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สัญชัย สูติพันธวิหาร 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ข้ันตอนในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) ประกอบไปดวย 

6 ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันตอนท่ี 1 การกล่ันกรองการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Screening)  

เพ่ือพิจารณาวานโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมใดบาง ท่ีมีความจําเปนจะตองทําการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) หรือไม เพราะเหตุใด โดยจะตองมีกระบวนการมีสวนรวมในการ

กลั่นกรองอยางแทจริง 

ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ 

(Public Scoping)  

เพ่ือพิจารณาวาขอบเขตในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จะครอบคลุมในประเด็นใดบาง 

ประชากรเปาหมายคือกลุมใด พ้ืนท่ีใด และระยะเวลาในชวงใด รวมท้ังจะมีแนวทางการประเมินผลกระทบ

อยางไร และจะใชเครื่องมือใดบาง โดยจะตองมีกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตอยางแทจริง 

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพและจัดทํารางรายงานโดยสาธารณะ (Public 

Assessing and Reporting)  

เพ่ือประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม

วาจะมีผลกระทบดานสุขภาพใดบางและอยางไร รวมท้ังจัดทํารางรายงานฯ โดยจะตองมีกระบวนการมีสวน

รวมในการประเมินผลกระทบและจัดทํารางรายงานอยางแทจริง 

ข้ันตอนท่ี 4 การทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ (Public 

Review)  

เพ่ือทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ใหมีความถูกตอง ครอบคลุม และมี

ความสมบูรณมากข้ึน กอนนําไปสูกระบวนการพิจารณาตัดสินใจตอไป โดยจะตองมีกระบวนการมีสวนรวมใน

การทบทวนรางรายงานฯ อยางแทจริง 

ข้ันตอนท่ี 5 การผลักดันเขาสูกระบวนการตัดสินใจโดยสาธารณะ (Public Influencing)  

เพ่ือพิจารณาตัดสินใจวา นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ควรท่ีจะดําเนินการหรือไม 

เพราะเหตุใด โดยจะตองมีกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง 

ข้ันตอนท่ี 6 การติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ (Public Monitoring and Evaluation) 

เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลใหเปนไปตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ โดยจะตองมีกระบวนการมีสวนรวมในข้ันตอนนี้อยางแทจริง 
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การกล่ันกรองการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ 

(Public Screening) 

 

 

การกําหนดขอบเขตและแนวทาง 

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ 

(Public Scoping) 

 

 

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพและจัดทํารางรายงานโดยสาธารณะ 

(Public Assessing and Reporting) 

 

 

การทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ 

(Public Review) 

 

 

การผลักดันเขาสูกระบวนการตัดสินใจโดยสาธารณะ 

(Public Influencing) 

 

 

การติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ 

(Public Monitoring and Evaluation) 

 

 

แผนภูมิแสดง  ข้ันตอนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

(Health Impact Assessment; HIA) 
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การกลั่นกรองการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ 

(Public Screening) 
 

สญัชัย สูติพันธวิหาร 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1. วัตถุประสงคของการกล่ันกรอง 

 การกลั่นกรองการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ เปนข้ันตอนแรกของการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) ท่ีมีความสําคัญ เพ่ือพิจารณาวาการดําเนินการ

นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมใดๆ นั้น ควรทําการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) หรือไม 

เพราะเหตุใด ท้ังนี้จะตองใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการกลั่นกรองดวย 

2. แนวทางในการกล่ันกรอง 

เปนข้ันตอนท่ีพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปน โดยใชการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับนโยบาย 

แผนงาน หรือโครงการ  ปจจัยกําหนดสุขภาพ สิ่งคุกคาม ผลกระทบตอสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยคาดการณ

จากโอกาสท่ีอาจจะเกิดและขนาดของผลกระทบ รวมท้ังกลุมประชากรเสี่ยงท่ีอาจไดรับผลกระทบ โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจวา นโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น ควรทํา HIA หรือไมควรทํา  
 

3. ผูท่ีมีสวนรวมในการกล่ันกรอง  

ในข้ันตอนของการกลั่นกรอง จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมกัน

พิจารณาวานโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมใดๆนั้นจําเปนท่ีจะตองทําการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพ (HIA) หรือไม ซ่ึงควรประกอบดวย ผูเก่ียวของ ดังนี้  

3.1 ผูแทนจากหนวยงานท่ีเปนเจาของ หรือผูรับผิดชอบนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

ท่ีจะทําการกลั่นกรอง  

3.2 ผูแทนของกลุมประชาชน ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากนโยบาย แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมนั้นๆ เชน กลุมท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบทางบวก และกลุมท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบทางลบ  

3.3 ผูแทนของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการทํา HIA เชน สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีอนุมัติหรืออนุญาต ท้ังท่ีอยูในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน เปนตน 

3.4 ผูแทนจากหนวยงานสนับสนุนดานวิชาการ ท่ีมีความรู และประสบการณเก่ียวกับผลกระทบตอ

สุขภาพจากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ เชน นักวิชาการหรือนักวิจัยจากสถาบนัการศึกษาหรือ

สถาบันวิจัย ท้ังดานสุขภาพ ดานสิ่งแวดลอม หรือดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ีอยูในพ้ืนท่ีหรือสวนกลาง เปนตน 

3.5 ผูแทนจากหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีอาจจะเกิดผลกระทบ หรือกลุมประชากรท่ีจะไดรับผลกระทบ เชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถาบันการศึกษา  ภาคเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน กลุมองคกรชุมชน หรือ

ภาคประชาสังคม  เปนตน 
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3.6 ผูแทนกลุม/องคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ นอกเหนือจากขอขางตน ท่ีจะมีสวนรวมใหการกลั่นกรองมี

ความถูกตอง ครอบคลุมและรอบดานมากยิ่งข้ึน 

 

4.  หลักเกณฑในการกล่ันกรอง 

 ในการกลั่นกรองวานโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ควรมีการทํา HIA หรือไมนั้น ควรมีหลักเกณฑ

ในการพิจารณากลั่นกรอง รวมกันหลายปจจัย เชน 

 4.1  ขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 

เชน ท่ีมาและเหตุผล ความจําเปน วัตถุประสงค เปาหมาย สถานท่ีตั้ง วัตถุดิบท่ีจะใช 

กระบวนการและข้ันตอน เทคโนโลยี มลพิษหรือของเสียท่ีจะปลอย การจัดการของเสีย เปนตน 

 4.2  ขอมูลผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

เชน ขนาด ความรุนแรงและระดับของผลกระทบ หรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบในดานตางๆ 

เปนตน 

4.3  กลุมประชากรเส่ียง ท่ีอาจไดรับผลกระทบ  

เชน ทารก เด็ก สตรีมีครรภ ผูพิการ ผูมีโรคประจําตัวหรือมีภูมิคุมกันต่ํา ผูสูงอายุ รวมท้ัง

พนักงาน และประชาชนท่ัวไป เปนตน 

4.4  ขีดความสามารถหรือศักยภาพในการรองรับของพ้ืนท่ี  

เชน แหลงน้ําท่ีจะใชและแหลงน้ําท่ีจะใชรองรับมลพิษทางน้ํา  แหลงระบายมลพิษทาง

อากาศ  พลังงานท่ีจะใช จํานวนและความพอเพียงของบุคลากรดานสุขภาพและความพรอมในการใหบริการ

สุขภาพ เปนตน 

4.5  กฎหมายหรือกฎระเบียบ 

เชน รัฐธรรมนูญฯ  พระราชบัญญัติฉบับตางๆ  ประกาศกระทรวงฯ หรือระเบียบตางๆ ท่ี

กําหนดไววาตองทํา HIA  

4.6  ทัศนคติความคิดเห็น 

เชน การท่ีประชาชนกลุมตางๆ มีทัศนคติไมตรงกัน ทําใหตองมีการทํา HIA เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

