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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เดิมข้อมูลสุขภาพมีการศึกษาอยู่แล้วในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งปรากฏใน
หัวข้อ “สาธารณสุขและอาชีวอนามัย” หรือ “สาธารณสุขและภาวะโภชนาการ” 1 แต่เนื่องจากข้อมูลด้าน
สุขภาพยังไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ต่อผลกระทบด้านอื่นๆ หรือ การวิเคราะห์มีลักษณะแยกส่วนและไม่ได้
เชื่อมโยงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ กับประเด็นด้านสุขภาพ นอกจากนี้ประชากรที่ศึกษาก็ไม่มีลักษณะ
จําเพาะ2 จึงจําเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแยกไว้เฉพาะในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของข้อมูลสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รูปที่ 2 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

1
2

กรณีโครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จะมีการศึกษาในเรื่องประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
หน้าที่ 1
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ตารางที่ 1 คําอธิบายขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ขั้นตอน
1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)

คําอธิบาย/หลักการ
- เป็ น ขั้ น ตอนที่ มี ก ารวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดโครงการ เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์
ลักษณะโครงการ ที่ตั้ง แผนงานการพัฒนาโครงการ การออกแบบ กิจกรรม
การก่อสร้าง การดําเนินโครงการ การดูแลรักษา การปิดดําเนินการ ของ
โครงการ
- เพื่อการระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ พื้นที่และประชากรที่อ่อนไหว หรือมีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ หากมีการพัฒนาโครงการ
2. การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) - เป็นขั้นตอนที่ทําให้ ประเด็นการศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น โดยเน้นปัจจัย
กําหนดสุขภาพหรือประเด็นผลกระทบที่สําคัญที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนา
โครงการ
- กลไกการได้มาซึ่งขอบเขตการศึกษา อาจมาจากการชั่งน้ําหนักอย่างมีดุลย
ภาพระหว่าง การปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญ และกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน3 มาช่วยในการจัดลําดับความสําคัญ
โดยเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ คื อ ความรุ น แรง
(Severity) และ โอกาสของการเกิด (Occurrence) ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3. การประเมินผลกระทบ (Assessment) และ - ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (กาย จิต สังคม และ ปัญญา)
4
- องค์ประกอบ ที่สําคัญ ได้แก่ (1) ข้อมูลของสิ่งคุกคามสุขภาพ การเจ็บป่วย
การจัดทํารายงาน
และ ปัจจัยกําหนดสุขภาพอื่นๆ (2) ขนาดของความเสี่ยงและผลกระทบทาง
สุขภาพ ทั้งทางบวกและลบ (3) ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยกําหนดสุขภาพ
กับผลกระทบทางสุขภาพ (4) มาตรการในการลดผลกระทบทางสุขภาพและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
- ขั้ น ตอนการประเมิ น ได้ แ ก่ (1) การรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (Baseline
Information/Profiling) (2) การประเมินและจัดลําดับความสําคัญของ
ผลกระทบ (3) การเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและการจัดทํา
รายงาน
4. การพิ จ ารณารายงานและการตั ด สิ น ใจ - เป็นไปตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
(Review and Decision Making)
- แนวทางการพิจารณารายงาน จะให้ความสําคัญกับ (1) ผลกระทบทาง
สุขภาพต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงและในเชิงองค์รวม (2) ผลกระทบที่แต่ละกลุ่ม
จะได้รับ ทั้งบวกและลบ (3) ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทางสุขภาพสําหรับแต่ละกลุ่ม และมาตรการส่งเสริมให้เกิดผล
กระทบทางบวกต่อสุขภาพ
5.
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล - การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยําของการประเมินผลกระทบที่ศึกษาไว้
(Monitoring and Evaluation)
- การตรวจสอบว่ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้ถูกนําไปปฏิบัติหรือไม่
- การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว
3

ในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต (Scoping) ในกรณี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องดําเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ธันวาคม 2552 ด้วย
4
การประเมินผลกระทบ (Assessment) และการจัดทํารายงาน ในกรณี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายเป็น
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ หน่วยงานเจ้าของ
โครงการโดยผู้ศึกษา ต้องดําเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ (ค.3) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ธันวาคม 2552 ด้วย
หน้าที่ 2
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ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ จะต้องครอบคลุม “ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ” ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย5 (รูปที่ 3)
2. การผลิต การขนสง และ
จัดเก็บวัตถุอน
ั ตราย
3. การกําเนิดและการ
ปลอยของเสียและสิ่ง
คุกคามสุขภาพ

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปจจัยที่อาจสงผล
กระทบตอสุขภาพ5

4. การรับสัมผัสตอมลพิษ
และสิ่งคุกคามสุขภาพ
5. การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบตออาชีพการ
จางงานและสภาพการ
ทํางานในทองถิ่น

6. การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบตอความสัมพันธ
ของประชาชนและชุมชน

9. ทรัพยากรและความ
พรอมของภาคสาธารณสุข
8. ผลกระทบที่
เฉพาะเจาะจงหรือมีความ
รุนแรงเปนพิเศษตอ
ประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะกลุม
 ที่มีความ
เปราะบาง
7. การเปลี่ยนแปลงใน
พื้นทีท
่ ี่มีความสําคัญหรือ
เปนมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม

รูปที่ 3 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

5

ในเอกสารแนบท้ายประกาศ (ข.) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ธันวาคม 2552
หน้าที่ 3
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กรณีการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ปราจีนบุรี มีขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพดังแสดงใน รูปที่ 4

ขั้นที่ 1

ขั้นตอน

รายละเอียด/กิจกรรม

กระบวนการมีสว นรวม

การกลั่นกรอง
ประเด็นดานสุขภาพ
(การศึกษารายละเอียด
ของโครงการ)

การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและสํารวจ
ขอมูลปฐมภูมิ

การสํารวจ/การรับฟงความคิดเห็น

- ขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอม
(จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมลอม :
EIA)

- การใหขอมูลโดยประชาชน
- การเสนอแนะโดยประชาชน
- ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
(Expert Judgment)

- ขอมูลคุณภาพสังคม
(จากการศึกษาผลกระทบทางสังคม : SIA)

การวิเคราะหขอ
 มูล

ขั้นที่ 2

การกําหนดขอบเขต
การศึกษา

พิจารณาจากปจจัยกําหนดสุขภาพ (Health
Determinants)
- ขนาด

- ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ
- ความไวของชุมชน

- ขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร
- ระยะเวลาและ - การฟนคืนสภาพเดิม
ความถี่
- ผลกระทบสะสม - คาใชจาย
- ความเสี่ยง
- ศักยภาพของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ความสําคัญทาง – ผลกระทบทางบวก/
ดานเศรษฐกิจ
ผลประโยชน
และสังคม

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ค.1
การปฐมนิเทศและการรับฟงความ
คิดเห็นฯ ในการกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Public Scoping)

- การใหขอมูลโดยประชาชน
- การเสนอแนะโดยประชาชน
ค.2 (ครั้งที่ 1)
การรับฟงความคิดเห็นฯ ในขั้นตอน
การประเมินและจัดทํารายงานฯ
- การอบรมอาสาสมัครนักวิจัยทองถิ่น
- การใหขอมูลกับประชาชน (ขอบเขต
และแนวทางการศึกษา)

การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ

- คาดการณผลกระทบตอสุขภาพ
- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
- จัดลําดับความสําคัญของปญหา

ค.2 (ครั้งที่ 2)
การรับฟงความคิดเห็นฯ ในขั้นตอน
การประเมินและจัดทํารายงานฯ
- การรับทราบผลการศึกษา
ผลกระทบตอสุขภาพ

การจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ

- มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบ
ตอสุขภาพ
- มาตรการสงเสริมสุขภาพ
- แผนรองรับกรณีฉุกเฉิน
- มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอ
สขภาพ

ค.3
การปจฉิมนิเทศและการรับฟงความ
คิดเห็นฯ ในการทบทวนรางรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Public Review)
- การรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนตอ
มาตรการปองกันแกไขผลกระทบและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

การติดตามประเมินผล
ขั้นที่ 5

การนําเสนอแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ดานสุขภาพ (HIMP)

หน้าที่ 4

