ความเปนเจาของ พรอมรับดำเนินงานตอไป รวมทั้งการกำกับติดตาม  

ผลกระทบระยะยาว 

4. หนวยงานตางๆ มีสวนรวมต้ังแตระยะแรก และรวมออกทุน

ดำเนินการ 

 

ตัวอยาง มาตรการที่ไดจากกระบวนการ HIA 

 
มาตรการ ดัชนีเพื่อการติดตามระยะยาว 

1. ลดการปลอยมลภาวะทาง  
   อากาศ โดย 

1. ระดับฝุน มลภาวะในพื้นท่ีตางๆ  

2. จำนวนคนรับสัมผัส 
1.1 สรางแรงจูงใจใหใชขนสงสาธารณะ 

ลดการใชรถยนตสวนตัว 

1.2 สงเสริมการขนสงความเร็วต่ำ  

1.3 สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี  
ใหมๆ ที่ชวยลดมลภาวะ 

 

2. ลดมลภาวะทางเสียง 1. ระดับเสียงในพื้นท่ีตางๆ  
2. จำนวนคนท่ีรับสัมผัสระดับเสียงดัง 2.1  เขตลดความเร็ว 

2.2 จำกัดความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม.  

2.3 มาตรการอ่ืนๆ  
3. ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนและ 
   เพิ่มการเขาถึง 

1. ปริมาณการใชระบบขนสงสาธารณะ 
2. ความพึงพอใจของผูใช 

3.1  ปรับชวงเวลาเดินรถ 

3.2 เพิ่มการเช่ือมตอระหวางระบบ 
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มาตรการ ดัชนีเพื่อการติดตามระยะยาว 
4. สงเสริมการใชจักรยาน 1. ความยาวของทางจักรยานท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. พื้นที่จอดรถจักรยานท่ีเพ่ิมขึ้น 
5. ลดอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะใน 
   เด็ก 

1. พื้นที่จำกัดความเร็วท่ีเพ่ิมขึ้น 
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

5.1 กำหนดเขตจำกัดความเร็วไมเกิน30 
กม./ชม. 

5.2 สรางทางเดินเทาเพิ่ม  

5.3 สรางสิ่งกีดขวางเพื่อลดความเร็ว  

กรณีศึกษาที่ 2
 
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากโครงการ 
สรางถนนสายใหม ในสวีเดนชวยการตัดสินใจ 
ทางนโยบายเร็วขึ้น (Wismar M et al., 2007) 

 

 

 

บทนำ 
โครงการกอสรางถนน 4 เลน หมายเลข 73 จากกรุงสกอตโฮมไปยัง

เมืองทาไนนาแชม ไดรับการตอตานและคัดคานจากหลายฝาย แมจะผาน

กระบวนการประเมินผลกระทบดานสิง่แวดลอม (EIA) แลวก็ตาม การประเมิน

ผลกระทบดานสุขภาพท่ีมีอยูใน EIA ครอบคลุมเน้ือหาดานสุขภาพอยาง

จำกัด จึงมีการเสนอใหทำ HIA เพ่ิมเติม  



29

หนวยงานวางแผนดานการขนสงจราจรของกรุงสกอตโฮม มแีผนการ

กอสรางเสนทางหมายเลย 73 เพื่อลดการคับคั่งทางจราจรแตเสนทางท่ี  

วางไวตองตัดผานชุมชน ปาไม และสถานที่พักผอนหยอนใจ ทำใหมีกระแส

คัดคานจากหลายฝายและเสนอวาควรใชงบประมาณไปลงทุนดานขนสง

สาธารณะจะดีกวา ทำใหรัฐบาลตองชะลอการตัดสินใจ 

แตเทศบาลเมืองไนนาแชมสนับสนุนการกอสราง จึงเสนอใหมีการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) เพ่ิมเติมไปจากรายงาน EIA โดยได

ติดตอไปยัง The Swedish National Institute of Public Health (SNIPH) 

ซึ่งเปนหนวยงานท่ีวางแผนการพัฒนาสุขภาพของประเทศ ตลอดจนการ

กำหนดแนวทางการทำ HIA ดวย 

มีการต้ังคณะกรรมการกำกับทิศทางการทำ HIA ที่มีตัวแทนจาก 

SNIPH, หนวยงานวางแผนการขนสงจราจรและรฐับาลทองถ่ิน โดยม ีSNIPH 

เปนผูประสานงาน 

กระบวนการ HIA เปดรับฟงความเห็นจากหลายฝาย ไดแก ตวัแทน

ของหนวยงานตางๆ ตวัแทนจากรัฐบาลทองถิน่, สภาทองถิน่, ประชาสังคม, 

สถาบันวิชาการ, ผูใชถนน, ประชาชนที่อาศัยในบริเวณท่ีถนนจะตัดผาน, 

คนเดินเทา, คนข่ีมา, นายพราน, ธุรกิจทองถิ่น, พรรคฝายคาน, องคกรและ

สมาคมตางๆ รวมมากกวา 5,000 คน 

 

บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

 

1. ใชเปาหมายและวัตถุประสงคการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน   

มาเปนกรอบในการประเมินผลกระทบ 
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ตัวอยาง เปาหมายและวัตถุประสงค 
ของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

1. สรางส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย 

 1.1 ลดอุบัติเหตุจราจร 

 1.2 ลดการขนสงวัตถุอันตราย ฯลฯ 

2. เพ่ิมการออกกำลังกายหรือใชแรงกาย 

 2.1 เพ่ิมสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ 

3. ลดมลภาวะทางอากาศ 
 3.1 ลดการปลอยกาซ CO2 

 3.2 ลดการปลอยกาซ NO2 

 3.3 ลดฝุนมลพิษ 

 4. ลดสารพิษในสิ่งแวดลอม 

 4.1 ลดการกระจายของสารพิษ POPs 

 4.2 ลดการกระจายของโลหะหนัก 

 4.3 ลดการร่ัวของสารพิษจากถนน 

 5. ลดมลภาวะทางเสียงและการส่ันสะเทือน 

 5.1 ลดระดับเสียงเกินมาตรฐาน 

 5.2 ลดการส่ันสะเทือนอันตราย 

 6. พัฒนาแมน้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ ใหสะอาด 

 6.1 เพ่ิมพื้นที่การพักผอนหยอนใจ 

 7. การพัฒนาปาไมใหยั่งยืน 

 7.1 เพ่ิมพื้นที่ปาไม ฯลฯ 
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2. มีการระบุกลุมเสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบมากเปนพิเศษอยาง

ชัดเจน ไดแก เด็ก, ผูใหญ, คนชรา, คนพิการ, ผูปวยเร้ือรัง, คนข่ีมา, นาย

พราน และประชาชนทั่วไป โดยการทำเปนตารางเมตริกกับเปาหมาย ขอ 1 

ตัวอยางเชน 

 

 กลุมเส่ียงเปาหมาย เด็ก ผูใหญ คนชรา คนพิการ อื่นๆ
- สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย

- เพ่ิมการออกกำลังกาย

- ฯลฯ

 

3. กระบวนการทำ HIA นำไปสูการสรางความตระหนักดานสุขภาพ

ทำใหมีมาตรการปองกันผลกระทบทางลบ และกำหนดมาตรการสงเสริม

สุขภาพเพ่ิมเติมเขาไปในการออกแบบเสนทาง ถนน จนเปนที่ยอมรับของ

ทุกฝาย 

4. ความหวงกังวลของประชาชน เร่ืองอุบัติเหตุไดรับการตอบสนอง 

5. การเขารวมกระบวนการ HIA ทำใหฝายตางๆ เกิดความตระหนัก

เร่ืองสุขภาพเพ่ิมขึ้น และมีทักษะดำเนินการ HIA มากข้ึน 

6. ผูประสานงานหลักในการทำ HIA จาก SNIPH มีบทบาทสำคัญ 

เพราะมีทักษะและประสบการณสูง สามารถนำเสนอผลการประเมิน  

ผลกระทบ ที่นำไปสูการตัดสินใจและปฏิบัติได 
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กรณีศึกษาที่ 3
 
การวางแผนใชที่ดินยานคอเทนนีตี้  
เมืองจีวาสโกลา ประเทศฟนแลนด 
(Kemm J et al., 2004) 

 

บทนำ 
ประเทศฟนแลนดมีกฎหมายผังเมืองชื่อ Land Use and Building 

Act 1999 ที่ระบุใหมีการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและ

สังคมของโครงการพัฒนา เมืองจีวาสโกลามีวัฒนธรรมการวางแผนและ

การมีสวนรวมของประชาชนมายาวนาน มีหนวยงานวิชาการท่ีเขมแข็งชื่อ 

Center for Social and Health Services สนับสนุน  

เมืองจีวาสโกลา มีประชากร 83,000 คน ไดวางแผนพัฒนาพื้นที่  

ที่อยูอาศัยขนาด 2.5 ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ซึ่ง

เปนพื้นที่รกรางทางการเกษตร พื้นที่พักผอน และบริเวณปา สำหรับคน

จำนวนประมาณ 700 คน  

ที่อยูอาศัยประกอบดวยบานเด่ียวและแฟลต แผนการน้ีเคยไดรับ

การคัดคานจนหยุดไป และมาเริ่มใหมในป 2001 รางแผนใหมเสร็จในป 

2002 และเผยแพรสูสาธารณะชวงตนป 2003 เมื่อไดรับความคิดเห็นจาก

สาธารณะจึงปรับแผนในปลายป 2003 และนำไปสูการรับฟงความคิดเห็น

ของสาธารณะอีก 2 ครั้งในป 2004 และ 2005 ในท่ีสุดสภาเมืองไดอนุมัติ

แผนในปลายป 2005  
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ประเด็นดานสุขภาพและสังคมที่มีหยิบยกข้ึนมาพิจารณา ไดแก 

 1. การจราจรขนสงและอุบัติเหตุ 

 2. สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

 3. สิ่งแวดลอมที่นาอยู 

 4. การส่ือสาร 

 5. บริการและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ 

 6. โอกาสการขยายพ้ืนที่กอสราง 

 7. ความสัมพันธกับเมืองเกา 

 8. ขอพิจารณาเร่ืองเด็กและคนชรา 

 9. หนาท่ีทางสังคมของเมืองใหม 

 10. ตำแหนงของสะพาน 

 11. ตำแหนงของขอบเขตพ้ืนที่ที่อยูอาศัย 

 12. ทางเดินในสวนสาธารณะ 

 13. สนามเด็กเลน 

 14. สถานเล้ียงเด็กเล็กและโรงเรียน 

 15. สถานบริการสาธารณสุข 

 16. สถานท่ีพักผอนและออกกำลังกาย 

 17. การเขาถึงบริการของผูพิการ 

 18. มลภาวะทางเสียงและทางอากาศ 

 19. สวนผสมของผูอยูอาศัยท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับตางๆ  

 20. ความขัดแยงระหวางผูมาใหมและคนเกา 

 21. ความสูงของตึกท่ีอาจบดบังวิว 

 22. ลิฟตสำหรับผูสูงอายุจำเปนหรือไมถาสรางตึกใหเต้ียลง 
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บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบดานสุขภาพ 
 

1. ประเด็นท่ีสาธารณชนหวงกังวล ใหความสำคัญกับเร่ืองทาง

สังคมสูง 

2. ใชการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะหลายรอบ จนกวาจะได

มติเอกฉันท 

 

 

กรณีศึกษาที่ 4 
 
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
ของการพัฒนาเมืองซานฟรานซิสโก 
(Bhatia R, 2010) 

 

 

บทนำ 
การดำเนินงานเร่ืองการประเมินผลกระทบดานสุขภาพเปนเร่ืองที่

คอนขางใหมสำหรับประเทศอเมริกา แตจากการนำเสนอของ นพ.Rajiv 

Bhatia ทำใหคาดการณไดวานาจะมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  

จากประสบการณการดำเนินการเร่ือง Healthy city มีการหยิบยก

ประเด็นนโยบายท่ีมีความสำคัญ ไดแก Land Use Planning, 

Transportation Systems, Safe Housing, Quality Jobs, Workers’      