มีเหตุผลทางวิชาการ เพ่ือสรางความยอมรับรวมกัน หรือเพ่ือเปนขอตกลงรวมกัน เปนตน 

 4.7 ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เชน ความพรอมและศักยภาพของทีมผูทํา HIA  ขอมูลท่ีจะใชทํา HIA  ระยะเวลาในการทํา 

HIA  งบประมาณท่ีตองใช  ขอจํากัดของพ้ืนท่ี  เปนตน 
 

5.  วิธีการกล่ันกรอง 

เนื่องจากการประเมินผลกระทบดานสุขภาพมีหลายรูปแบบ จึงทําใหการกลั่นกรองวาตองมีการทํา

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพหรือไมนั้นมีความแตกตางกัน ในท่ีนี้จะมีวิธีการกลั่นกรอง 3 รูปแบบ ดังนี ้
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5.1 การกลั่นกรอง ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

5.2 การกลั่นกรอง โดยการขอใชสิทธิ ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 

5.3 การกลั่นกรอง ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 

ในการกลั่นกรองในรูปแบบตางๆ ท้ัง 3 รูปแบบนั้น มีวิธีการ ดังนี้ 

5.1 การกล่ันกรอง ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ เปนข้ันตอนแรกท่ีจะพิจารณา 

ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ี

เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2559 ไดกําหนดแนวทางการกลั่นกรองวานโยบาย แผนงาน โครงการหรือ

กิจกรรมใดบางท่ีจะตองมีการทําการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA)  

ปจจัยท่ีนํามาพิจารณาถึงความจําเปนในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ไดแก  

1) กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับหรือหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

2) นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนในพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบเก่ียวเนื่องกัน  

3) รายละเอียดของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  

4) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพของประชาชน  

5) ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและ ทางลบ ท้ังท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีดําเนินการ หากมี

การดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ และ  

6) ความกังวลของชุมชนและผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและ ทางลบ ซ่ึงการดําเนินงานในข้ันตอน

การกลั่นกรอง ตองเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ เขามา มีสวนรวมตั้งแตตนจนถึงการรวมถกแถลงวา ควรทํา

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพหรือไม ดวยแนวทางและวิธีการใด จึงจะเปนผลเชื่อมโยงไปสูกระบวนการ

ตัดสินใจท่ีจะเปนประโยชนตอการสรางเสริมและคุมครองสุขภาพของประชาชน ตามหลักเกณฑการ

ประยุกตใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในหมวด 3  

ผลลัพธท่ีควรไดจากการดําเนินการในข้ันตอนนี้คือ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนิน นโยบาย 

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม สามารถตอบคําถามพรอมแสดงเหตุผลตอสาธารณะ ไดวา กรณีดังกลาวควร

ดําเนินการประเมินผลกระทบดานสุขภาพหรือไม ถาไมทําเพราะอะไร หรือถาเห็นวาควรทํา จะใชแนวทางและ

วิธีการใดในการศึกษา 

5.2  การกล่ันกรอง โดยการขอใชสิทธิ ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 

หากประชาชนมีความหวงกังวลวา นโยบาย หรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตามนโยบายใด ซ่ึง

อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของตนเองและสาธารณชน ซ่ึงอยูนอกเหนือจากท่ีระบุไว ประชาชนในนามบุคคล

หรือคณะบุคคลมีสิทธิในการรองขอและมีสวนรวมใหมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) ตามมาตรา 

11 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ได 
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ข้ันตอนการย่ืนใชสิทธิ ใหยื่นเรื่องเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพ่ือให

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ  (HIA Commission) ท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเปนหนวยเลขานุการ พิจารณาเหตุผลและความจําเปนและความเหมาะสมใน

การจัดการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ โดยใหแจงผลการพิจารณา พรอมเหตุผลประกอบใหผูขอใชสิทธิ

ทราบภายใน 30 วัน  

แบบกลัน่กรองนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล

กระทบดานสุขภาพ  

เครื่องมือในการกล่ันกรองในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  เปนขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับขอเสนอนโยบายหรือโครงการ  

ประกอบดวย ชื่อนโยบายหรือโครงการ  เจาของนโยบายหรือโครงการ  สถานท่ีตั้ง  รายละเอียดของ

นโยบายหรือโครงการ  ข้ันตอนของการดําเนินนโยบายหรือโครงการ  ข้ันตอนการตัดสินใจ  กลุมผูมีสวนได

สวนเสีย และอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลโครงการ  

สวนท่ี 2  เปนรายการตรวจสอบลักษณะของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

ประกอบดวย รายการท่ีตองตรวจสอบ (Checklist) ไดแก นโยบายหรือโครงการทําใหปจจัยกําหนด

สุขภาพตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก   

สวนท่ี 3  เปนรายการตรวจสอบรูปแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเหมาะสม สําหรับแต

ละนโยบายหรือโครงการ 

ประกอบดวย รายการท่ีตองตรวจสอบ (Checklist) ไดแก ลักษณะของผลกระทบดานสุขภาพท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากขอเสนอนโยบายและโครงการ และการตรวจสอบเก่ียวกับรูปแบบการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพท่ีเหมาะสมสําหรับแตละนโยบายและโครงการ  

สวนท่ี 4  เปนการนําเสนอทางเลือกและความเปนไปไดในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

สวนท่ี 5  เปนแนวทางในการดําเนินงานข้ันตอไป 
 

 โดยขอมูลในแตละสวนดังกลาวขางตน ไดมีการนํามาทําเปนแบบกลั่นกรอง เพ่ือพิจารณาวา ควรจะมี

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) หรือไม โดยมีแบบกลั่นกรอง ดังนี้ 
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แบบกลั่นกรองความจําเปนในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) 

(Screening tool for Health Impact Assessment) 

กรณีขอใชสิทธิ มาตรา 11  ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาต ิพ.ศ.2550 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับขอเสนอนโยบายหรือโครงการ  
 

ขอมูลเกี่ยวกบันโยบาย หรือโครงการ รายละเอียดของขอมูล 

1. ชือ่นโยบายหรือโครงการ  

2. เจาของนโยบายหรือโครงการ  

3. สถานท่ีตั้ง    

4. รายละเอียดของนโยบายหรอืโครงการ    

5. ข้ันตอนของการดําเนินนโยบายหรือโครงการ    

6. ข้ันตอนการตัดสินใจ    

7. กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  

8. อางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลโครงการ  

 

สวนท่ี 2  รายการตรวจสอบลักษณะของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

ประเด็นพิจารณา ควรทํา HIA ไมควรทํา 

HIA 

อธิบายรายละเอียด 

1. โครงการทําใหปจจัยกําหนดสุขภาพตัวใดตัว

หนึ่งหรือหลายตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปน

อยางมาก 

เปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง  

2. โครงการอาจมีผลกระทบดานลบท่ีรุนแรง มี/ไมทราบ ไมมี  

3. โครงการอาจมีผลกระทบดานลบตอกลุมดอย

โอกาส 

มี/ไมทราบ ไมมี  

4. ชุมชนมีความกังวลเก่ียวกับผลกระทบตอ

สุขภาพ 

มี/ไมทราบ ไมมี  

5. มีขอมูลหลักฐานประสบการณ หรือผลการ

ประเมินผลกระทบท่ีผานมาแลว 

มี/ไมทราบ ไมมี  

6. มีขอเสนอแนะหรือมาตรการท่ีชัดเจนในการลด

ผลกระทบดานลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

มี/ไมทราบ ไมมี  
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ประเด็นพิจารณา ควรทํา HIA ไมควรทํา 

HIA 

อธิบายรายละเอียด 

7. ควรมีการลงทุนเพ่ิมเติมในชุมชนท่ีไดรับ

ผลกระทบ 

ควรลงทุน

เพ่ิม 

ไมควรลงทุน

เพ่ิม 

 

8. การทําเอชไอเอ จะมีประโยชนในการพิจารณา

ตัดสินใจทางนโยบาย/โครงการ 

มี/ไมทราบ ไมมี  

9. การทําเอชไอเอ มีประโยชนตอการเรียนรู

รวมกัน 

มีประโยชน ไมมีประโยชน  

10. การทําเอชไอเอ มีประโยชนตอการติดตาม

ตรวจสอบและลดผลกระทบจากการดําเนิน

นโยบาย/โครงการ 

มีประโยชน ไมมีประโยชน  

 

สวนท่ี 3  รายการตรวจสอบรูปแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเหมาะสม  
 

ประเด็นพิจารณา ควรทํา  

HIA 

ไมควรทํา 

HIA 

อธิบายรายละเอียด 

1. ระยะเวลาท่ีใชในการทํา HIA มีจํากัด ไมจํากัด  

2. ระยะเวลาสําหรับการตัดสินใจถูกกําหนดโดย

ปจจัยภายนอก 

ไมสามารถ

ควบคุมได 

สามารถ  

ควบคุมได 

 

3. งบประมาณในการทํา HIA มีจํากัด ไมจํากัด  

 

สวนท่ี 4  การนําเสนอทางเลือกและความเปนไปไดในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

สวนท่ี 5  แนวทางในการดําเนินงานข้ันตอไป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนภูมิแสดง หลกัเกณฑและวิธีการขอใชสิทธิ  

ตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 

บุคคลหรอืคณะบุคคล

ยื่นขอใชสิทธิตาม

มาตรา 11 

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA 

พิจารณาและแจงใหผูยื่นใชสิทธิทราบ

ภายใน 30 วัน 

ไมเขาขาย 

การทํา HIA 

เขาขาย 

การทํา HIA 

สช.ประสานผูขอใชสิทธิและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการกํากับทิศทาง 

สช.ประสานหนวยงานระดับนโยบาย  

เพ่ือทําตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 2 และ 3 

รายงานตอ

สมัชชาสุขภาพ

แหงชาต ิ

เสนอตอ 

คณะกรรมการ

สขภาพแหงชาติ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA 

พิจารณาตามความเหมาะสม 

แตงตั้งกรรมการ/คณะทํางาน/อนุกรรมการ 

ติดตามผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการ

ดังกลาว 
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5.3 การกล่ันกรอง ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 (มาตรา 58) 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในมาตรา 58 ไดบัญญัติใหมีการประเมินผลกระทบ

สุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA ) ควบคูกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment; EIA) ซ่ึงรวมกันเรียกวา “การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

สุขภาพ (Environment and Health Impact Assessment; EHIA) โดยไดบัญญัติไวดังนี้  
 

การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการนั้นอาจมีผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดสวนเสียสําคัญอ่ืนใด

ของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผล

กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

ของผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนและชุมชนท่ีเกี่ยวของกอน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา

ดําเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการ

ดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐตองระมัดระวังให

เกิดผลกระทบตอประชาชน ชุมชน ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพนอยท่ีสุด และตอง

ดําเนินการใหมีการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบอยาง

เปนธรรมและโดยไมชักชา 
 

ซ่ึงการกลั่นกรองโครงการวาจะตองมีการทํารายงาน EHIA หรือไมนั้น ไดใชวิธีตรวจสอบรายการ 

(Checklist) วาตรงตามประเภทโครงการฯ ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลาวคือ ถาโครงการใดเปนประเภทโครงการเดียวกันและสอดคลองกับขนาดโครงการ ตามท่ีประกาศฯ ให

โครงการนั้นจะตองจัดทํารายงาน EHIA แตหากเปนคนละประเภทโครงการ และหรือไมเปนไปตามขนาด

โครงการท่ีกําหนดไว ก็ไมตองจัดทํารายงาน EHIA แตอยางใด 
 

ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ งแวดลอม เรื่ อง กําหนดโครงการกิจการ หรือการ

ดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย 

คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซ่ึงตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 19 

พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันท่ี 4 มกราคม 2562) ซ่ึง

ไดยกเลิกประกาศกระทรวงฯ ฉบับท่ีออกมากอนหนานั้นทุกฉบับ แลวมาใชประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้แทน 

ตามประกาศฯ ฉบับนี้ ไดกําหนดใหประเภทโครงการหรือกิจการ หรือการดําเนินการ จํานวน 12 ประเภท 

ตองจัดทํารายงาน EHIA ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 



ข้ันตอนการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ  (Health Impact Assessment; HIA)   11 

ตารางแสดง ประเภทโครงการกิจการหรือการดําเนินการ ท่ีตองทํารายงาน EHIA ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาดโครงการ 

1. การถมท่ีดินในทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขต

ชายฝงเดิม ยกเวนการถมทะเลท่ีเปนการฟนฟูสภาพ

ชายหาด 

ท่ีมีขนาดตั้งแต 300 ไรข้ึนไป 

 

2. การทําเหมืองแร ตามกฎหมายวาดวยแร  ดังตอไปนี้ 

2.1 เหมืองแรใตดิน เฉพาะท่ีออกแบบใหโครงสรางมีการ

ยุบตัวภายหลังการทําเหมือง โดยไมมีคํ้ายันและไมมี

การใสคืนวัสดุทดแทนเพ่ือปองกันการยุบตัว 

ทุกขนาด 

 

2.2 เหมืองแรตะกั่ว เหมืองแรสังกะสี หรือเหมืองแรโลหะ

อ่ืนท่ีใชไซยาไนด หรือปรอท หรือตะก่ัวไนเตรตใน

กระบวนการผลิต หรือเหมืองแรโลหะอ่ืนท่ีมีอารเซโน

ไพไรต (arsenopyrite) เปนแรประกอบ (associated 

mineral) 

ทุกขนาด 

 

2.3 เหมืองแรถานหิน เฉพาะท่ีมีการลําเลียงแรถานหินออก

นอกพ้ืนท่ีโครงการดวยรถยนต 

ท่ีมีกําลังการผลิตตั้งแต 200,000 ตันตอ

เดือน หรือตั้งแต 2,400,000 ตันตอปข้ึนไป 

2.4 เหมืองแรในทะเล ทุกขนาด 

3. นิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับ

นิคมอุตสาหกรรม  ดังตอไปนี้ 

3.1 นิ คม อุ ตส าหกร รม  ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ท่ี มี ลั กษณ ะ

เชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมปโตรเคมีตามลําดับท่ี 4 หรือ

อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็กตามลําดับท่ี 5.1 หรือ 5.2 

แลวแตกรณีมากกวา 1 โรงงานข้ึนไป 

ทุกขนาด 

 

3.2 นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับ

นิคมอุตสาหกรรม  ท่ี มีการขยายพ้ืนท่ี เ พ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมปโตรเคมีตามลําดับท่ี 4 หรือ

อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก ตามลําดับท่ี 5.1 หรือ 5.2 

ทุกขนาด 

4. อุตสาหกรรมปโตรเคมี  ดังตอไปนี้ 

4.1 อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน  (upstream 

petrochemical industry) 

ทุกขนาด หรือท่ีมีการขยายกําลังการผลิต 

ตั้งแตรอยละ 35 ของกําลังการผลิตเดิมข้ึนไป 

4.2 อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง (intermediate 

petrochemical industry) ดังตอไปนี้ 
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ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาดโครงการ 

4.2.1 ท่ีผลิตสารเคมี หรือใชวัตถุดิบท่ีเปนสารเคมี ซ่ึงเปนสาร

กอมะเร็งกลุม 1 

ท่ีมีกําลังการผลิตตัง้แต 100 ตนัตอวันข้ึนไป 

หรือท่ีมีการขยายกําลังการผลิตรวมกัน

ตั้งแต 100 ตันตอวันข้ึนไป 

4.2.2 ท่ีผลิตสารเคมี หรือใชวัตถุดิบท่ีเปนสารเคมีซ่ึงเปนสาร

กอมะเร็งกลุม 2A 

ท่ีมีกําลังการผลิต 700 ตันตอวันข้ึนไป  

หรือท่ีมีการขยายกําลังการผลิตรวมกัน

ตั้งแต 700 ตันตอวันข้ึนไป 

5. อุตสาหกรรมถลุงแรหรือหลอมโลหะ  ดังตอไปนี้ 

5.1 อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก  ท่ีมีปริมาณแรปอน (input) เขาสู