Rights, Living Wage and Food Resources โดยเชื่อมโยงกับสถาน
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สุขภาพในดาน Life expectancy, Graduation rates, Teenage 

childbearing, Depression, Sick days ทำใหสามารถผลักดันกฎหมาย 

ทองถิ่นเร่ือง Living wage ไดสำเร็จ  

แตสิ่งที่ชาวเมืองซานฟรานซิสโกยังรูสึกวามีความทาทายอยูมากใน

ปจจุบัน ไดแก การพัฒนาเมืองที่จำเปนตองมีอยางตอเน่ืองนั้น จะมีผลตอ

คุณภาพส่ิงแวดลอมอยางไร จะทำใหมีสถานบริการสุขภาพและสังคมดีขึ้น

หรือไม จะทำใหผูเขามามีสวนรวมในการพัฒนามากข้ึนหรือไม การพัฒนา

อยางย่ังยืนรวมเอาเรื่องสุขภาพเขาไปดวยหรือไม  

ประสบการณและการใครครวญส่ิงเหลาน้ีอยูเปนนิจ ทำใหเมือง 

ซานฟรานซิสโกสามารถนำมาประยุกตใชในการทำเร่ือง HIA ไดเปนอยางดี 

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ี นพ.Rajiv นำเสนอตอมา คือ 

HIA ของโครงการ Infill Development & Residential Displacement 

Trinity Plaza, San Francisco ป ค.ศ.2003 ซึ่งมีแผนจะปรับปรุง

อพารทเมนทใหเชาใหมีความทันสมัยมากข้ึนและมีการต้ังราคาคาเชาใหม 

หนวยงานรับผิดชอบคือ San Francisco Department of Public 

Health  วิธีการดำเนินงาน มีการเชิญชวนประชาชนจากชุมชนและภาคี

เครือขายตางๆ มากกวา 20 องคกรมาเขารวม ใชเวลาดำเนินการ 18 เดือน  

กลยุทธที่สำคัญคือ การพัฒนาเคร่ืองมือวัดการพัฒนาเพ่ือสุขภาพ  

(Healthy Development Measurement Tool, HDMT) เพ่ือเปนเครื่องมือ

กำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบ การกำหนดเปาหมายการพัฒนา

สุขภาพ และการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสุขภาพ ที่เอ้ือใหทุกภาคสวน

เขามามีสวนรวมไดสะดวกข้ึน และมีการใชขอมูลอยางเพียงพอ  

ตัวอยางบางประเด็นใน Healthy Development Measurement 

Tool (HDMT) ของนครซานฟรานซิสโก ซึง่มกีารกำหนดเปาหมายการพัฒนา

สอดคลองตามแนวคิด “ปจจัยท่ีกำหนดสุขภาพ”  
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HE. Healthy Economy 

HE.1 : GOAL : Increase high-quality employment opportunities   

for local residents 

HE.1.a Jobs paying wages greater than or equal to the 

self-sufficiency wage 

HE.1.b Proportion of SF jobs filled by SF residents 

HE.1.c Worker density per square mile 

HE.2 : GOAL : Increase jobs that provide healthy, safe and  

meaningful work 

HH. Adequate and Healthy Housing 

HH.1 : GOAL : Preserve and construct housing in proportion  

to demand with regards to size, affordability, and tenure 

HH.1.a Proportion of housing production to housing 

need by income category 

HH.1.b Proportion of households paying greater than 

50% of their income on their homes 

PI. Public Infrastructure/Access to Goods and Services 

PI.1 : GOAL: Assure affordable and high quality child care  

for all neighborhoods 

PI.1.a Maximum capacity of licensed child care 

facilities and proportion of 0-14 year olds 

PI.1.b Unmet need for child care subsidies 

PI.2 : GOAL: Assure accessible and high quality educational  

facilities 
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SC. Social Cohesion 

SC.1 : GOAL: Promote socially cohesive neighborhoods,  

free of crime and violence 

SC.1.a Number of violent crimes 

SC.1.b Number of property crimes 

 

ST.Sustainable and Safe Transportation 

ST.1 : GOAL: Decrease private motor vehicles trips and  

miles traveled 

ST.1.a Proportion of households without a motor vehicle 

ST.1.b Proportion of commute trips made by driving 

alone 

 

ES. Environmental Stewardship 

ES.1 : GOAL: Decrease consumption of energy and natural  

resources 

ES.1.a Residential per capita natural gas use 

HO. Health Outcomes 

HO.1 Asthma hospitalization rate per 1,000 

HO.2 Diabetes hospitalization rate per 1,000 

HO.5 Hospitalization rate for alcohol abuse per 1,000 

HO.6 Leading causes of death by age-adjusted death rates  

 per 100,000 
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D. Demographics 

D.1 Population density 

D.3 Per capita and household median income 

Etc. 

 

บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบดานสุขภาพ 
 

1. HDMT เปนเคร่ืองมือที่ทำใหการทำ HIA พิจารณาเร่ืองสุขภาพ

อยางครอบคลุม และเพ่ิมบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในกระบวนการ 

HIA ที่ชัดเจนมากขึ้น  

2. HDMT ทำใหประชาชนเขารวมและเขาใจเร่ืองผลกระทบดาน

สุขภาพมากข้ึน  

3. HDMT นำไปสูการปรบัปรงุและออกแบบนโยบายใหมทีค่ำนงึถึง

สุขภาพมากข้ึน รัฐบาลและฝายตางๆ ก็หันมาสนับสนุนการทำ HIA มากข้ึน 

4. ปจจบุนั HDMT ถกูนำมาใชในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

ของโครงการพัฒนา อีกอยางนอย 50 โครงการ 
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กรณีศึกษาที่ 5 
 
โครงการสรางเข่ือนขวางแมน้ำโรเมน 
รัฐควิเบค แคนาดา 
(Hydro Quebec Production, 2009) 

 

 

บทนำ 
รัฐบาลรัฐควิเบค ประเทศแคนาดามีแผนการกอสรางเข่ือนขวาง

แมน้ำโรเมน 4 จุด เพ่ือผลิตไฟฟา รวม 1,550 เมกะวัตต ทั้งนำมาใชภายใน

ประเทศและสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการสรางถนนเช่ือมไป

ยังถนนสายหลักยาว 150 กิโลเมตร จะใชเงินลงทุนรวม 6,500 ลานเหรียญ 

ระยะเวลากอสรางป ค.ศ.2009-2020 

โครงการเริ่มวางแผนและรับฟงความคิดเห็นของสาธารณะตั้งแต  

ป ค.ศ.2004 จนถึงปจจุบันรวม 6 ป มีการจัดทำเอกสารเผยแพรโครงการฯ 

ในรูปแบบหนังสือส่ีส ีขนาด 8 หนา มีเน้ือหาแบบยอ 6 หนา ครอบคลุม

ประเด็นที่สำคัญ ไดแก  

รายละเอียดของโครงการ แผนที่ คาดการณผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจที่จะไดรับ ตัวเลขการจางงานในระยะตางๆ ของโครงการ จะเปน

คนทองถิ่น รอยละ 60 การพิจารณาเร่ืองผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ดาน

สังคม และดานสุขภาพ มีการต้ังงบประมาณเพ่ือการลดผลกระทบดานลบ

และการเฝาระวังติดตาม ไวจำนวน 300 ลานเหรียญ (ประมาณ 5% ของ  

งบโครงการ) มีแผนการติดตามผลกระทบไปถึงป ค.ศ.2040 มีการปรึกษา
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และทำสัญญากับชนกลุมนอยและคนพ้ืนเมืองเกี่ยวกับมาตรการตางๆ เชน 

การต้ังกองทุนดูแลชุมชน 

 

บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบดานสุขภาพ 
 

1. ใชเวลารับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชน ยาวนานถึง 5 ป 

2. มีการประเมินผลกระทบเบื้องตน แลวนำไปรับฟงความคิดเห็น

จากสาธารณะอีกคร้ัง 

3. ใหความสำคัญกับชนกลุมนอย มีขอตกลงท่ีจัดทำเปนสัญญา

ผูกพัน 

4. รปูแบบในการรับฟงความคดิเหน็มีความหลากหลาย เชน การจัด  

ประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอหวงกังวล การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การสำรวจชุมชน การสัมภาษณบุคคลตางๆ การเปดชองทางใหแสดงความ

คิดเห็นผานทางชองทางตางๆ การรวบรวมจากหนังสือพิมพและเว็บไซต 
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กรณีศึกษาที่ 6 
 
โครงการเหมืองเพชร เขตตะวันตกเฉียงเหนือ 
ประเทศแคนาดา (เดชรัต สุขกำเนิด, 2545) 

 
 

บทนำ 
บริษัท BHP Diamonds ไดเสนอโครงการกอสรางเหมืองเพชร ขึ้นใน

ป ค.ศ.1994 ในเขตการปกครอง ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดวาเปนเหมือง

เพชรแหงแรกของเขตนี้ โครงการนี้มีมูลคาการลงทุนสูงถึง 400  ลานเหรียญ

แคนาดา ใชเน้ือที่มากกวา 33 ลานเฮกแตร 

โครงการเหมืองเพชรแหงนี ้สรางความหวงัทางเศรษฐกจิใหแกรฐับาล

ทองถ่ินและรัฐบาลกลางอยางมาก แตรัฐบาลตองการใหมีการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน และกระจายผลประโยชนที่เกิดข้ึนอยางเปนธรรม โดยเฉพาะชาว

พื้นเมืองซึ่งเปนประชากรสวนใหญในเขตนี้ 

การดำเนินการในโครงการนี้ จะมีทั้งเหมืองเปดบนดินและเหมือง

ใตดิน ตลอด 25 ปของโครงการจะมีสินแรจากกระบวนการผลิตประมาณ 

133 ลานตัน มีโรงงานแยกเพชร 1 แหง ซึ่งใชกระบวนการทางกายภาพใน  

การแยกเพชร ไมใชกระบวนการทางเคมี เหมือนกับเหมืองเพชรแหงอื่นๆ 

ภายในโครงการนี้ จะมีการกอสรางโรงงานแยกเพชร การกอสราง

ถนนภายในและถนนเช่ือมโยงกับภายนอก จะมีอาคารท่ีพักสำหรับคนงาน 

400 คน มอีาคารบรกิารตางๆ ไดแก อาคารสำนกังาน โรงฝกงาน โกดงัตางๆ 

จะมีคลังเช้ือเพลิง ระบบกระจายเช้ือเพลิง ระบบน้ำ ระบบกำจัดขยะและ
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ของเสียตางๆ 

กอนเร่ิมโครงการน้ี บริษัทไดจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอม จำนวน 8 เลม และนำไปใชในกระบวนการประชาพิจารณ

เก่ียวกับโครงการ ซึง่เกดิขึน้อยางกวางขวาง โดยกระบวนการประชาพจิารณ

เนนท่ีความรูของทองถิ่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และการ

จัดการส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะเร่ืองน้ำและสัตวปา 

 

ประเด็นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการน้ีโดยยอ  

มีดังนี้ 

1. รายไดและสถานะทางสังคม 

โครงการนี้จะสรางตำแหนงงานกอสราง มากกวา 1,000 ตำแหนง มี

งานถาวรเกิดขึ้น 700 ตำแหนง ซึ่งทำใหบริษัทเปนผูจางงานท่ีใหญที่สุดใน

เขต NWT รอยละ 60 ของตำแหนงงานทั้งหมดเปนของคนทองถิ่นเขตเหนือ 

ครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เปนของชาวพ้ืนเมือง โครงการน้ีชวยลดอัตราการ

วางงาน ไดประมาณรอยละ 3 

2. เครือขายการชวยเหลือทางสังคม 

บริษัท BHP จัดการประชุมหลายคร้ัง เปดใหมีการเย่ียมชมโรงงาน 

และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายคร้ัง เพ่ือรับทราบถึงขอหวงกังวลทาง

สังคมและวัฒนธรรม และเพ่ือลดปญหาความขัดแยงระหวางคนทองถิ่น

และคนงานตางถ่ิน โดยจะมีการจัดระบบหมุนเวียนคนงาน ครั้งละ 2 

สัปดาหเพ่ือใหชาวชุมชนไดมีโอกาสกลับไปอยูในชุมชนของตน และมีการ

จำกัดจำนวนการกอสรางถนนแบบถาวร ทั้งนี้ เพ่ือปองกันการยายเขามาต้ัง

ถิ่นฐานอยางถาวร ของคนจากเขตอื่นๆ และเพ่ือรักษาแบบแผนความเปน

เจาของท่ีดินใหใกลเคียงของเดิม รวมถึงมีการเชิญผูสูงอายุชาวพ้ืนเมือง  
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มารวมโครงการอนุรักษโบราณสถานของทองถิ่น เชน ที่ฝงศพ นอกจากน้ี   

ผูสูงอายุกลุมนี้ยังเขารวมโครงการดานการดูแลสิ่งแวดลอมตางๆ อีกดวย 

3. การศึกษา 
บริษัท BHP ตั้งกองทุนการศึกษาปละ 5,000 เหรียญแคนาดา ใหแก

นักเรียนชาวพ้ืนเมืองใหไดมีโอกาสเรียนตอถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือสงเสริม

ใหมีนักวิชาชีพท่ีเปนชาวพื้นเมืองอยางเพียงพอในพ้ืนที ่ขณะเดียวกัน การ

จางงานชาวพ้ืนเมืองก็ไมไดตั้งเกณฑการศึกษาท่ีสูงมาก มีการจัดระบบการ

เรียนรูขณะปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอการมี

โอกาสการทำงานอื่นๆ นอกเหมือง 

4. การจางงานและสภาพการทำงาน 

บริษัท BHP จัดทำนโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

การทำงาน แบบกาวหนาและปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎ

ระเบียบตางๆ เก่ียวกับเร่ืองนี้อยางเครงครัด โดยนโยบายน้ีไดรวมถึงการมี

ระบบควบคุมกำกับ ติดตาม แนวโนมของปญหา เพ่ือเปนเคร่ืองมือเพ่ิมพูน

ความรูเก่ียวกับผลกระทบและการหาทางปองกัน 

5. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

บริษัท BHP มีแผนการจัดการดานส่ิงแวดลอม และกลยุทธการ

จัดการแกปญหาตางๆ ที่สอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ 

ประเด็นที่เนนในแผน ไดแก 

 1) การจัดการกับของเหลือและหลุมตางๆ ของเหมืองอยาง  

  ปลอดภัย 

 2) การจัดการของเสียและขยะจากท่ีพักอาศัย 

 3) การระมัดระวังผลกระทบทางส่ิงแวดลอมขณะกอสราง 
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 4) แผนการใชที่ดิน 