กระบวนการผลิตตั้งแต 5,000 ตันตอวัน 

ข้ึนไป หรือท่ีมีปริมาณแรปอน (input)  

เขาสูกระบวนการผลิตรวมกันตั้งแต 5,000

ตันตอวันข้ึนไป 

5.2 อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก ท่ีมีการผลิตถาน coke หรือ

ท่ีมีกระบวนการ sintering 

ทุกขนาด 

5.3 อุตสาหกรรมถลุงแรทองแดง ทองคํา หรือสังกะสี ท่ีมีปริมาณแรปอน (input) เขาสู

กระบวนการผลิตตั้งแต 1,000 ตันตอวัน  

ข้ึนไป หรือท่ีมีปริมาณแรปอน (input)  

เขาสูกระบวนการผลิตรวมกันตั้งแต 1,000 

ตันตอวันข้ึนไป 

5.4 อุตสาหกรรมถลุงแรตะกั่ว ทุกขนาด 

5.5 อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเวนเหล็กและอะลูมิเนียม) ท่ีมีกําลังการผลิต (output) ตั้งแต 50 ตัน

ตอวันข้ึนไป หรือมีกําลังการผลิตรวมกัน 

ตั้งแต 50 ตันตอวันข้ึนไป 

5.6 อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว ท่ีมีกําลังการผลิต (output) ตั้งแต 10 ตัน

ตอวันข้ึนไป หรือมีกําลังการผลิตรวมกัน 

ตั้งแต 10 ตันตอวันข้ึนไป 

6. การผลิต มีไวครอบครองหรอืใช ซ่ึงพลังงานปรมาณู

จากเครื่องปฏิกรณปรมาณู 

ท่ีมีกําลังตั้งแต 2 เมกะวัตตข้ึนไป 

7. โรงงานปรับคณุภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบ

กิจการเกี่ยวกับการฝงกลบส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไมใช

แลว ตามกฎหมายวาดวยโรงงานท่ีมีการเผา หรือฝง

กลบของเสียอันตราย ยกเวนการเผาในหมอเผาซิเมนต

ท่ีใชของเสียอันตรายเปนวัตถุดิบทดแทน หรือใชเปน

ทุกขนาด 
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ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาดโครงการ 

เชื้อเพลิงเสริม 

8. โครงการระบบขนสงทางอากาศ ท่ีมีการกอสรางขยาย หรือเพ่ิมทางวิ่งของ

อากาศยาน ตัง้แต 3,000 เมตรข้ึนไป 

9. ทาเทียบเรือ 1) ท่ีมีความยาวหนาทาท่ีเรือเขาเทียบได 

(berth length) ตั้งแต 300 เมตรข้ึนไป 

หรือมีพ้ืนท่ีทาเทียบเรือตั้งแต 10,000 

ตารางเมตร ข้ึนไป ยกเวนทาเรือท่ี

ชาวบานใชสอยในชีวิตประจําวันและ

การทองเท่ียว 

2) ท่ีมีการขุดลอกรองน้ํา ตั้งแต 100,000 

ลูกบาศกเมตรข้ึนไป 

3) ท่ีมีการขนถายวัตถุอันตรายหรือกากของ

เสียอันตรายซ่ึงเปนสารกอมะเร็งกลุม 1 

มีปริมาณรวมกัน ตั้งแต 25,000 ตันตอ

เดือนข้ึนไป หรือมีปริมาณรวมกันท้ังป

ตั้งแต 250,000 ตันตอปข้ึนไป 

10. เข่ือนเก็บกักน้ําหรืออางเก็บน้ํา ท่ีมีปริมาตรเก็บกักน้ําตั้งแต 100 ลาน

ลูกบาศกเมตรข้ึนไป หรือท่ีมีพ้ืนท่ีเก็บกักน้ํา

ตั้งแต 15 ตารางกิโลเมตรข้ึนไป 

11. โรงไฟฟาพลังความรอน  ดังตอไปนี้ 

11.1 โรงไฟฟาท่ีใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ท่ีมีกําลังผลิตกระแสไฟฟารวม 

ตั้งแต 100 เมกกะวัตตข้ึนไป 

11.2 โรงไฟฟาท่ีใชเชื้อเพลิงชีวมวล ท่ีมีกําลังผลิตกระแสไฟฟารวม 

ตั้งแต 150 เมกกะวัตตข้ึนไป 

11.3 โรงไฟฟาท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซ่ึงเปนระบบ

พลังความรอนรวมชนิด combined cycle หรือ 

cogeneration 

ท่ีมีกําลังผลิตกระแสไฟฟารวม 

ตั้งแต 3,000 เมกะวัตตข้ึนไป 

11.4 โรงไฟฟานิวเคลียร ทุกขนาด 

12. อุตสาหกรรมผลิตถานโคก ทุกขนาด 
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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ 

ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  (วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

สวนท่ี ๑ การกล่ันกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public Screening)  

ขอ ๑๕ การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ เปนข้ันตอน แรกท่ีจะพิจารณา

รายละเอียดของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมวาจะมีผลกระทบ ตอสุขภาพเกิดข้ึนหรือไม อยางไร 

โดยปจจัยท่ีนํามาพิจารณาถึงความจําเปนในการประเมินผล กระทบดานสุขภาพ ไดแก  

(๑) กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับหรือหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

(๒) นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนในพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบเก่ียวเนื่องกัน  

(๓) รายละเอียดของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  

(๔) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพของประชาชน  

(๕) ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและ ทางลบ ท้ังท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีดําเนินการ หากมี

การดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ และ  

(๖) ความกังวลของชุมชนและผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและ ทางลบ ซ่ึงการดําเนินงานใน

ข้ันตอนการกลั่นกรอง ตองเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ เขามา มีสวนรวมตั้งแตตนจนถึงการรวมถกแถลงวา 

ควรทําการประเมินผลกระทบดานสุขภาพหรือไม ดวยแนวทางและวิธีการใด จึงจะเปนผลเชื่อมโยงไปสู

กระบวนการตัดสินใจท่ีจะเปนประโยชนตอการสรางเสริมและคุมครองสุขภาพของประชาชน ตามหลักเกณฑ

การประยุกตใช การประเมินผลกระทบดานสุขภาพในหมวด ๓  

ผลลัพธท่ีควรไดจากการดําเนินการในข้ันตอนนี้คือ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนิน นโยบาย แผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรม สามารถตอบคําถามพรอมแสดงเหตุผลตอสาธารณะ ไดวา กรณีดังกลาวควรดําเนินการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพหรือไม ถาไมทําเพราะอะไร หรือถาเห็นวาควรทํา จะใชแนวทางและวิธีการใด

ในการศึกษา 
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การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ 

(Public Scoping) 

 

สัญชัย  สูติพันธวิหาร 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1. วัตถุประสงคของการกําหนดขอบเขตและแนวทางฯ 

ในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพนี้ ทําข้ึนเพ่ือใหได

ขอบเขตท่ีจะประเมินผลกระทบดานสุขภาพวาเปนอยางไร และเพ่ือใหไดแนวทางของการประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพวาจะตองใชเครื่องมือใดบาง โดยจะตองใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตและ

แนวทางฯ ดังกลาวดวย  

2. แนวทางในการกําหนดขอบเขตและแนวทางฯ 

ขอบเขตและแนวทางท่ีจะประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ควรกําหนดใหครอบคลุมประเด็นท่ีจะ

ประเมินผลกระทบ โดยเฉพาะปจจัยกําหนดสุขภาพ ประชากรกลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีศึกษา ระยะเวลา และ

เครื่องมือท่ีจะใชในการประเมินผลกระทบ โดยจะตองมีการศึกษาขอมูล ตั้งแตระดับนโยบาย แผน แผนงาน