 5) แผนการยกเลิกการใชที่ดิน 

นอกจากนี้ ยังมีระบบการตรวจสอบและเฝาระวังผลกระทบตอ  

สัตวปา โดยการลาดตระเวนท้ังทางบกและทางเคร่ืองบิน มีการแจงให

พนักงานและผูรับเหมาตางๆ ใหระมัดระวังผลกระทบตอสัตวปา ใหทราบ

ถึงพฤติกรรมตามฤดูกาลของสัตวประเภทตางๆ 

6. พฤติกรรมสุขภาพและทักษะการเผชิญปญหา 
บริษัทมีการต้ังคณะกรรมการชุมชน เพ่ือดูแลปญหายาเสพติด   

การติดสรุา ความรนุแรงในครอบครัว โรคตดิตอทางเพศสมัพนัธ และประเดน็

ทางสังคมอื่นๆ และมีการออกนโยบายสถานท่ีทำงานปลอดยาเสพติด และ

ปลอดสุรา นโยบายดานโรคเอดส โดยเฉพาะการใหความรู และการดูแลให

คำปรึกษาแกพนักงานอยางถูกวิธี รวมถึงมีแผนการชวยเหลือพนักงานใน

ดานตางๆ เชน ดานการเงิน การติดยาเสพติด การติดสุรา และความเครียด

จากการทำงาน 

7. บริการสุขภาพ 

บริษัท BHP แบงรายไดสวนหนึ่งเพ่ือนำไปลงทุนดานสังคมและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานตางๆ ในเขต NWT โดยมีการจัดระบบประกัน

สุขภาพใหแกพนักงานทุกคน มีการประสานงานและใชประโยชนจากหนวย

บริการสุขภาพท่ีมีอยูในทองถิ่น และเปนสวนหน่ึงของระบบประกันสุขภาพ

คนงาน 

บริษัท BHP แสดงออกอยางตอเน่ืองวา ใหความสำคัญกับการ

พัฒนาอยางย่ังยืน และมีแผนงานท่ีคำนึงถึงผลกระทบของการทำเหมือง 

ตอชุมชนในระยะยาวเสมอ มีการปรึกษารัฐบาลทองถิ่น รัฐบาลกลาง 
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ตลอดจนชาวพื้นเมืองเสมอ ในข้ันตอนการวางแผน ขณะดำเนินการ

กอสรางและการจัดการตางๆ เม่ือกอสรางเสร็จแลว 

นอกจากน้ี เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ สังคม และรับประกันวาผลประโยชนที่เกิดขึ้นจะมีการแบงปน

อยางเปนธรรมแกทองถิ่น จึงมีการทำสัญญา ขอตกลง เร่ืองผลกระทบและ

ผลประโยชน ระหวางบริษัทกับสมาคมของคนพ้ืนเมือง คือ Kitikmeot Inuit 

และ Mtis Nation ของ NWT ในสัญญากลาวถึงประเด็นการแบงปนรายได 

การดูแลส่ิงแวดลอม และประเด็นดานเศรษฐกิจและสังคม อยางชัดเจน 

 

บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบดานสุขภาพ 
 

1. การใชกรอบแนวความคิด “ปจจัยท่ีกำหนดสุขภาพ” ทำใหมี

แนวทางการกำหนดมาตรการสงเสริมสุขภาพไดชัดเจนขึ้น (โดยไมตองรอ

ใหมีสถิติการเจ็บปวยท่ีสูงขึ้น แลวคอยมาวางมาตรการ) 

2. ใหความสำคัญกับชนกลุมนอย ประเด็นทางสังคม มีขอตกลงที่

จัดทำเปนสัญญาผูกพัน 

3. มีการประเมินผลกระทบเบื้องตน แลวนำไปรับฟงความคิดเห็น

จากสาธารณะอีกคร้ัง 
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บทที่ 4 
บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทาง
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ :

กรณีศึกษาของประเทศไทย
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กรณีศึกษาที่ 1 
 
เหมืองแรทองคำ จ.เลย 
(ธัญญาภรณ สุรภักดี, 2553) 

 

 

บทนำ 
จังหวัดเลยเปนแหลงสินแรที่มีความอุดมสมบูรณแหงหนึ่งของ

ประเทศไทย บริษัททุงคำ จำกัด ไดรับประทานบัตร ป พ.ศ.2546 ใหทำ

เหมืองแรทองคำ เปนเวลา 25 ป จำนวน 6 แปลง คิดเปนพื้นท่ี 2.07 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 1,308 ไร โดยตั้งอยูในพื้นท่ีภูทับฟาจำนวน 5 

แปลง (1,080 ไร) ที่บานนาหนองบง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย และภูซำปาบอนอีก 1 แปลง (228 ไร) 

เปดดำเนินการครั้งแรกในป พ.ศ.2549 เปนการทำเหมืองแบบ

เหมืองเปด โดยการขุดเปนหลุมลึกลงไปจากผิวดิน ขนยายสินแรมากอง 

ปอนเขาเคร่ืองบดหยาบ บดละเอียด ละลายแร ดวยสารละลายไซยาไนด 

ใชถานกัมมันตดูดซับ แยกถานกัมมันตออกมาโดยการกรองและนำไป

ชะลางทองคำท่ีดูดซับไวดวยสารละลายเคมี แยกโลหะทองคำออกจาก

สารละลายดวยไฟฟา แยกโลหะปนเปอนในเตาหลอม เทใสเบา เม่ือเย็นลง

จะไดเปนแทงโลหะผสมระหวางทองคำกับเงิน สงไปทำใหบริสุทธ์ิเพ่ือ

จำหนายตอไป 

ผลกระทบตางๆ และประเด็นที่ประชาชนมีความหวงกังวล ไดแก 

คาภาคหลวงที่ทองถิ่นไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน การจางงานคนทองถิ่นใน

เหมืองทองคำจำนวนนอย มีการปนเปอนไซยาไนดในลำหวยฮวยเกิน  
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คามาตรฐาน พบสารหนูในน้ำหวยเหล็ก พบสารแมงกานีสในลำหวยผุก 

พบสารแคดเมียมในระบบประปาบาดาลบานนาหนองบง สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดไดออกประกาศ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 แจง

ประชาชนวาไมควรนำน้ำจากแหลงดังกลาวมาด่ืมกินโดยตรง รวมถึงไมควร

นำมาใชในการปรุงอาหารหรือประกอบอาหารดวย ตรวจพบไซยาไนดใน

เลือดของชาวบานท่ีอาศัยอยูใกลกับเหมืองทองจำนวน 54 คน จาก 6 

หมูบาน ของตำบลเขาหลวง  

 

บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบดานสุขภาพ 
 

1. เปนการประเมินยอนหลัง (เทียบเทากับการกำกับติดตาม  

ผลกระทบ)  

2. ใหขอมูลที่ไมระบุในรายงาน EIA เชน โอกาสในการปนเปอน

ของโลหะหนัก 

3. ระยะแรกของโครงการ บริษัทแจงชาวบานวา มาซื้อที่ดินเพ่ือ

สรางโรงเรียน แสดงถึงความไมจริงใจตั้งแตตน 

4. มีความขัดแยงเกิดข้ึนในชุมชน เน่ืองจากเหมือง (คนเอาเหมือง

กับคนไมเอาเหมือง) 

5. ชาวบานนาหนองบง เร่ิมเรียนรูการเก็บขอมูลเพ่ือประเมิน  

ผลกระทบดวยตนเอง 
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กรณีศึกษาที่ 2 
 
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 
(สมพร เพ็งค่ำ, 2553) 

 

 

บทนำ 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกถือเปนโครงการวางแผน

พัฒนาระดับภูมิภาคท่ีใหญที่สุดเทาท่ีเคยมีมาในประเทศไทย เพราะมีการ

ลงทุนโดยตรงและเก่ียวเน่ืองมากกวา 400,000 ลานบาท  มีการจางงาน

เพ่ิมขึ้นมากกวา 460,000 คน ซึ่งมีผลทำใหผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ

ภูมิภาคน้ีเพ่ิมขึ้นมากกวา 5 เทา อยางไรก็ดี โครงการดังกลาวเปรียบเหมือน

เหรียญสองดานของการพัฒนา เพราะผลกระทบทางสังคม ทางสิ่งแวดลอม 

และทางสุขภาพจากโครงการนี้ ก็เปนที่ประจักษชัดแกสังคมไทยเชนกัน  

แรงงานอพยพจากตางถ่ินยายเขาสูชุมชนจำนวนมาก สงผลใหเกิด

ปญหาทางสังคมหลายประการตามมา เชน เกิดชุมชนแออัด อาชญากรรม 

และยาเสพติด การลักเล็กขโมยนอย การแพรระบาดของโรคติดตอท่ีมากับ

แรงงานตางถ่ิน สมาชิกใหมกับสมาชิกเดิมของชุมชนยังขาดความสัมพันธที่

แนนแฟน และยงัขาดความตระหนกัในความรบัผดิชอบรวมกัน ขณะเดียวกัน

ภาระการดำรงชีพท่ีเรงรัดมากขึ้นก็ทำใหความสัมพันธฉันทเครือญาติลดลง

อยางมากเชนกัน สงผลใหสถาบันหรือองคกรชุมชนที่เคยเขมแข็งกลายเปน

องคกรท่ีออนแอ จนขาดพลังรวมกันในการจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น

กับชุมชน 
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มีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ มลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ และการ

เจ็บปวยตางๆ อยางตอเน่ือง พบปญหาสารอินทรียระเหยกอมะเร็งเกินคา

มาตรฐานหลายเทา โลหะหนักปนเปอนในบอน้ำท่ีชาวบานใช การลักลอบ

ทิ้งขยะพิษอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติภัยสารเคมีที่เกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอ 

ทำใหทรัพยสินเสียหายและประชาชนไดรับการบาดเจ็บ และลมปวยดวย

โรคจากมลพิษสิ่งแวดลอมจำนวนมาก ซึ่งพิสูจนใหเห็นถึงปญหาความ

เส่ือมโทรมของสิง่แวดลอมอยางรนุแรง จนรัฐบาลประกาศใหเปนเขตควบคมุ

มลพิษ  

และเม่ือภาคประชาชนยื่นฟองศาลปกครอง ศาลก็ไดมีคำส่ังใหระงับ

การดำเนินงานของโครงการที่กำลังกอสรางแตยังไมไดดำเนินการประเมิน

ผลกระทบ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 

ทำใหหลายโครงการตองมารีบเรงดำเนินการอยูในปจจุบัน ทำใหเปนการ

ดำเนินการท่ีไมมีคุณภาพ ภาคประชาชนแสดงออกวาจะไมยอมรับผลการ

ประเมินเชนเดียวกับ EIA ในอดีต 

 

บทเรียนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบดานสุขภาพ 
 

1. การประชาสัมพันธเร่ืองการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นไมทั่วถึง  

ผูเขารวมประชุมมีแตคนเดิมๆ ที่มีความเห็นคลอยตามโรงงาน ไมมีตัวแทน

ผูดอยโอกาส ผูที่เส่ียงตอการไดรับผลกระทบ 

2. เจาของโครงการใหขอมูลที่ไมละเอียดหรือไมครบถวน เชน เร่ือง

สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต 
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3. ประชาชนไดรับขอมูลเพียงชวงระยะเวลาส้ันๆ ไมมีเวลาศึกษา

ทำความเขาใจ หรือไมสามารถเขาใจได เพราะใชศัพทหรือภาษาวิชาการ 

4. ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นนอยเกินไป ชองทางการ  

รับฟงความคิดเห็นมีนอยเกินไป 

5. มีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นพรอมกันหลายโครงการ ทำให

ภาคประชาชนสับสนและไมสามารถศึกษาโครงการไดครบถวน 

6. ปญหาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหญเกินกวาการ

ประเมินผลกระทบรายโครงการไปแลว ควรใชการประเมินผลกระทบเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Environment Assessment, SEA) 
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บทที่ 5 
สรุปขอเสนอแนะ
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จากบทเรียนท่ีไดจากกรณีศึกษาตางๆ ที่ผานมา คณะผูศึกษาจึงได

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบและกระบวนการกำหนดขอบเขต

และแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพซ่ึงมีหัวขอตางๆ ดังนี้  

 

1. ความสำคัญและบทบาทของ “กระบวนการกำหนดขอบเขตและ

แนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ” ในบริบทของ

ภาพรวมการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีอาจจะเกิดจากนโยบายหรือ

โครงการพัฒนา 

2. แนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหง

ชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจาก

นโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 ออกมา เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 

2.1 การจัดองคกรและการจัดการตางๆ สำหรับ “กระบวนการ

กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพโดยสาธารณะ” ที่เหมาะสม 

2.2 การแจงใหสาธารณชนทราบวาจะมี “กระบวนการกำหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดย

สาธารณะ”  

2.3 การเปดเผยเอกสารนโยบายโครงการหรือกิจกรรมตอ

สาธารณชนลวงหนากอนจัดเวที 
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2.4 การจัดเวทีใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็น 

2.5 การเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชน

ภายหลังการจัดเวที 

2.6 การจัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของสาธารณชน พรอม  

คำช้ีแจง 

3. ผลลัพธจาก “กระบวนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ” ที่ควรคาดหวังและวิธีการ

ประเมินวาบรรลุผลหรือไม 

4. ขอคิดเห็นสงทาย 

 

 

1. ความสำคัญและบทบาทของ “กระบวนการกำหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดย
สาธารณะ” ในบริบทของภาพรวมการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพที่อาจจะเกิดจากนโยบายหรือโครงการพัฒนา

 

ขอเสนอแนะ 
1. ผูที่เก่ียวของและสาธารณชน ควรจะตั้งคำถามและตอบคำถาม

สำคัญตอไปนี้  

1.1 เปาหมายในการพัฒนาของประเทศและของชุมชนคืออะไร 

1.2 มีทางเลือกเชิงนโยบาย หรือ โครงการอะไรบางท่ีจะทำใหบรรลุ

เปาหมายในขอ 1.1 

1.3 ในแตละทางเลือกฯ (จะ) เกิดผลกระทบอะไรบาง (ทั้งทางบวก

และทางลบ) 
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1.4 ควรจะตัดสินใจอยางไร (ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกนโยบายเดิม 

เสนอนโยบายใหม) 

1.5 ใครควรจะทำอะไรบาง (ตามการตัดสินใจในขอ 1.4) 

การตอบคำถามขางตนไดทั้ งหมดจะชวยทำใหการประเมิน  

ผลกระทบดานสุขภาพท่ีอาจจะเกิดจากนโยบายหรือโครงการพัฒนามี

ความคมชัดและเปนสิ่งชี้นำการปฏิบัติในขั้นตอนตอๆ มา 

 

2. ผูที่เก่ียวของและสาธารณชนควรจะเขาใจ “เปาหมาย” และ   

“ขั้นตอนมาตรฐาน” ของกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใน  

ภาพรวม 

เปาหมายของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ควรเปนไปเพื่อ

การสรางกระบวนการเรียนรูของคน “ทั้งสังคม” (Jha-Thakur U, 2009) 

เพ่ือการ “อยูรวมกันอยางสงบและสันติ” “ไมทำรายหรือเอาเปรียบซ่ึงกัน

และกัน” และ “มุงรวมมือกันสรางสรรคสังคมไทยใหนาอยูทั้งในปจจุบัน

และอนาคต”  

(ไมใช เพ่ือการตอตานคัดคานโครงการอยางไรเหตุผล หรือเพ่ือ

หลอกลวงประชาชนวาโครงการทำดีทีส่ดุแลว เพราะหากเปนเชนน้ันผลลพัธ

ที่ไดมักจะเปน ความขัดแยงในสังคมที่ทุกฝายเสียหาย)  

ขั้นตอนมาตรฐานของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ประกอบ 

ดวย 

2.1 การคัดเลือกนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่ควรทำการประเมิน

ผลกระทบ 

2.2 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดย

สาธารณะ  
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2.3 การประเมินผลกระทบและการจัดลำดับความสำคัญการให  

ขอเสนอแนะ และการเขียนรายงาน 

2.4 การอานทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบโดย

สาธารณะ 

2.5 การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่เหมาะสม 

2.6 การกำกับติดตามผลการตัดสินใจ 

(การเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด จะทำใหเห็นความ

เช่ือมโยงของขั้นตอนตางๆ และจะเห็นวาโอกาสของสาธารณชนที่จะเขามา

มีสวนรวมในกระบวนการวา มีอยูในหลายข้ันตอน ความโปรงใสของการ

ดำเนินงานในทุกข้ันตอนจึงเปนสิ่งที่ทุกฝายตองเนนอยางมาก)  

 

3. ผูที่เก่ียวของและสาธารณชน ควรจะเขาใจ “เปาหมายสำคัญ” 

ของการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

โดยสาธารณะ 

เปาหมายสำคัญของการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน

ผลกระทบดานสุขภาพ คือ ควรเปนไปเพื่อ “การสรางการมีสวนรวมของ

สาธารณชนในการพัฒนา” เปดโอกาสใหสาธารณชนไดแสดงขอหวงกังวล

ของตนเกี่ยวกับผลกระทบที่สำคัญท่ีอาจจะเกิดขึ้น (socially significant 

impacts) มีโอกาสใชภูมิปญญา (ปญญาอันเกิดขึ้นจากการใชชีวิตใน  

ผืนดินนั้นมาอยางยาวนาน) ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับทางเลือกการพัฒนา 

และเปนการเปดรับความรูอยางรอบดาน ซึ่งจะทำใหการประเมินผลกระทบ  

มีความครอบคลุมรอบดานอยางเปนองครวมในทุกมิติของการพัฒนา   

นำไปสูการปรับแตงนโยบายหรือโครงการพัฒนาท่ีจะกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกทุกฝายอยางย่ังยืน 
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กรณีศึกษา 
การทำเอช ไอ เอ ของโรงไฟฟาชีวมวลจากแกลบในจังหวัด

นครสวรรค พบวา ฝุนจากโรงงานทำปฏิกิริยากับละอองเรณูทำใหขาวลีบ 

เม่ือผูประกอบการพบวาส่ิงนี้คือความหวงกังวลของชาวบาน ก็จะหยุดการ

ทำงานในชวงทีช่าวบานทำขาวนาป ทำใหเกิดการประนปีระนอมกบัชาวบาน2 

 

 

 

กรณีศึกษา 
การทำเอช ไอ เอ ของนโยบายปาชุมชนที่จังหวัดเลย พบวา ชาวบาน

สามารถชวยกันดบัไฟปาท่ีเกิดขึน้ทกุป สามารถหยดุการเกดิไฟปาไดตอเน่ือง

มาเปนปที่ 4 แลว ทำใหมีอาหารอุดมสมบูรณ และรายไดของชุมชนที่เกิด

จากการเก็บหนอไม (เพียงอยางเดียว ไมรวมเห็ด) ไปขายที่ตลาด มีมูลคา

รวมกันถึง 2,000,000 บาท ตอเดือน  

 

 

2 สช. ถามตอบเรื่อง HIA กับ มาตรา 67 วรรค 2 
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2. แนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ
สขุภาพแหงชาต ิ เรือ่ง หลักเกณฑและวธิกีารประเมินผลกระทบ
ด านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ .ศ .2552  
ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552

 

2.1 การจัดตัง้องคกรและการจัดการตางๆ สำหรบั “กระบวนการ 
กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพโดยสาธารณะ” ที่เหมาะสม 
 
ขอเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

ควรแตงตั้งหรือมอบหมายคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือทำหนาท่ี

กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ  

2. คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเปนคณะอนุกรรมการ ควรเปนดังนี้  

ผูที่จะมาจัดกระบวนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน

ผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะอาจจะเปนผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ 

หรือนักส่ือสารมวลชน แตจำเปนตองมีทักษะหลายดาน ดังตอไปน้ี  

• การสืบคนขอมูล และวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน (เก่ียวกับ

โครงการและผลกระทบของโครงการ) 

• การส่ือสารสาธารณะท้ังการพูด การเขียนและการออกแบบ

สื่อตางๆ 

• การเปนผูดำเนินรายการ (ที่สามารถทำใหประชาชนแสนอ

ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่) 
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• การสรางบรรยากาศในชวงการจัดเวทีที่ทำใหเกิดความเปน

มิตร และไมนาเบ่ือ 

• การสรุปประเด็น 

ฯลฯ 

3. คณะอนุกรรมการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน  

ผลกระทบ มบีทบาทสำคัญ คอื จดักระบวนการกำหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ ไดแก 1) การแจงให

สาธารณชนทราบ 2) การเปดเผยเอกสารโครงการ 3) การจัดเวทีรับฟง

ความคิดเห็น 4) การเปดชองรับฟงความคิดเห็นหลังจากจัดเวที และ 5) 

การจัดทำขอสรุปความคิดเห็นของสาธารณชน 

4. คณะอนุกรรมการฯ สรุปและนำเสนอผลการกำหนดขอบเขต

และแนวทางการประเมินผลกระทบตอคณะกรรมการกำกับทิศทาง (ดู

ตัวอยางในหนา 19 – 21) 

5. คณะกรรมการกำกับทิศทางมอบหมายหรือวาจางคณะทำงาน

ประเมินผลกระทบตามขอบเขตและแนวทางท่ีกำหนดในขอ 4. โดยทำเปน

สัญญา 

6. คณะกรรมการกำกับทิศทางสงผลการจัดกระบวนการกำหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะใน

ขอ 4. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
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2.2 การแจงใหสาธารณชนทราบวาจะมี “กระบวนการกำหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
โดยสาธารณะ”  
 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะอนุกรรมการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน  

ผลกระทบดานสุขภาพ หรือผูที่ เ ก่ียวของควรปฏิบัติตามหลักเกณฑที่  

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติกำหนดไววา ตองแจงลวงหนาวาจะมีการ

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นใหสาธารณชนรับทราบ เปนเวลาไมนอยกวา  

1 เดือน ผานทางชองทางการส่ือสารสาธารณะไมนอยกวา 3 ชองทาง  

 

กรณีศึกษา 
เหตุเกิดขึ้นท่ีภาคตะวันออก เม่ือภาคประชาชนยื่นเร่ืองขอใหการจัด

เวทีรับฟงความคิดเห็นที่จัดไปแลวน้ัน “เปนโมฆะ” เพราะไมไดทำตาม

หลักเกณฑดังกลาว ดังนั้นการเรงรีบทำกลับมีผลทำใหกระบวนการทำงาน

ยิ่งชาลงได 

 

 

2.3 การเปดเผยเอกสารนโยบายโครงการหรือกิจกรรมตอ
สาธารณชนลวงหนากอนจัดเวที 

 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะอนุกรรมการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน  

ผลกระทบหรือผูที่เก่ียวของ ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
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สุขภาพแหงชาติกำหนดไววา “ตองเปดเผยเอกสารนโยบาย โครงการหรือ

กจิกรรม โดยระบถุงึความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ 

และแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงนำเสนอขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ

ปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ และรางขอเสนอการกำหนดขอบเขต

และแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของ

และสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนการจัดเวท ีผาน

ชองทางการส่ือสารสาธารณะไมนอยกวา 3 ชองทาง” 

2. คณะอนุกรรมการฯ ควรศึกษารายละเอียดของโครงการเปน

อยางดีทุกแงมุม มีการรวบรวมขอมูลพื้นฐานเบื้องตนเก่ียวกับพื้นท่ีของ

โครงการ มีการศึกษาประสบการณของโครงการพัฒนาที่คลายกันในอดีต 

ทั้งในและตางประเทศเพ่ือทำใหสามารถบงชี้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดซ้ำรอย

และการวางแนวทางปองกันแกไขเบื้องตน โดยการทบทวนจากเอกสาร

รายงานหรืองานวิจัย จากการสอบถามหรือประชุมปรึกษาผูเช่ียวชาญ หรือ

ไปศึกษาดูงานสถานที่จริง 

3. คณะอนุกรรมการฯ ควรจัดทำเอกสารสรุปเก่ียวกับโครงการ   

ในรูปแบบที่เขาใจงาย โดยมีหัวขอครบถวนตามหลักเกณฑที่กำหนด และ 

เผยแพรสูสาธารณะอยางท่ัวถึง ไมนอยกวา 3 ชองทาง (เชน จัดทำเปน

เว็บไซต จัดทำเปนหนังสือหรือเอกสาร หรือปายประกาศ ติดหรือวางไวใน  

ที่สาธารณะ) 

 

กรณีศึกษา 
ป ค.ศ.2009 โครงการสรางเข่ือน Romaine ที่รัฐควิเบค ประเทศ

แคนาดา จัดทำเอกสารสรุปโครงการเปนเลม หนา 8 หนา มีภาพประกอบ   
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มแีผนทีท่ีต่ัง้โครงการ พมิพสีส่อียางสวยงาม มเีน้ือหาครอบคลมุวตัถปุระสงค 

ตารางสรุปลักษณะสำคัญของโครงการ  มีกราฟแสดงผลลัพธทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุโครงการ การคาดการณผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้น พรอมแนวทางแกไขปองกัน และแผนการกำกับติดตาม ที่จะมี