ยุทธศาสตร โครงการหรือกิจกรรมดังกลาว ขอมูลดานกฎหมาย และขอมูลท่ีเก่ียวของตางๆ  

3. การศึกษาขอมูล 

3.1 การศึกษาขอมูล ระดับนโยบาย แผนงาน 

- มีนโยบาย แผน แผนงาน และยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ีเก่ียวของในดานอะไรบาง  สอดคลอง

กันอยางไรกับโครงการ 

- มีนโยบาย  แผน  แผนงาน และยุทธศาสตรด านการพัฒนาท่ี เ ก่ียวของกับสิ่ งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ และดานอ่ืน ๆ อะไรบาง สอดคลองกันอยางไรบาง 

- มีนโยบาย แผน แผนงาน และยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนและชุมชน อะไรบาง สอดคลองกันอยางไร 

- มีนโยบาย แผน แผนงาน และยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีตั้ง

โครงการและบริเวณโดยรอบ อะไรบาง สอดคลองกันอยางไรบาง ท้ังท่ีเปนของหนวยงานตางๆ ท้ังจาก

สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน รวมท้ังชุมชนดวย 

3.2. การศึกษาขอมูล ระดับโครงการ 

- ศึกษาวาโครงการฯ มีการชี้แจงรายละเอียดการกอสรางอยางละเอียดชัดเจนหรือไม เปนไปตาม

มาตรฐานท่ีประชาชนจะม่ันใจไดวามีความปลอดภัยตอผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม 

- ศึกษาวาพ้ืนท่ีตั้งของโครงการฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ีเทาใดบาง ครอบคลุมอาณาบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ

และชุมชนใกลเคียงโดยรอบใดบาง รวมท้ังดูวาระยะหางของโครงการกับชุมชนท่ีเราอาศัยอยูมีระยะก่ีกิโลเมตร 

เพ่ือท่ีจะทําใหทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดเม่ือดําเนินโครงการวากระทบถึงระยะทางเทาใด 
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- ศึกษาวามีการรุกล้ําพ้ืนท่ีเขตคุมครองสิ่งแวดลอม หรือพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงอาหาร หรือแหลงประกอบ

อาชีพหรือไม 

- โครงการฯ มีการใชวัตถุดิบอะไรบาง ใชเชื้อเพลิงชนิดใด แตละชนิดมีการใชในปริมาณเทาใด  

- โครงการฯ มีการขนสงวัตถุดิบทางใด (ทางบก , ทางน้ํา) และจํานวนความถ่ีของการขนสงเทาใด 

(เท่ียวตอวัน, เท่ียวตอเดือน หรือเท่ียวตอป) 

- โครงการฯ มีกระบวนการดําเนินการผลิตอยางไร  

- โครงการฯ มีผลิตภัณฑใดบางท่ีได และมีกําลังการผลิตแตละชนิดผลิตภัณฑเทาใด 

- โครงการฯ มีการเปรียบเทียบแนวทางในการเลือกพ้ืนท่ีกอสราง การออกแบบ และการขยาย

โครงการในสวนตางๆ เปนอยางไร มีความเหมาะสมหรือไม  

- โครงการฯ  มีมาตรการปองกันและควบคุมการฟุงกระจายบริเวณลานกองวัตถุดิบ อยางไรบาง 

- โครงการฯ จะมีมาตรการอยางไรในการควบคุมปองกันและมาตรการรองรับกรณีการรั่วไหลของ

มลพิษออกสูสิ่งแวดลอมอยางไร ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเล และคุณภาพน้ําทะเล  
 

 3.3 การศึกษาขอมูล ดานกฎหมาย 

- โครงการฯ มีความเก่ียวของกับกฎหมายฉบับใดบาง และมีความเก่ียวของอยางไร 

- โครงการฯ มีการกอสรางหรือดําเนินการลวงหนามากอนท่ีจะไดรับอนุมัติหรืออนุญาตหรือไม 

- โครงการฯ มีการไดรับอนุญาตกอสรางท่ีถูกตองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือไม 

- โครงการฯ มีการกอสราง นอกเหนือพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตหรือไม 

- โครงการฯ ไดรับความเห็นชอบจากชุมชนท่ีเปนผูมีสวนเสียสวนใหญ และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีถูกตองแลวหรือไม อยางไร 
 

4. การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบฯ 

ในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) จะตองมีการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ทํา HIA ใหครบถวน ซ่ึงควรครอบคลุมท้ัง 5 ดาน ไดแก 

1) ประเด็นศึกษา  

2) พ้ืนท่ีศึกษา  

3) ประชากรศึกษา  

4) ระยะเวลาศึกษา 

5) เครื่องมือในการศึกษา 

 ในการกําหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ใหมีความถูกตองและ

ครบถวน ท้ัง 5 ดาน ไดแก ประเด็นศึกษา พ้ืนท่ีศึกษา ประชากรศึกษา ระยะเวลาศึกษาและเครื่องมือท่ีใชใน

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ โดยมีรายละเอียดของแตละดาน ดังนี้   

 

4.1 ประเด็นศึกษา 

เปนการศึกษาขอมูลรายละเอียดของการดําเนินโครงการฯ วาไดระบุรายละเอียดขอมูลในแตละดาน

ครบถวนหรือไม เพ่ือการนําไปสูการประเมินผลกระทบ ท้ังประเด็นเนื้อหาขอมูลท่ีจะศึกษา วิธีการเก็บขอมูล 

ไดแก  
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1) ดานสิ่งแวดลอม  

2) ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

3) ดานสุขภาพ  

4) ดานชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ 
 

4.1.1 ดานสิ่งแวดลอม  

ประเด็นสําคัญ ไดแก คุณภาพอากาศ  คุณภาพน้ํา (น้ําใตดิน น้ําผิวดิน และน้ําทะเล)  ขยะ/กากของ

เสียอันตราย  โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็น ดังนี้ 

1) คุณภาพอากาศ 

- คุณภาพอากาศในอดีตจนถึงปจจุบันของพ้ืนท่ีนั้นๆ มีสภาพเปนอยางไร 

- มลพิษอากาศจากการดําเนินโครงการ จะมีอะไรบาง เชน ฝุนละอองจากการเผาไหมถานหิน ฝุนจาก

การลําเลียงในข้ันตอนการผลิต และฝุนจากการขนสง ซ่ึงเปนฝุนขนาดเล็กขนาดไมเกิน 10 ไมครอน และฝุน

ขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุนละอองรวม (TSP) รวมท้ังฝุนโลหะหนัก ในปริมาณเทาใด จะสงผล

กระทบตอชุมชนหรือไม อยางไร 

- โครงการฯ จะมีวิธีการท่ีจะควบคุมและจัดการมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากโครงการอยางไร 

โดยเฉพาะฝุนจากวัตถุดิบ  ฝุนจากการเผาไหม และฝุนจากการขนสงถานหินท้ังทางรถ และเรือขนสงทางทะเล 

- เม่ือดําเนินการขยายโครงการฯ จะสงผลกระทบดานมลพิษอากาศทําใหมีคุณภาพมีแนวโนมเปน

อยางไร (ลงลง คงท่ี หรือดีข้ึน) 

- โครงการฯ จะมีการตรวจมลพิษอากาศอะไรบาง เชน ฝุนละอองรวม (TSP), ฝุนละอองขนาดเล็ก 

(ฝุนขนาดเล็กขนาดไมเกิน 10 ไมครอน และฝุนขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน), คารบอนไดออกไซด ,ออกไซด

ของไนโตรเจน (NOx), กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2), และโลหะหนักจากกระบวนการเผาไหม เปนตน  

- โครงการฯ จะมีการเก็บขอมูล โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรัศมีก่ีกิโลเมตรพ้ืนท่ีใดบาง เชน 

ชุมชนใด และสถานท่ีใกลเคียงใด และมีความถูกตอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบหรือไม (ไมเพียงแค 

0-5 กิโลเมตร แตตองดูผลกระทบท่ีจะไดรับจริงซ่ึงตองพิจารณาตามทิศทางลม และชวงฤดู) 

- การศึกษาทิศทางของลมแตละชวงฤดู จะมีผลการศึกษาท่ีนาเชื่อถือหรือไม เพ่ือนําไปสูการตรวจวัด 

และการประเมินผลกระทบตอไป 

- การเก็บตัวอยางและการตรวจวัด จะทําโดยหนวยงานใด เชน ผูประกอบการเอง หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานท่ีสามท่ีตองไมมีสวนไดเสียกับโครงการ (Third Party) หรือมีประชาชนเขามามีสวนรวมหรือไม เพ่ือ

ความนาเชื่อถือ โปรงใสและความเปนกลาง 

- โครงการฯ เดิมกอนขยาย (กรณีขยายโครงการฯ) จะมีการดําเนินการจัดการแกไขปญหา พรอมท้ัง

ควบคุมไมใหเกิดผลกระทบดีหรือไม 
 

2) คุณภาพน้ํา 

2.1) คุณภาพน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน 

- คุณภาพน้ําคลองสาธารณะ และน้ําใตดิน ตั้งแตอดีต-ปจจุบันในพ้ืนท่ีเปนอยางไร จะมีผลกระทบตอ

การใชประโยชนจากน้ําบาดาล น้ําอุปโภค-บริโภค หรือน้ําสําหรับการเกษตรกรรม หรือไม เพียงใด 
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- โครงการฯ อาจกอใหเกิดน้ําเสียในปริมาณเทาใด และมีการปนเปอนสารอันตรายอะไรบาง ท่ีอาจจะ

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพ  เปนตน 

- โครงการฯ จะมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือไม ใชระบบอะไร ใชสารเคมีอะไร และมีประสิทธิภาพระบบ

เปนอยางไร ชุมชนมีความม่ันใจมากนอยเพียงใด 

- โครงการฯ จะมีการปลอยน้ําเสียออกนอกพ้ืนท่ีโครงการหรือไม ในปริมาณเทาใด ปลอยสูแหลงน้ําใด 
 

2.2) คุณภาพน้ําทะเล 

- โครงการฯ จะมีการควบคุมปองกันการปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอม ท้ังบนบก ในน้ํา และใน

บรรยากาศ ขณะขนสงหรือไม อยางไร 

- โครงการฯ จะมีการกําจัดมลพิษท่ีจะปนเปอนลงสูสิ่งแวดลอม หรือไม อยางไร 

- โครงการฯ จะมีการปลอยน้ําหลอเย็นลงทะเลปริมาณเทาใดตอวัน และมีความลดอุณหภูมิกอน

ปลอยหรือไม อยางไร 

- โครงการฯ จะมีกิจกรรมใดบางท่ีอาจจะกอใหเกิดการปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําทะเล 

- โครงการฯ จะมีวิธีการเก็บขอมูลตัวอยางน้ําผิวดิน-น้ําใตดิน และน้ําทะเล อยางไร มีจุดเก็บตัวอยาง

น้ําจุดใดบาง ครอบคลุมชุมชนใกลเคียงและชุมชนท่ีอยูตนน้ํา-ทายน้ําหรือไม (ไมเพียงแต 0-5 กิโลเมตร เทานั้น 

แตตองดูผลกระทบท่ีอาจไดรับจริง) และมีการเก็บจุดตัวอยางน้ําทะเลก่ีจุด ระยะเทาใดจากจุดปลอย รวมท้ัง

ความถ่ีและปริมาณในการปลอย เปนตน 

- กรณีเก็บตัวอยางน้ําใตดินสอดคลองกับทิศทางการไหลของน้ําหรือไม และระยะเวลาการเก็บนาน

เทาใดตอเนื่องก่ีวัน  

- โครงการฯ จะมีการศึกษาทิศทางการไหลของน้ําใตดิน และมีผลการศึกษาท่ีมีความนาถือหรือไม 

เพ่ือนําไปสูการติดตั้งจุดตรวจวัด การตรวจวัด นําไปสูการประเมินท่ีถูกตองและนาเชื่อถือ 

- โครงการฯ จะวิเคราะหตัวอยางน้ําพารามิเตอรใดบาง ครอบคลุมพารามิเตอรท่ีอาจเสี่ยงท่ีจะไดรับ

ผลกระทบหรือไม เชน โลหะหนัก คลอรีน และอุณหภูมิ เปนตน 

- การเก็บตัวอยางและการตรวจวัดโดยหนวยงานใด เชน ผูประกอบการเอง หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานท่ีสามท่ีตองไมมีสวนไดเสียกับโครงการ (Third Party) หรือมีประชาชนเขามามีสวนรวมหรือไม เพ่ือ

ความนาเชื่อถือ โปรงใสและความเปนกลาง 

-  โครงการฯ กอใหเกิดปญหาการรั่วไหลของน้ําเสียไปสูแหลงน้ําธรรมชาติ และน้ําทะเลหรือไม สงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือการประมงหรือไม อยางไร 

- หากเปนโครงการฯ เดิม (กอนขยาย) ไดมีการดําเนินการจัดการแกไขปญหา พรอมท้ังควบคุมไมให

เกิดผลกระทบท่ีดีหรือไม อยางไร สามารถดูไดจากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ตามท่ี

ปรากฏในรายงาน HIA   

3) ขยะและกากของเสียอันตราย 

- โครงการฯ อาจกอใหเกิดขยะมูลฝอย หรือกากของเสียอันตรายเกิดข้ึน ในปริมาณมากนอยเพียงใด 

- โครงการฯ จะมีมาตรการในการจัดการขยะหรือกากของเสียฯ อยางไร  และเปนไปตามมาตรฐาน

ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม 
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- โครงการ จะมีปญหาในการจัดการ หรือมีการลับลอบท้ิงขยะ หรือกากของเสียฯ ท่ีถูกตองหรือไม 
 

4) เสียง 

- โครงการฯ อาจกอใหเกิดเสียงดังจากกิจกรรมใด เชน เครื่องจักร เปนตน 

- โครงการฯ จะดําเนินการท่ีทําใหเกิดเสียงดังรบกวนชวงเวลาใด ระดับเสียงอยูในระดับใด 

- โครงการฯ จะมีมาตรการจัดการและลดปญหาเสียงดังท่ีเกิดข้ึนอยางไร ชุมชนคิดวาเหมาะสม

เพียงพอหรือไม  

- โครงการฯ จะมีแนวปองกันระหวางโครงการและชุมชนหรือไม เนื่องจากอาจมีหมูบานท่ีใกลกับโครงการ 
 

5) อุบัติเหตุ 

- โครงการฯ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุจากกระบวนการผลิตหรือไม เชน เพลิงไหม การระเบิด และการ

รั่วไหลของวัตถุดิบลงสูสิ่งแวดลอม ท้ังจากกระบวนการผลิตและขณะขนสง หรือไม อยางไร เปนตน  

- กรณีโครงการฯ เคยเกิดอุบัติเหตุท่ีผานมามีการเยียวยาผลกระทบและแกไข หรือไม    
 

4.1.2) ดานทรัพยากรธรรมชาติ  
 

1) ทรัพยากรทางกายภาพ พิจารณาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับทรัพยากร ประกอบดวย  

- ทรัพยากรบนบก ไดแก ภูมิสัณฐาน ธรณีวิทยา และแรธาตุ เปนตน 

- ทรัพยากรในน้ํา  ไดแก น้ําผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําทะเล เปนตน 

- ทรัพยากรในอากาศ ไดแก ภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ เปนตน 
 

2) ทรัพยากรทางชีวภาพ ไดแก สัตว พืช สิ่งมีชีวิตหายาก และระบบนิเวศ เปนตน 

  - พิจารณาวาโครงการฯ อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางกายภาพและชีวภาพ

หรือไม มากนอยเพียงใด และอยางไร 

  - พิจารณาคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจไดรับผลกระทบ 

- พิจารณาวาทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจไดรับผลกระทบนั้น จะสงผลกระทบตอเนื่องไปยัง