ไปจนถึง  ป ค.ศ.2040 ขอตกลงและสัญญากับชุมชน เก่ียวกับแผนการ

พัฒนาชุมชน และขอคำนึงถึงการพัฒนาอยางย่ังยืน  

ที่มา: www.hydroquebec.com/romaine 

 

 

4. คณะอนุกรรมการฯ ควรจัดทำเอกสารที่มีรายละเอียดของ

โครงการเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมไวในกรณีที่มีสาธารณชนประสงคจะขอดูหรือ

ใชประกอบการตอบขอซักถาม โดยมีรายละเอียดท่ีมากขึ้น ครอบคลุม

ประเด็นสำคัญ ไดแก  

1) ขอมูลโครงการ ที่ตั้ง สภาพส่ิงแวดลอม 

2) ขั้นตอนของโครงการ เชน ขั้นกอสราง ขั้นดำเนินการ ขั้นปด

โครงการ  

3) กิจกรรมโครงการ เชน การขนสง การจัดการของเสีย วัตถุ

อันตราย (มีรายการวัตถุอันตราย สารกอมะเร็ง ที่ตองแจงตาม

กฎหมาย สิ่งแวดลอม ดูภาคผนวก 1) 

4) อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการ เชน เสียง ฝุน รังสี 

เปนตน 

5) ขอมูลการสัมผัสของมนุษย การเปล่ียนแปลงที่อาจจะมีผลตอ

การสัมผัสของมนุษย 
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6) กลุมคนที่อาจไดรับผลกระทบ รวมท้ังคนงานและสาธารณชน 

7) กลุมคนที่อาจมีความเส่ียงเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรีมีครรภ หรือ 

คนที่ไวตอการไดรับอันตราย เปนตน  

 

2.4 การจัดเวที ใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็น 
 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะอนุกรรมการฯ ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

สขุภาพแหงชาตกิำหนดไววา “ในการจดัเวที ตองจดัชวงเวลาใหสาธารณชน

แสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของเวลา

ในการจัดเวทีทั้งหมด”  

ทั้งนี้ พึงเขาใจวาหลักเกณฑขางตน เปนเพียงแนวทางการปฏิบัติใน

ขั้นต่ำหรืออยางนอยเทาน้ัน หากทุกฝายมีความเขาใจถึง “วัตถุประสงค

สำคัญ” ของกระบวนการน้ี (ขอ 3 หนา 57) ยอมจะเห็นไดวา การจัดเวที  

รับฟงความคิดเห็นที่ดี ควรจัดมากกวาหน่ึงคร้ัง เพ่ือใหประชาชนกลุมตางๆ 

มีโอกาสเขารวมเสนอความคิดเห็นไดมากท่ีสุด 

2. คณะอนุกรรมการฯ ควรประชาสัมพันธเชิญชวนสาธารณชน  

มารวมใหแสดงความคิดเห็นและความหวงกังวลของตนตอนโยบายหรือ

โครงการอยางกวางขวาง  

3. ลักษณะของกลุมประชากรท่ีควรจะเขารวมกำหนดขอบเขตฯ 

แบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก 

3.1 กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก  

• ผูเสนอโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

• ผูมีอำนาจในการตัดสินใจ (key decision makers) 
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• องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• องคกรสาธารณประโยชน 

• กลุมนักรณรงคเคล่ือนไหวทางนโยบาย  

3.2 กลุมนักวิชาการ/วิชาชีพ/องคกรในชุมชน ไดแก 

• ผูเ ช่ียวชาญที่มีความรูดานสุขภาพ เชน ระบาดวิทยา   

พิษวิทยา เวชศาสตรชุมชน สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อนามัย

สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย อาชีวเวชศาสตร วิทยาศาสตร

สุขภาพ แพทยและเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี เปนตน 

• ผูเช่ียวชาญหรือมีประสบการณในกิจกรรมที่เก่ียวของกับ

โครงการ เชน วิศวกรท่ีเคยทำงานในเหมืองท่ีคลายกัน 

ปราชญชาวบาน ผูที่มีความรูเก่ียวกับชุมชนทองถิ่นอยางดี  

3.3 ประชาชนที่อาจจะไดรับผลกระทบ ไดแก 

• ตัวแทนชุมชน 

• ประชาชนที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเฉพาะ

กลุมเสี่ยงตางๆ ที่ควรคำนึงเปนพิเศษ (Equity-focused 

HIA) เชน ชนกลุมนอย ผูปวยโรคเรื้อรัง คนวางงาน คน

ยากจน พอแมเล้ียงเด่ียว เด็กและเยาวชน  

• ประชาชนและสาธารณชนท่ัวไป แมวาจะไมไดรบัผลกระทบ

จากโครงการโดยตรง และอาจจะเปนผูที่จะไดรับแต  

ผลประโยชนจากโครงการ (ก็ควรมารับทราบความทุกขของ

ผูที่จะไดรับผลกระทบทางลบ และควรมีสวนรวมในการ

เสนอทางออกท่ีมีลักษณะเฉล่ียทุกข-เฉล่ียสุข)  
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กรณีศึกษา 
ชาวตางชาติที่มาแตงงานกับสตรีคนไทยในจังหวัดหนองคายเปน

แหลงขอมูลเร่ืองผลกระทบจากการทำเหมืองแรเหล็กและแนวทางการ

ปองกันปญหาจากประสบการณในประเทศของตนไดดี สามารถคนขอมูล

และภาพวีดิทัศนจากอินเทอรเน็ตมาใหชุมชนเรียนรูไดดี 

 

 

4. คณะอนุกรรมการอาจจะใชคูมือการเขารวมแสดงความคิดเห็น

ของสาธารณชน เพ่ือกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบฯ 

ที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจัดทำข้ึนแจกจายใหแกประชาชนท่ีเขามา

รวมเสนอความคิดเห็น (ดูเอกสารคูมือในภาคผนวก 2 หนา 86) 

5. การจัดเวทีที่สรางความเปนมิตรระหวางกัน จะนำไปสูสันติภาพ

และเปาหมายการพัฒนาที่ดีงามรวมกัน ดังนั้นผูดำเนินรายการจึงควรมี

ทักษะดานน้ีสูง และมีการใชสื่อและโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 

กรณีศึกษา 
บริษัทท่ีปรึกษารวมกับเจาของโครงการจัดเตรียมถุงขาวสารขนาด  

5 กิโลกรัมและปุยอินทรียชนิดน้ำแจกใหแกผูเขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็น

หลังจากจบรายการ 
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2.5 การเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชน
ภายหลังการจัดเวที 

 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะอนุกรรมการฯ ควรเปดโอกาสใหสาธารณชนกลุมอื่นๆ ที่  

ไมมีโอกาสเขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็น เสนอความคิดเห็นของตนผาน

ชองทางอื่นๆ โดยเฉพาะกลุมเส่ียงตางๆ ที่ควรคำนึงเปนพิเศษ (Equity-  

focused HIA) และคนกลุมนี้เองที่มักจะมีโอกาสไดรับผลกระทบทางลบ

จากโครงการมากกวากลุมอื่นๆ เพราะความดอยโอกาสเอง หรือเพราะ

ปญหาของตนถูกละเลย เชน ชนกลุมนอย ผูปวยโรคเร้ือรัง คนวางงาน   

คนยากจน พอแมเล้ียงเด่ียว เด็กและเยาวชน ทารกและเด็กวัยหัดเดิน ผูคน

วัยทำงาน ผูสูงอายุ ประชาชนในชนบท ประชาชนในเมือง ผูหญิง/ผูชาย   

คนโสด/คนที่แตงงาน เกย/เลสเบ้ียน บุคคลผูมีภาระตองเลี้ยงดูผูอื่น กลุม

เช้ือชาติและชาติพันธุ (ชนกลุมนอย) บุคคลที่มีความเช่ือทางศาสนาท่ี

แตกตางกัน บุคคลที่มีความความคิดเก่ียวกับการเมืองแตกตางกัน บุคคล 

ผูพิการ บุคคลท่ีเจ็บปวยเร้ือรัง บุคคลไรที่พักพิง (คนไรบาน) คนวางงาน   

คนยากจน เปนตน 

2. คณะอนุกรรมการฯ ควรแจงชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล 

เว็บไซต ของตนใหสาธารณชนไดทราบ เพ่ือเปนชองทางการเสนอความ

คิดเห็นของตนได  

3. คณะอนุกรรมการฯ ควรรวบรวมความคิดเห็นของสาธารณชน  

ที่มีตอโครงการที่แสดงออกทางสื่อมวลชนตางๆ เชน บางคนอาจจะเขียน

จดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพเพ่ือแสดงความหวงกังวลของตน  

เก่ียวกับโครงการ และผลการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนในโอกาส

ตางๆ  
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4. คณะอนุกรรมการฯ ควรใชวิธีการเชิงรุกหรือเทคนิคการวิจัยเชิง

คุณภาพรวมไปดวย เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ อยางเพียงพอ เชน 

การสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (semi-structured interview) การจัด

สนทนากลุมยอย (focus group discussions) 

 

กรณีศึกษา 
เหตุเกิดที่ประเทศไทย หลังจากจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นแลว 

กรรมการคนหน่ึงไดจัดสนทนากลุมยอยกับประชาชนที่เขารวม บางสวนได

สะทอนวา “...หลังจากจัดเวที public scoping เราลงไปทำ focus group 

นะฮะ ผมพบวาประชาชนคนเดียวกันที่เขามาทำ public scoping กับวันท่ี

ผมไปนัง่คยุกับเขา เอาเขาชนเขา เขาบอกเองวาตอนไปทำ public scoping 

เม่ือคร้ังนั้นไมกระจางเทาท่ีเรามาน่ังคุยกับเขาแลวใหเวลาคุยนานข้ึน พอถึง

รีวิว ผมจนิตนาการวาถาเราใชจำนวนชั่วโมง หรือนาทีคุยเทา scoping มัน

ยิ่งยอยหนักยากเขาไปอีก คือพอเราไปทำ focus ปุบ ขอหวงกังวลหรือ  

คอมเมนทตอโครงการมันมีอะไรที่ไมเหมือนกันหลายเร่ืองเลย เขาบอกวาท่ี

มันเปน public scoping มันใหญมากเลย เหมือนกับเขาฟงรอบแรกดวย 

พอมาฟงรอบท่ี 2 เหมือนเราเรียนหนังสือรอบที่ 2 พอเราไดขอมูลมากขึ้น

ปุบ ขอหวงกังวลหรือขอคิดเห็นตอโครงการมันเปลี่ยนไปนะ...” 3 

 

5. คณะอนุกรรมการฯ พึงตระหนักวา ถามีประชาชนบางกลุมที่เขา

ไดรับผลกระทบและรูสึกวาถูกละเลยหรือกีดกันไมใหเขารวมเสนอความ

คิดเห็น บุคคลกลุมนี้ยอมมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนไหวมวลชนเพ่ือตอตาน

โครงการ 

 
3 สุนทรียสนทนา 3/2553 ดร.เดชรัต สุขกำเนิด 
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2.6 การจัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของสาธารณชน 
พรอมคำช้ีแจง 

 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะอนุกรรมการฯ ควรใชกรอบแนวความคิดเร่ือง ปจจัยท่ี

กำหนดสุขภาพ (Determinants of Health) ที่คณะกรรมการสุขภาพระบุไว

ในภาคผนวก 1 ของเอกสารหลักเกณฑการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

มาจัดหมวดหมูหรือใชเปนกรอบการจัดทำขอสรุปความคิดเห็นของ

สาธารณชน ไดแก  

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมที่จะมีผลตอสุขภาพ 

1) การเปล่ียนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวา

จะเปนทรัพยากรท่ีดนิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรประมง ทรัพยากร  

ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรพัยากรแรธาตุ ทรพัยากร  

ธรรมชาติอื่นๆ และระบบนิเวศ 

2) การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะตองแจง

ประเภท ปริมาณ และวิธีการดำเนินการของวัตถุอันตรายทุก

ชนิด 

3) การกำเนิดและการปลอยของเสียของสิ่งคุกคามสุขภาพ จาก

การกอสราง จากกระบวนการผลิต และกระบวนการอ่ืนใด  

ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ำเสีย 

ขยะติดเช้ือ ความรอน มลสารทางอากาศ ฝุน แสง เสียง กล่ิน 

การส่ันสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี 

4) การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไมวาจะเปน

เสนทางการรับสัมผัสเขาสูรางกาย เชน โดยการหายใจ   
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การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เปนตน การรับสัมผัส

ของคนงานหรือผูปฏิบัติงานในโครงการ การรับสัมผัสของ

ประชาชนโดยรอบโครงการ เปนตน 

ปจจัยดานเศรษฐกิจที่จะมีผลตอสุขภาพ 

5) การเปล่ียนแปลงผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพ

การทำงานในทองถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เชน ความเส่ียง

และอุบัติเหตุจากการทำงาน การเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศ 

ทรัพยากร และหวงโซอุปทานของสินคาและบริการท่ีเปนฐาน

การดำรงชีวิตหลักของประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งในพื้นท่ี 

ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมที่จะมีผลตอสุขภาพ 

6) การเปล่ียนแปลงผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชน

ชุมชน ทั้งความสัมพันธภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดย

เฉพาะอยางย่ิงการอพยพของประชากรและแรงงาน การเพ่ิม/

ลดพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน (public space) และความ

ขดัแยงทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการดำเนินโครงการ/กจิกรรมดงักลาว 

7) การเปล่ียนแปลงในพ้ืนที่ที่มีความสำคัญและมรดกทางศิลปะ

วัฒนธรรม เชน ศาสนา สถานท่ีที่ประชาชนสักการะบูชา หรือ

สถานท่ีประกอบพิธีกรรมของชุมชนทองถิ่น พื้นท่ีที่มีความ

สำคัญทางประวัติศาสตร และโบราณสถานสำคัญ 
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ขยายความ (จากเอกสารสุนทรียสนทนา เร่ือง HIA) 

...หมายถึง สิ่งที่ชุมชนยึดถือ เพ่ือที่โครงการจะหลีกเล่ียงท่ีจะ
ทำใหเกิดผลกระทบทางลบเกิดขึ้น หรือเราอาจจะทำไดดีกวาน้ัน โดย
การไปสงเสริมประเด็นท่ีเขายึดถือใหมันย่ิงเขมแข็งขึ้น โครงการก็จะย่ิง
สรางผลบวกตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  

เราไมตองไปวัดจิตวิญญาณคนนะฮะ ไมไดเสนอใหไปมอนิเตอร
วาจิตวิญญาณเปล่ียนไปม้ัย... แตวาเราอาจจะมอนิเตอรสิ่งที่เปน
โครงสรางพ้ืนฐานทางจิตวิญญาณ เชน ระมัดระวังตัวเราไมใหไป
กระทบโครงสรางพ้ืนฐานทางจิตวิญญาณ หรือบริบทแวดลอมที่
เอ้ืออำนวยตอจิตวิญญาณตอชุมชนไดนะครับ  

รวมถึงถาสงเสริมไดจะยิ่งดี... ยกตัวอยาง เขาจะสรางเข่ือน  
บานกุมตรงอุบลราชธานี ตรงนั้นก็จะมีประเพณีเยอะเลยท่ีเก่ียวของกับ
แมน้ำโขงทั้งที่หาดทราย สามพันโบก บางพื้นที่บางชุมชนอาจจะเปน
พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ก็ไดนะฮะ ปตท.เคยเจอที่โครงการสรางทอกาซไทย
มาเลเซีย เจอที่โรงแยกกาซครับ คือพื้นท่ีที่เปนพ้ืนที่วากัฟล คือเปน
พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา นั่นคือตัวอยางของพื้นที่ที่มันไปทับ แตเปน
พื้นที่ที่ชาวบานเขาแยงวามันไปทับพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ของเขา นี่คือตัวอยาง
ที่เราเคยเจอ... 

...หลายทานอาจจะสงสัยวาเราไปทำโรงงาน/โครงการแลวเรา
ไปทำใหประเพณีเขาลมสลายอยางไร ก็ไมเชิงนะครับ อยางเชนเขาเคย
ตักบาตรตรงน้ีแลวเราไปซ้ือที่ทำโรงงาน พื้นที่ตักบาตรหายไปแลวยังไง 
หรือในมุมกลับกันเราอาจสงเสริมทางบวกได เราอาจสงเสริมใหมันมี
ประเพณีที่ยั่งยืน 
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อีกอันคือพื้นท่ีสาธารณะ หรือพื้นท่ีดี แลวก็พื้นท่ีความเส่ียง 
พวกน้ีทำอยางไร เราตองมีการศึกษาดวย อยางพ้ืนท่ีดีนี่สำคัญมากเลย
นะครับ ผมเองสังเกตจากซอยบานผม มีน้ำขังมา 30-40 ป อยางเรา
ทำถนน เราปรับพื้นท่ีใหมีการปูคอนกรีตใหน้ำไมทวมไมเฉอะแฉะ 
กลายเปนทำใหคนมารวมกัน ดานหลังเดิมเปนที่ทิ้งขยะ เทศบาลมา
ชวยถมให คนก็มารวม มาเลนเปตองกัน เลนไปเลนมาไดเหรียญทอง
ซเีกมสทีผ่านมา กป็ดซอยฉลองกนั นีค่อืตวัอยาง วาพ้ืนทีด่นีีส่ำคัญจริงๆ 

ถามวาโรงงานทำไดมั้ย โห มันงายมากเลยครับ มันชวยใหเรา
อธิบายไดวาในรายงาน EIA วาพ้ืนที่ตรงน้ันเขามีปญหามากเลยครับ
แลวเราจะชวยแกปญหาใหมีพื้นที่ดีตรงน้ันอยางไร เพ่ือจะปองกัน
ปญหาทางสังคมอยางไร หรือจะปองกันและเสริมสรางสุขภาวะทาง  
จิตวิญญาณอยางไร พื้นที่ตรงนี้สามารถใชทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
จิตวิญญาณ อยางไร ทำบุญตักบาตรอะไรก็วากันไป มันดีกวาท่ีเรา
อธิบายสั้นๆ วามีมวลชนสัมพันธ ถูกม้ัยครับ นี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอยาง
นะครับ ผมเชื่อวาเราทุกคนมีเจตนาท่ีดีและผมก็อยากใหเจตนาท่ีดีของ
พวกเราทุกคนปรากฏชัดเจน ตอบสนองสังคม... 

 

 

8) ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอ

ประชากรกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเฉพาะกลุมประชากรท่ีมี  

ความเปราะบาง เชน เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ พอแมเล้ียงเด่ียว   

ชนกลุมนอย เปนตน 
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ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพท่ีจะมารองรับผลกระทบท่ีอาจจะ  

เกิดขึ้น 

9) ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแงของ

การสรางเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพ

ของประชาชนที่อาจเกี่ยวเน่ืองกับโครงการ/กิจกรรม รวมถึง

ความพรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพ้ืนท่ีกอนจะมีการ

ดำเนินการ การจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามผลกระทบ  

ขีดความสามารถการสำรวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยท่ี

อาจเกิดขึ้น 

 

2. คณะอนุกรรมการฯ อาจจะสรุปขอคิดเห็นของประชาชนเปน

เอกสารในรูปแบบตาราง เพ่ือทำใหอานงาย ตัวอยางเชน  

ปจจัย 
ดานตางๆ ผลกระทบ ขนาด พื้นท่ี

และความรุนแรง
สิ่งที่ประชาชน
ยังหวงกังวลมาก

มาตรการ
ที่เจาของโครงการ
ควรดำเนินการ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. วัตถุอันตราย

3. ของเสีย

4. การรับสัมผัสมลพิษ

5. อาชีพ การจางงาน

6. ความสัมพันธของชุมชน

7. มรดกทางศิลป-      
    วัฒนธรรม

8. กลุมเสี่ยงพิเศษ

9. ระบบบริการสาธารณสุข

10. สาธารณูปโภค

11. อื่นๆ
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3. ผลลัพธจาก “กระบวนการกำหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ” ที่
ควรคาดหวังและวิธีการประเมินวาบรรลุผลหรือไม

 

ขอเสนอแนะ 
1. ผูที่เก่ียวของควรมีการประเมินผลการจัดกระบวนการกำหนด

ขอบเขตฯ วา ไดผลลัพธตามที่คาดหวังหรือไม 

คำถามน้ี ทำใหทุกฝายตองยอนกลับไปถามถึง “เปาหมายที่สำคัญ” 

ของกระบวนการทั้งหมดที่คิดไวตั้งแตแรก 

ดังนั้น สิ่งที่ควรไดจากกระบวนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ คือ “การบรรลุเปาหมาย ของ

ขั้นตอนนี้ และเปาหมายของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยรวม” 

ไดแก 

…การสรางกระบวนการเรียนรูของคนทั้งสังคม เพ่ือการ “อยูรวมกัน

อยางสงบและสันติ” “ไมทำรายหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกัน” และ “มุง

รวมมือกันสรางสรรคสังคมไทยใหนาอยูทั้งในปจจุบันและอนาคต”… 

…การสรางการมีสวนรวมของสาธารณชนในการพัฒนา เปดโอกาส

ใหสาธารณชนไดแสดงขอหวงกังวลของตนเกี่ยวกับผลกระทบที่สำคัญท่ี

อาจจะเกิดขึ้น (socially significant impacts)… 

…เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสใชภูมิปญญา (ปญญาอันเกิดขึ้นจาก

การใชชีวิตในผืนดินนั้นมาอยางยาวนาน) ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับทางเลือก

การพัฒนา… 

…เพ่ือการเปดรับความรูจากรอบดาน ซึ่งจะทำใหการประเมิน  

ผลกระทบฯ มีความครอบคลุมรอบดานอยางเปนองครวมทุกมิติของการ

พัฒนา… 
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นำไปสูการปรับแตงนโยบายหรือโครงการพัฒนาในขั้นตอนตอๆ ไป

ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝายอยางย่ังยืน 

  

2. ผูที่เก่ียวของควรกำหนดตัวช้ีวัดและออกแบบวิธีเก็บรวบรวม

ขอมูล (เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ) เพ่ือตรวจสอบวา การจัดกระบวนการ

กำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบบรรลุเปาหมายหรือไม 

 

3. คณะทำงานหรืออนุกรรมการกำหนดขอบเขตและแนวทาง  

การประเมินผลกระทบฯ จัดทำรายงาน โดยใหครอบคลุมประเด็นสำคัญ   

ดังตัวอยางในหนา 19 - 21 

 

 

กรณีศึกษา 
บริษัทท่ีปรึกษาแหงหน่ึง ไดจัดทำแบบสอบถาม เพ่ือใหสาธารณชน

ที่มาเขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็น ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

กระบวนการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบท่ีจัดขึ้น พรอมท้ังให

แสดงความรูสึกตางๆ เชน 

…ทานคิดวาเจาของโครงการใหขอมูลตางๆ เก่ียวกับโครงการอยาง

เพียงพอหรือไม… 

…ทานคิดวาเจาของโครงการดำเนินการอยางโปรงใสและจริงใจ

หรือไม... 

...ทานคิดวาทานไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็นอยางเต็มที่หรือไม... 

 ฯลฯ 
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4. ขอคิดเห็นสงทาย
 

 

ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติตางๆ อันเกิดจากการพัฒนามาอยาง

ยาวนาน เกิดปรากฏการณรวยกระจุก-จนกระจายอยางกวางขวาง มีความ

เปราะบางตอการเกิดความขัดแยงทางสังคมอยางมาก หนทางแกไขที่  

พอมองเห็นคือ การมีเปาหมายสูการพัฒนาอยางย่ังยืน ทุกคนมีโอกาส  

ที่จะสรางชีวิตของตนใหดีขึ้น เกิดความเปนธรรมในสังคม เกิดสันติสุข 

ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รวมมือกันพัฒนาประเทศท่ีเปนของ  

ทุกคน กระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพตามแนวทางที่เหมาะสม 

นาจะเปนทางเลือกหนึง่ของการพฒันาทีย่ดึหลกัการประชาธิปไตยอนัแทจรงิ 

เปนอีกรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยทางตรง (ไมใชผานตัวแทน) ท่ีรอการ

พิสูจนวา จะมีสวนทำใหประเทศนาอยูยิ่งกวาน้ีหรือไม คำตอบคงจะอยูที่

ทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของกับเร่ืองนี้ 
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เอกสารอางอิง
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ภาคผนวก 1 
 
สารเคมีและปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง 

 

 

 

ปจจุบันคนไทยตายดวยโรคมะเร็งประมาณ 55,000 คนตอป (ที่เปน

โรคมะเร็งและยังไมตายมีอีกจำนวนมาก) เปนสาเหตุการตายอันดับหน่ึง

ของคนไทยมาอยางตอเน่ือง 4-5 ปแลว (เสียชีวิตรวมกันมากกวาการตาย

จากเหตกุารณในชายแดนใตและจากเหตุการณทีร่อบๆ ราชประสงครวมกัน) 

เ ม่ือคนไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งก็ เปรียบเสมือนการถูกตัดสิน

ประหารชีวิต รอวันตาย การด้ินรนหาทางรักษาก็เสียเงินเสียทองเปนแสน

เปนลาน เพียงเพ่ือยืดการตาย (ไมใชยืดอายุ) ออกไปไดอีกไมนานนัก   

ทุกภาคสวนในสังคมจึงควรมีสวนรวมในการแกปญหาน้ีรวมกัน 

โครงการฯ ควรแสดงรายการสารเคมีตอไปน้ี พรอมแจงมาตรการ

จัดการตางๆ ที่เก่ียวของใหสาธารณชนรับทราบ ตลอดจนการวางแผน เก็บ

ขอมูลเพ่ือเฝาระวังอัตราการเกิดโรคมะเร็งในพื้นที่อยางตอเน่ืองอีกดวย 
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สารเคมีและชนิดของโรคมะเร็ง

สารเคมี ชนิดของโรคมะเร็ง
Arsenic, chromium and nickel กระเพาะปสสาวะ, ปอด, ผิวหนัง