ผลกระทบดานใดอีกหรือไม อยางไร 
 

4.1.3 ดานสุขภาพ  

ประเด็นสุขภาพท่ีสําคัญ ไดแก ปจจัยกําหนดสุขภาพ 9 ดาน, มิติของสุขภาพ ท้ังนี้จะตองพิจารณา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงวาจะเกิดผลกระทบ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนท่ีเปนกลุม

เสี่ยง เชน เด็ก หญิงมีครรภ คนชรา ผูพิการ เปนตน รวมท้ังแนวโนมความเจ็บปวย / จํานวนเตียง บุคคลากร

ทางการแพทยและสาธารณะสุขวามีความพรอมและเพียงพอท่ีจะใหบริการในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงไร 
 

1) ปจจัยกําหนดสุขภาพ 

จะตองพิจารณาวา โครงการฯ จะมีการกําหนดวาจะศึกษาปจจัยกําหนดสุขภาพครบท้ัง 9 

ดานหรือไม ซ่ึงเปนสิ่งคุกคามท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของผูท่ีเขารวมไปกําหนดเปนแนวทางการ

ประเมินผลกระทบ ดังนี้  
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1) การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติตางๆ และ ระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลง

หรือไม มากนอยเพียงใด 

2) การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย ไดแก ชนิด ปริมาณ และวิธีดําเนินการ ถูกตอง

เหมาะสม ปลอดภัย นาเชื่อถือ และเปดเผยสูสาธารณะหรือไม  

3) การกําเนิดและการปลอยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ มากนอยเพียงใด 

4) การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามตอสุขภาพ มากนอยเพียงใด 

5) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพการทํางาน ลดลงหรือไม 

6) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน มากนอยเพียงใด 

7) การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ และมรดกศิลปวัฒนธรรม 

8) ผลกระทบเฉพาะท่ีมีความรุนแรงตอประชาชนกลุมท่ีมีความเปราะบาง ไดแก คนกลุมเสี่ยง 

คือ เด็ก หญิงมีครรภ คนชรา และผูพิการ 

9) ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข ไดแก การสรางเสริม การปองกัน การรักษา 

ฟนฟู และความเพียงพอ  

ดังนั้น ควรพิจารณาขอหวงกังวลในประเด็นตางๆของปจจัยกําหนดสุขภาพ ท้ัง 9 ประเด็นและหรือ

เพ่ิมเติมได รวมท้ังการศึกษาความสัมพันธเชื่อมโยงของประเด็นท้ัง 9 วามีความเก่ียวของกับสุขภาพอยางไร

บาง เพ่ือเปนประโยชนตอการนําไปกําหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบฯ ตอไป 
 

2) มิติและระดับของสุขภาพ 

2.1) มิติของสุขภาพ ท่ีควรแสดงความคิดเห็นวาอาจไดรับผลกระทบจากโครงการท่ีอาจจะ

สงผลกระทบดานสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ควรพิจารณามิติสุขภาวะท้ัง 4 มิติ ไดแก  

1) สุขภาวะกาย  เชน รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เปนตน 

2) สุขภาวะจิตใจ เชน จิตในท่ีเปนสุข ผอนคลาย ไมเครียด ไมวิตกกังวล เปนตน  

3) สุขภาวะสังคม เชน การอยูรวมกันในครอบครัว ในชุมชน และสังคมท่ีดี เปนตน 

4) สุขภาวะปญญา หรือจิตวิญญาณ เชน ความสุขทางดานจิตใจ การเขาถึงความจริง และ

การลดการเห็นแกตัว เปนตน  

ซ่ึงโดยปกติสวนใหญจะคํานึงถึงแตเพียงสุขภาวะกาย คือ โรคท่ีเกิดจากความเจ็บปวยเทานั้น ซ่ึงหากมี

การเปลี่ยนแปลงทางกายเกิดข้ึน ก็จะกระทบกับสุขภาวะทางจิตใจ สังคม และปญญา ดวยเชนกัน 

- โครงการฯ อาจกอใหเกิดมลพิษอะไรบางท่ีจะสงผลกระทบตอสุขภาพ ไดแก มลพิษอากาศ มลพิษ

น้ํา เสียง ความสั่นสะเทือน เปนตน 

- โครงการฯ จะมีการชดเชยเยียวยาสุขภาพประชาชนหากเกิดผลกระทบจากโครงการหรือไม เชน 

กองทุนฟนฟูเยียวยากลุมผูไดรับผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการ และการชดเชยเยียวยาตองเพียงพอตาม

ผลกระทบท่ีไดรับจริง 
 

  2.2) ระดับของสุขภาพ ท่ีจะตองพิจารณาวาไดมีการกําหนดขอบเขตท่ีอาจไดรับผลกระทบ

ไดอยางครบถวนและครอบคลุมหรือไม โดยระดับสุขภาพ ออกเปน 4 ระดับ ท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน ไดแก  
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1) ระดับบุคคล 

2) ระดบัครอบครัว 

3) ระดับชุมชน 

4) ระดับสาธารณะ 
 

  3) ดานความเส่ียงและอันตรายรายแรง ไดแก  

- ความปลอดภัยเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

  - โครงการฯ จะมีความเสี่ยงใดท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการฯ และมีการระบุความเสี่ยงเพ่ือ

นําไปประเมินความเสี่ยงและการกําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบครบถวนทุกดานหรือไม ไดแก  

   1) ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน เกิดเพลิงไหม และเกิดการระเบิด จาก

กระบวนการผลิต 

  2) ความเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ไดแก  

                มลพิษน้ํา เกิดการรั่วไหลของของเสีย ท้ังจากกระบวนการผลิต และขณะขนสง  

               มลพิษอากาศ เกิดการฟุงกระจายของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต การปลดปลอยสาร

โลหะหนักจากกระบวนการเผาไหม 

             3) ความเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบดานสุขภาพ ไดแก   

     - ความเสี่ยงจากการไดรับมลพิษเขาสูรางกายจากการฟุงกระจายและตกหลนของฝุนละออง 

    - ความเสี่ยงจากการไดรับสารโลหะหนักในบรรยากาศ (สารหนู แคดเมียม ปรอท และ

ตะก่ัว) ท่ีเปนองคประกอบในวัตถุดิบ และท่ีอาจเกิดในกระบวนการผลิต เชน การเผาไหม  

     -  ความเสี่ยงจากการไดรับสารโลหะหนักในน้ําใตดิน (สารหนู แคดเมียม ปรอท และ

ตะก่ัว) ท่ีเปนองคประกอบในวัตถุดิบและจากกระบวนการผลิต หรือท่ีอาจเกิดในจากปนเปอนลงสูน้ําใตดินและ

สิ่งแวดลอม  

  4) ความเสี่ยงจากการคมนาคมขนสง  

               -  ความเสี่ยงกรณีเกิดการตกหลนของวัตถุดิบขณะขนสงจากตนทางไปยงัโครงการ หรือ

อาจเกิดการรั่วไหลขณะขนสง 

4) ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแก การซอมแผนกับชุมชน การแจงเตือนเม่ือเกิดเหตุ  

- โครงการฯ จะมีการซอมแผนก่ีระดับ แตละระดับอยูในข้ันใดของการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- โครงการฯ จะมีการแจงเตือนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินอยางไร รวดเร็ว ทันที และมี

ประสิทธิภาพหรือไม 

- โครงการฯ จะมอบหมายใครเปนผูประเมินระดับความรุนแรง และมอบหมายใครเปนผู

แจงเหตุฉุกเฉิน พรอมท้ังแจงชื่อกับชุมชนหรือไม 

- โครงการฯ จะมีการประชุมเพ่ือแจงใหประชาชนรับทราบข้ันตอนการแจงเหตุฉุกเฉิน

อยางไร เพ่ือใหเกิดความเขาใจพรอมกัน 
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- โครงการฯ จะมีมาตรการในการซอมแผนฉุกเฉินระดับชุมชนหรือไม ครอบคลุมทุก