Chlorination byproducts such as triha-
lomethanes

กระเพาะปสสาวะ 

Asbestos กลองเสียง, ปอด, mesothelioma, 
กระเพาะอาหาร

Silica ปอด 

Aflatoxin contamination on nuts ตับ

Petrochemicals and combustion  
products, including motor vehicle  
exhaust and polycyclic aromatic  
hydrocarbons (PAHs)

กระเพาะปสสาวะ, ปอด, ผิวหนัง

Pesticide exposures สมอง, Wilms’ tumour, เม็ดเลือดขาว, 
มะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin’s 
lymphoma

Reactive chemicals such as vinyl 
chloride

ตับ, เน้ือเย่ือออนแบบรายแรง (soft tissue 
sarcoma)

Metalworking fluids and mineral oils กระเพาะปสสาวะ, กลองเสียง, ชองจมูก, 
ลำไสใหญตอนปลาย, ผิวหนัง, กระเพาะอาหาร

Ionising radiation กระเพาะปสสาวะ, กระดูก, สมอง, เตานม, ตับ, 
ปอด, รังไขของสตรี, ผิวหนัง, ตอมธัยรอยด,  
เม็ดเลือดขาว, ไขกระดูก, เน้ือเย่ือออน

Solvents such as benzene เม็ดเลือดขาว,  มะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิด  
non-Hodgkin’s lymphoma

Tetrachloroethylene กระเพาะปสสาวะ

Trichloroethylene มะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin’s  
lymphoma, เม็ดเลือดขาว, ไต, ตับ

Environmental tobacco smoke เตานม, ปอด
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ชนิดของโรคมะเร็งและสารเคมี 

ชนิดของโรคมะเร็ง สารเคมี
ไขกระดูก (multiple myeloma) solvents, ionising radiation, pesticides 

and dye products

จมูกและโพรงหลังจมูก chromium; nickel; some evidence 
for benzene, reactive chemicals and 
formaldehyde; metalworking fluids; 
natural fibres including wood dust; ion-
ising radiation. Associated with work in 
footwear manufacture

มะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิด 
non-Hodgkin’s lymphoma

organic solvents; pesticides. Some 
evidence for PCBs and dioxin and 
possibly dye products

หลอดอาหาร solvent exposure, particularly tetra-
chloroethylene; metalworking fluids

รังไขสตรี pesticides, ionising radiation, hair-
dressers and beauticians

ตับออน acrylamide; metalworking fluids and 
mineral oils, cadmium, nickel, solvent 
exposure, reactive chemicals, possibly 
formaldehyde, pesticides

ตอมลูกหมาก cadmium, arsenic and some pesti-
cides, metallic dusts and metalworking 
fluids, PAHs and liquid fuel combus-
tion products, and farmers and pesti-
cide applicators

ลำไสใหญสวนปลาย metalworking fluids and mineral oils, 
solvents including toluene and xylene.
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ชนิดของโรคมะเร็ง สารเคมี
ผิวหนัง ชนิด melanoma UV and sun exposure; metalworking 

fluids and mineral oils

ผิวหนัง ชนิด non-melanoma arsenic, creosote, PAHs, coal tars and 
ionising radiation

เน้ือเย่ือออนแบบรายแรง (sarcomas 
เชน มะเร็งของเสนเลือดฝอยในตับ)

vinyl chloride monomer, pesticides

Ewing’s sarcoma pesticide

กระเพาะอาหาร  ionising radiation; metalworking fluids 
and mineral oils; asbestos; solvents 
and pesticides, workers in the rubber, 
coal, iron, lead, zinc and gold mining 
industries

ลูกอัณฑะ endocrine disrupting chemicals (eg. 
phthalates, PCBs and polyhalogenated 
hydrocarbons); men working in 
agriculture, tanning and mechanical 
industries, and consistent associa-
tions with painting, mining, plastics, 
metalworking and occupational use of 
hand-held radar

ตอมธัยรอยด ionising radiation

Sources:  

www.who.int 

www.iarc.org 

www.imfmetal.org 
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ภาคผนวก 2 
 
คูมือการเตรียมตัวกอนเขารวมการประชุม 
เพ่ือการกำหนดขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ 
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รายละเอียดของผูใหขอมูล 

 

 

ชื่อ ........................................... นามสกุล ............................................. 

ที่อยู ..................................................................................................... 

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

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

โทรศัพท ................................... โทรศัพทมือถือ ..................................... 

อีเมล .................................................................................................... 

 

ชื่อโครงการอะไร และเปนของบริษัทใด 

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

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

หรือนโยบายอะไร ของหนวยงานใด  

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

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

 

วันและเวลาท่ีจัด ................................................................................... 

สถานท่ีจัด ............................................................................................. 

ชื่อหนวยงานท่ีจัดเวทีฯ ........................................................................... 

............................................................................................................. 
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วัตถุประสงคและการใชประโยชน 
 

วัตถุประสงค  
คูมือฯ เลมนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชนในเร่ือง 

1. การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพท่ีสำคัญ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ  

2. การใหขอเสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันไมใหเกิด  

ผลกระทบทางลบตอสุขภาพ และแนวทางการปรับปรุงโครงการเพื่อเพ่ิมพูน

ผลกระทบดานบวก 

 

การใชประโยชน   
ขอคิดเห็นของทานจะมีสวนสำคัญตอการตัดสินใจอนุมัติหรือไม

อนุมัติโครงการท่ีรอบคอบมากข้ึนกวาในอดีต 

ทานสามารถใชคูมือนี้ไดหลายลักษณะ ดังนี้  

1. ใชจดบันทึกความคิดเห็นหรือความหวงกังวลของทานเก่ียวกับ

ผลกระทบดานสุขภาพท่ีอาจจะเกิดจากโครงการ   

2. ใชประกอบการนำเสนอขอคิดเห็นของทานในเวทีการกำหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากโครงการ 

3. สงความคิดเห็นที่ทานบันทึกไวในคูมือนี้ใหคณะกรรมการจัดเวที

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปรวบรวมสรุป ภายหลังจากการ

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นไปแลว  
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เนื้อหาในคูมือ  

 

คูมือนี้ ประกอบดวย 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ประกอบดวย ขอ ก.1 ถึง   ขอ ก.5 

 

สวนท่ี 2   

ปจจยัท่ีอาจสงผลกระทบตอสขุภาพ ประกอบดวย ขอ ข.1 ถงึ ขอ ข.9 

 

หลังจากบันทึกและนำเสนอประเด็นสำคัญตางๆ เรียบรอยแลว ทาน

อาจสงใหกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสื่อมวลชน รวมทั้งอาจ

เก็บไวเปนขอมูลหลักฐานของภาคประชาชนสำหรับโอกาสอ่ืนๆ ตอไป   
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สวนที่ 1 
กระบวนการจัดเวทีการกำหนดขอบเขตและ 
แนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพฯ โดยสาธารณะ 

 

ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ 

 

ก.1 การแจงลวงหนาใหสาธารณชนรับทราบ  

ตองแจงลวงหนาใหสาธารณชนรับทราบไมนอยกวา 1 เดือน ผาน

ทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 

ทางโครงการ เร่ิมตนแจงลวงหนาเก่ียวกับ 
การจัดเวทีกำหนดขอบเขตฯ ในวันที่เทาไร 
และใชชองทางอะไรบางในการแจงให
สาธารณชนรับทราบ 

ทานรับทราบการจัดเวทีการกำหนดขอบเขตฯ 
เม่ือไร และรับทราบโดยชองทางใด 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการ 
แจงลวงหนาของโครงการ 

 

ก.2 การเปดเผยเอกสารนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม 

ตองเปดเผยเอกสารนโยบาย โครงการหรือกิจกรรม โดยระบุถึง  

ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ และแนวทางในการ
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ดำเนินงาน รวมถึงนำเสนอขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบ

ตอสุขภาพ และรางขอเสนอการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน

ผลกระทบดานสุขภาพเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณา

ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนการจัดเวที ผานชองทางการส่ือสาร

สาธารณะไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 

ทางโครงการเริ่มตนเปดเผยเอกสาร โครงการฯ  
ใหสาธารณชนทราบในวันที่เทาไร

ทานไดรับเอกสารโครงการฯ หรือไม
ถาได ทานไดรับ วันที่เทาไร และ
ไดรับโดยชองทางใด

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการเปดเผยเอกสาร
โครงการฯ ใหสาธารณชนพิจารณาลวงหนา

 

ก.3 การจัดชวงเวลาใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นในเวที  
ในการจัดเวที ตองจัดชวงเวลาใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นไม

นอยกวา 2 ชั่วโมง และไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 

มีชวงเวลาใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็น 
กี่ชั่วโมงและมากกวาคร่ึงหนึ่งของเวลา 
ในการจัดเวทีทั้งหมดหรือไม 

 
 
 

ทานไดแสดงความคิดเห็นหรือไม  
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ทานคิดวาชวงเวลาท่ีเปดใหแสดงความคิดเห็น 
มีเพียงพอสำหรับผูที่ตองการแสดง 
ความคิดเห็นทุกคนหรือไม 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอขอกำหนดเร่ือง
การจัดชวงเวลาใหแสดงความคิดเห็น 

 
 

 

ก.4 การเปดรับฟงความคิดเห็นภายหลังการจัดเวที  
ภายหลังการจัดเวทีแลว จะตองเปดชองทางในการรับฟงความ

คิดเห็นอยางนอย 2 ชองทาง อยางตอเน่ืองอีกไมนอยกวา 15 วัน 

ทางโครงการ เปดรับฟงความคิดเห็นหลังจาก 
การจัดเวทีไปแลวหรือไม 
โดยเปดรับฟงความคิดเห็นอีกก่ีวัน และเปดรับ 
ความคิดเห็นโดยชองทางอะไรบาง 

 
 
 

ทานไดแสดงความคิดเห็น หลังจากการจัดเวที 
ไปแลวหรือไม 
ถาทานไดแสดงความคิดเห็น ทานใชชองทางใด 
ในการแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 

ทานคิดวา ชวงเวลาท่ีทางโครงการเปดใหแสดง 
ความคิดเห็นหลังจากการจัดเวทีไปแลว  
เพียงพอแลวหรือไม 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการเปดรับฟง 
ความคิดเห็น ภายหลังการจัดเวทีไปแลว 
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ก.5 การจัดทำรายงานสรุปความคิดเห็น พรอมคำช้ีแจง  
จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของสาธารณชน พรอมท้ังความเห็น

และคำชี้แจงของหนวยงานเจาของโครงการ/หนวยงานท่ีใหใบอนุมัติ 

อนุญาต/หนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ สงใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เพ่ือทราบและเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

 

ทางโครงการ จัดทำสรุปความคิดเห็น สงให
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ หรือไม 

 
 

ทานไดเห็นรายงานสรุปความคิดเห็น หรือไม 
 
ถาได ทานไดเห็นรายงานสรุปความคิดเห็น  
เม่ือวันที่เทาไร และไดรายงานสรุปฯ โดยชองทางใด 

 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดทำรายงาน
สรุปความคิดเห็น และการเผยแพรรายงาน  

 

รายละเอียดหรือขอมูลขอสังเกตอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เก่ียวกับกระบวนการ

กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย

สาธารณะ 
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สวนที่ 2 
ปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ 

 

 

 

ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จำเปนจะตองพิจารณาปจจัย

แวดลอม ทั้งทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมวัฒนธรรม และทาง

ระบบบรกิารสุขภาพ ซึง่การเปลีย่นแปลงของปจจยัเหลาน้ี อาจสงผลกระทบ

ตอสุขภาพของชุมชน  

ดังนั้น ในข้ันตอนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ผูที่ดำเนิน

โครงการจะตองวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพในประเด็นท่ีสำคัญอยาง

ครบถวน  

ขณะเดียวกัน ผูที่ดำเนินโครงการจะตองเสนอมาตรการในการลด

ผลกระทบในแตละดานอยางเพียงพอ ที่จะไมทำใหเกิดผลกระทบทางลบ

ตอสุขภาพของประชาชนตามมา ตลอดจนถึงการเสนอมาตรการท่ีจะ

เพ่ิมพูนผลกระทบทางบวกอีกดวย 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดใหแนวทางไววาควรพิจารณาถึง

ผลกระทบดานสุขภาพท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ 

จากการดำเนินโครงการดังกลาว อยางนอย 10 ปจจัยตอไปน้ี ไดแก 

1) การเปล่ียนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ, 2) การ

ผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย, 3) การกำเนิดและการปลอย ของ

เสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ, 4) การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคาม

สุขภาพ, 5) การเปล่ียนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และ

สภาพการทำงานในทองถิ่น, 6) การเปล่ียนแปลงและผลกระทบตอความ
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สัมพันธของประชาชนและชุมชน, 7) การเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีที่มีความ

สำคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม, 8) ผลกระทบท่ีเฉพาะเจาะจงหรือมี

ความรุนแรงเปนพิเศษตอประชากรกลุมใดกลุมหน่ึง, 9) ทรัพยากรและ

ความพรอมของภาคสาธารณสุข, 10) ทรัพยากรและสาธารณูปโภค 

 

ข.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  
ควรพิจารณาวา โครงการดังกลาวจะทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน

สภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากร

น้ำ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทรัพยากรแรธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และระบบนิเวศ หรือไม โครงการ

ดังกลาวมีมาตรการในการลดผลกระทบอยางไร เพียงพอ  หรือไม และจะ

สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอสุขภาพอยางไร 

 

ความเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และ 
จะสงผลกระทบอยางไร 

 
 
 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่ที่จะไดรับ 
ผลกระทบ ความรุนแรง ความเสียหาย  
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ข.2 การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย  

ควรพิจารณาวา โครงการดังกลาวมีการผลิต การใช การขนสง   

การเก็บรักษา และการจัดการวัตถุอันตรายทุกชนิดอยางถูกตองเหมาะสม

หรือไม โครงการดังกลาวอาจมีมาตรการในการลดผลกระทบจากการผลิต 

การใช การขนสง การเก็บรักษา และการจัดการวัตถุอันตรายอยางไร 

เพียงพอหรือไม และจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพ

อยางไร 

 

โครงการมีวัตถุอันตรายอะไรบาง  
มีการจัดการอยางไร และจะสงผลกระทบอยางไร 

 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่หรือคนที่จะ 
ไดรับผลกระทบ ความรุนแรง ความเสียหาย 
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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ข.3 การกำเนิดและการปลอยของเสียและส่ิงคุกคามสุขภาพ  

ควรพิจารณาวา โครงการดังกลาวไดทำใหเกิดการกำเนิดและการ

ปลอยของเสียและส่ิงคุกคามสุขภาพ จากการกอสราง จากกระบวนการ

ผลิต และกระบวนการอ่ืนใด ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสีย

อันตราย น้ำเสีย ขยะติดเช้ือ ความรอน มลสารทางอากาศ ฝุน แสง เสียง 

กล่ิน การส่ันสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี โครงการดังกลาวมีมาตรการใน

การลดผลกระทบอยางไร เพียงพอหรือไม และจะสงผลกระทบท้ังทางตรง

และทางออมตอสุขภาพอยางไร 

 

โครงการจะปลอยของเสียและ สิ่งคุกคามสุขภาพ
อะไรบาง และจะมีผลกระทบอยางไร 

 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่หรือ 
คนที่จะไดรับผลกระทบ ความรุนแรง ความ
เสียหาย โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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ข.4 การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ 

ควรพิจารณาวา โครงการดังกลาวจะทำใหประชาชนไดรับสัมผัสตอ

มลพิษและส่ิงคุกคามสุขภาพหรือไม ไมวาจะเปนเสนทางการรับสัมผัสเขาสู

รางกายท้ังทางการหายใจ การรับประทาน และทางผวิหนัง และไมวาจะเปน  

การรับสัมผัสของคนงานหรือผูปฏิบัติงานในโครงการหรือการรับสัมผัสของ

ประชาชนรอบโครงการ และโครงการดังกลาวกำหนดมาตรการในการลด

ผลกระทบไวอยางไร เพียงพอหรือไม 

 

ประชาชนจะไดรับสัมผัสตอมลพิษและ 
สิ่งคุกคามสุขภาพอะไรบาง จากการดำเนิน
โครงการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 
 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่หรือ 
คนที่จะไดรับผลกระทบ ความรุนแรง ความ
เสียหาย โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  
มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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ข.5 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และ 
 สภาพการทำงานในทองถ่ิน  

 

ควรพิจารณาวา โครงการดังกลาวไดนำไปสูความเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบตออาชพี การจางงาน และสภาพการทำงานในทองถ่ิน ทัง้ทางบวก

และทางลบ เชน ความเส่ียงและอุบัติเหตุจากการทำงาน การเปล่ียนแปลง

ในระบบนิเวศ ทรัพยากร และหวงโซอุปทานของสินคาและบริการท่ีเปน

ฐานการดำรงชีวิตหลักของประชาชนในพื้นที่หรือไม โครงการดังกลาวมี

มาตรการในการลดผลกระทบอยางไร เพียงพอหรือไม และจะสงผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพอยางไร 

 

จะมีความเปลี่ยนแปลงดานอาชีพ การจาง
งาน สภาพการทำงานอะไรบางจากการ
ดำเนินโครงการและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่หรือ 
คนที่จะไดรับผลกระทบ ความรุนแรง ความ
เสียหาย โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  
มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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ข.6 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชน 

 และชุมชน  

 

ควรพิจารณาวา โครงการดังกลาวไดทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงและ

ผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน ทั้งความสัมพันธ

ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการอพยพของ

ประชาชนและแรงงาน การเพ่ิม/ลดพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน (public 

space) และความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึน โครงการดังกลาวมีมาตรการใน

การลดผลกระทบอยางไร เพียงพอหรือไม และจะสงผลกระทบท้ังทางตรง

และทางออมตอสุขภาพอยางไร 

 

จะมีความเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธ
ของชุมชนอะไรบางจากการดำเนินโครงการ 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 
 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่หรือ 
คนที่จะไดรับผลกระทบ ความรุนแรง ความ
เสียหาย โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  
มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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ข.7 การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีที่มีความสำคัญและมรดก 

 ทางศิลปวัฒนธรรม  

 

ผูเขารวมการทบทวนรางรายงานฯ ควรพจิารณาวา โครงการดังกลาว

ไดทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีที่มีความสำคัญและมรดกทางศิลป-

วัฒนธรรม เชน ศาสนสถาน สถานท่ีที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่

ประกอบพิธีกรรมของชุมชนทองถิ่น พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร 

และโบราณสถานสำคัญ โครงการดังกลาวมีมาตรการในการลดผลกระทบ

อยางไร เพียงพอหรือไม  

 

จะมีความเปลี่ยนแปลงดานพ้ืนที่สำคัญ 
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอะไรบางจากการ
ดำเนินโครงการ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่หรือ 
คนที่จะไดรับผลกระทบ ความรุนแรง ความ
เสียหาย โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  
มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 



102

ข.8 ผลกระทบท่ีเฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอ 

 ประชากรกลุมใดกลุมหน่ึง 
ควรพิจารณาวา การดำเนินโครงการดงักลาว จะกอใหเกิดผลกระทบ

ทางลบ ที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอประชากรกลุมใด

กลุมหนึ่งเปนพิเศษหรือไม โดยเฉพาะผลกระทบท่ีจะมีตอกลุมประชากรที่มี

ความเปราะบางเชน เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ พอแมเล้ียงเด่ียว ชนกลุมนอย 

เปนตน โครงการดังกลาวมีมาตรการในการลดผลกระทบอยางไร เพียงพอ

หรือไม และจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพของ

ประชาชนเหลาน้ันอยางไร 

 

จะมีความเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอกลุม
เปราะบาง กลุมดอยโอกาสอะไรบางจากการ
ดำเนินโครงการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 
 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่หรือ 
คนที่จะไดรับผลกระทบ ความรุนแรง  
ความเสียหาย โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  
มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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ข.9 ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข  

ควรพจิารณาวา การดำเนินโครงการดงักลาว จะกระทบตอทรพัยากร  

และความพรอมของภาคสาธารณสุขอยางไร ทั้งในแงของการสรางเสริม 

การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกี่ยวเน่ือง

กับโครงการ/กิจกรรม รวมถึงความพรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพื้นท่ี

กอนมีการดำเนินการ การจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามผลกระทบ   

ขีดความสามารถการสำรวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่

อาจเกิดขึ้น โครงการดังกลาวมีมาตรการในการลดผลกระทบอยางไร 

เพียงพอหรือไม และจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพของ

ประชาชนอยางไร 

 

จะมีความเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอทรัพยากร
สาธารณสุขอะไรบาง จากการดำเนินโครงการ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่หรือ 
คนที่จะไดรับผลกระทบ ความรุนแรง  
ความเสียหาย โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  
มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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ข.10 ทรัพยากรและสาธารณูปโภค  

ควรพจิารณาวา การดำเนินโครงการดงักลาว จะกระทบตอทรพัยากร

และความพรอมของสาธารณูปโภคในชุมชนอยางไร เชน แหลงน้ำ ถนน 

สถานศึกษา ไฟฟา การกำจัดขยะ การระบายน้ำ แหลงอาหารทองถ่ิน 

โครงการดังกลาวมีมาตรการในการลดผลกระทบอยางไร เพียงพอหรือไม 

และจะสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอสุขภาพของประชาชน

อยางไร 

 

จะมีความเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอทรัพยากร
และสาธารณูปโภคอะไรบางจากการดำเนิน
โครงการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 
 
 

ขนาดของผลกระทบ จำนวนพื้นที่หรือ 
คนที่จะไดรับผลกระทบ ความรุนแรง  
ความเสียหาย โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  
มากหรือนอย 

 

สิ่งที่ประชาชนยังมีความหวงกังวลอยูมาก  

สิ่งที่เจาของโครงการควรดำเนินการ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
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รายละเอียดหรือขอมูลขอสังเกตอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เก่ียวกับปจจัยท่ีอาจ     

สงผลกระทบตอสุขภาพ การประเมินผลกระทบ และแนวทางมาตรการ   

ที่เพียงพอในการปองกันผลกระทบทางลบ และเพ่ิมพูนผลกระทบทางบวก

ตอสุขภาพของประชาชนและชุมชน 
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ดัชนี 

ก 
กรอบแนวความคิด  16 45 69   

การเขียนรายงาน  14 57   

การจางงาน  19 39 43 48 50 70 73 94 99   

การปนเปอน  48 49   

การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร  52   

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  42 93   

การรับฟงความคิดเห็นของสาธารณะ  15 32   

การวางแผนใชที่ดิน  32   

การวิจัยเชิงคุณภาพ  68   

การอานทบทวนรายงาน  14 57   

กำกับติดตาม  14 27 43 49 57 63   

ข 
เขตควบคุมมลพิษ  51   

เข่ือน  14  39  62  71 

ค 
คณะกรรมการกำกับทิศทาง  29 59 60 

คณะทำงาน  59 60 75 

คณะอนุกรรมการ  59 60 61 62 63 66 67 68 69 73 

ความขัดแยง  13 15 33 42 49 56 70 76 100 

ความเปนธรรม  26 76 

ความเปนเอกภาพ  26 

คัดกรอง  13   

คุณสมบัติ  59 

คูมือ  66 86 88 89 

คูมือการเขารวมแสดงความคิดเห็น  66 

เครือขายการชวยเหลือทางสังคม  17  42 

แคดเมียม  49 

แคนตันทิชิโน  24 25 

แคนาดา  39 41 43 62   

จ 
จัดลำดับความสำคัญ  14 20 57   

จัดสนทนากลุมยอย  68   

ช 
ชนกลุมนอย  40 45 65 67 72 102 

ซ 
ไซยาไนด  48 49 

ท 
ทบทวนรางรายงานการศึกษา  9   

ทองคำ  48 

ทักษะการเผชิญปญหา  44 

น 
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  12 

นักวิชาการ  10 65   

นักวิชาชีพ  43   

บ 
บทบาท  31 38 54 55 60 

บริการสุขภาพ  17 35 44 73 94 

ป 
ปจจัยท่ีกำหนดสุขภาพ  18 35 45 69 

ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ  18 

เปาหมายของกระบวนการประเมินผลกระทบ  33 
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ดัชนี 

ผ 
แผนการพัฒนาระบบจราจรขนสง  24 

พ 
พฤติกรรมสุขภาพ  17  44 

ฟ 
ฟนแลนด  32 

ม 
มะเร็ง  51 63 82 83 84 85 

มาบตาพุด  50 52 

เมืองจีวาสโกลา  32 

เมืองซานฟรานซิสโก  34 35 

แมงกานีส  49 

ร 
ระบบบริการสุขภาพ  73 94 

รัฐควิเบค  39 62 

รัฐธรรมนูญ  8 51 109   

รัฐธรรมนูญ มาตรา  67 8 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  8 

รับฟงความเห็น  10 29 

รายงานการติดตามผลกระทบ  9   

รายงานสรุปความคิดเห็น  55 69 93   

รายได  17 18 42 44 45 58   

แรงงานอพยพ  50 

โรคติดตอ  44  50   

ล 
ลักษณะของกลุมประชากร  64 

โลหะหนัก  30  49  51   

ว 
วิธีการศึกษา  10  

ศ 
ศาลปกครอง  51 

เศรษฐกิจ  12 13 26 32 33 39 41 42 45 63 70 94 

ส 
สวีเดน  28   

สังคมและวัฒนธรรม  42 70 

สัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง  68 

สารหนู  49 

สารอินทรียระเหยกอมะเร็ง  51 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  43 

ห 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบ 

ดานสุขภาพ  9 54 59 

เหมืองเพชร  41 

เหมืองแรทองคำ  48 

อ 
องคกรในชุมชน  65 

อาชญากรรม  50 
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