หมูบานหรือไม โดยตองมีการซอมแผนใหครอบคลุมทุกหมูบาน ทุกกลุมคน ไมใชซอมแผนกับประธานชุมชน

เทานั้น และมีการระบุความถ่ีในการซอมแผนก่ีครั้งตอป  

- โครงการฯ จะมีมาตรการในการซอมแผนฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือไม โดยเม่ือเกิดเหตุมี

การแจงตอผูวาราชการจังหวัด หากผูวาฯไมอยูมีใครเปนรับผิดชอบหรือไม ซ่ึงตองมีการซอมแผนใหครอบคลุม

ทุกกลุมคนไมใชซอมแผนกับประธานชุมชนเทานั้น 
 

4.1.4  ดานชุมชน เศรษฐกิจ-สังคม และอ่ืนๆ 

- โครงการฯ อาจทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชนมากนอยเพียงใด ท้ังในทุกมิติ เชน เศรษฐกิจ

ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อ การต้ังถ่ินฐาน การศึกษาและการเรียนรู การดําเนินชีวิต การรวมกลุม

และการทํากิจกรรมตางๆ โครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน 

- โครงการฯ จะทําใหเกิดการจางงานประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหมีรายไดมากข้ึนหรือไม อยางไร 

- โครงการฯ จะมีมาตรการในชดเชย ดูแล คนงานท่ีถูกเลิกจางเม่ือปดกิจกรรมหรือไม อยางไร 

- โครงการฯ จะสงผลกระทบตอการสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชนหรือไม เชน กลุมแมบานท่ีมี

อาชีพการทําผลิตภัณฑขาย  การสรางรายไดเสริมอีกทางเพ่ือชวยเหลือครอบครัว 

- โครงการฯ จะมีการสงเสริมสนับสนุนซอมแซมสถานท่ีสาธารณะในชุมชนท่ีใกลเคียงโครงการ

หรือไม เชน วัด และโรงเรียน เปนตน 

- โครงการฯ กอนดําเนินการและสวนขยาย จะสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพดั้งเดิมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หรือไม เชน อาชีพประมง และอาชีพเกษตรกรรม เปนตน 

- โครงการฯ อาจทําใหเกิดผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก คมนาคมขนสง 

การใชน้ํา การระบายน้ํา/ปองกันน้ําทวม การจัดการน้ําเสีย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางไรบาง 

- โครงการฯ อาจทําใหเกิดผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิต ไดแก เศรษฐกิจและสังคม 

วัฒนธรรม สุนทรียภาพและการทองเท่ียว เปนตน 
 

4.2 พ้ืนท่ีศึกษา  

4.2.1 พ้ืนท่ีตามภูมิประเทศ 

- พ้ืนท่ีโครงการ ตั้งอยูในเขตปกครองของพ้ืนท่ีใด (หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด) มีอาณา

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมดเทาไร  

- ขอมูลท้ังในและรอบนอกบริเวณโครงการฯ มีลักษณะภูมิประเทศเปนอยางไร เชน ลักษณะของ

พ้ืนท่ีมีลักษณะสูง ต่ํา เปนภูเขา ท่ีราบ ท่ีราบสูง แมน้ํา หนอง บึง และมีสภาพพ้ืนท่ีเปนอยางไร มีแหลงแรธาตุ

อะไร มีดินชนิดไหนบาง เปนตน 

4.2.2 พ้ืนท่ีตามภูมินิเวศ 

- พ้ืนท่ีในและรอบนอกโครงการ มีสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาและความสําคัญทางภูมินิเวศ ท้ังทางดาน

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม เปนตน หรือไม อยางไรบาง เชน ไดรับการประกาศเปน

เขตอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ แหลงตนน้ําลําธาร ลุมน้ํา เขตอนุรักษพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เขตอนุรักษสัตว

น้ํา พ้ืนท่ีชุมน้ํา แหลงโบราณสถาน มีโบราณวัตถุ แหลงทองเท่ียว เปนตน 
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4.2.3 พ้ืนท่ีตามภูมิสังคม 

- พ้ืนท่ีดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความสําคัญตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เชน ทํา

การประมง และทําการเกษตรกรรม การประกอบอาชีพหลักและรอง การตั้งถ่ินฐาน เสนทางเดินทางเขาออก

หมูบาน เพ่ือทําใหทราบวาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม หากเกิดโครงการข้ึน และมีแนวโนมจะเปนอยางไร  

- พ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการฯ มีพ้ืนท่ีใดบาง มีพ้ืนท่ีอยางไร ท้ังนี้จะตองสอดคลอง

กับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการฯ และไมจําเปนจะตองมีอาณาบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปนรัศมี

จากจุดท่ีเปนพ้ืนท่ีตั้งโครงการเทานั้น แตควรเปนไปในทิศทางท่ีจะเกิดผลกระทบท่ีเปนจริง (ไมจําเปนตอง 5 

กิโลเมตรเสมอไป) 
 

4.3 ประชากรกลุมเปาหมาย 

- ประชากรกลุมเปาหมาย หรือผูมีสวนไดสวนเสียหลักและรอง มีใครหรือกลุม/ชุมชนใดบางท่ีอาจ

ไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมจากโครงการ ท้ังในระหวาง การดําเนินการและหลังปดดําเนินการแลว 

- ประชากรกลุมเปาหมายท่ีโครงการฯ ไดเชิญเขารวมครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนในรัศมีของผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจริงและพิจารณาพ้ืนท่ีชุมชนท่ีจะไดรับผลกระทบท่ีไดรับจริงในแตละดาน (โดยไมจําเปนท่ีตอง

กําหนดเพียงแครัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการเทานั้น) หรือไม 

- กลุมเสี่ยงท่ีสําคัญตอการไดรับผลกระทบ ไดแก คนงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโครงการ และประชาชน

กลุมออนไหว ไดแก เด็ก หญิงมีครรภ คนชรา ผูพิการ และผูปวยเรื้อรัง ไดมีการศึกษาผลกระทบครอบคลุม

พ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบหรือไม อยางไร 

- มีการศึกษาผลกระทบจากกลุมผูประกอบอาชีพดั้งเดิมท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ

หรือไม ซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอรายได ไดแก อาชีพประมง อาชีพเกษตรกรรม เปนตน 

- โดยจะตองศึกษาขอมูลตั้งแตอดีต กอนตั้งโครงการฯ เพ่ือนําไปสูการประเมินผลกระทบฯ ตอไป 
 

4.4 ระยะเวลาศกึษา  
 

4.4.1 ระยะเวลาของขอมูลท่ีจะศึกษา 

- ขอมูลท่ีจะใชในการประเมินผลกระทบฯ นั้นจะตองถูกตอง สอดคลองและมีความสัมพันธซ่ึงกันและ

กันในทุกๆ ดานดวย 

- พิจารณาขอมูลท้ังท่ีศึกษาจากขอมูลเดิม (ทุติยภูมิ) และขอมูลท่ีจะตองมีการเก็บขอมูลใหม (ปฐมภูมิ)  

- พิจารณาระยะเวลาในการศึกษาขอมูลดานตางๆ เชน ดาน สิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ

ดานสุขภาพ และดานชุมชนเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการฯ แตละดานวามีระยะเวลาในการศึกษาขอมูลใน

ดานตางๆ ดังกลาววามีความเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม  

- โดยจะตองพิจารณาระยะเวลาท่ีสอดคลอง เปนจริงและเปนตัวแทนท่ีถูกตองและยอมรับไดวามี

ความสัมพันธกับผลกระทบท่ีจะตองมีการประเมินผลกระทบในทุกๆ ดานดวย  

เพ่ือจะไดม่ันใจวามาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นําไปสูการประเมินผลกระทบ และจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบใหมีความถูกตอง และอยูใน

เกณฑมาตรฐาน  
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4.4.2 ระยะเวลาในการจัดการรับฟงความคิดเห็น 

- พิจารณาวาระยะเวลาท่ีใชในการจัดการมีสวนรวมนั้น มีความสอดคลองและเหมาะสมกับประชาชน

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอาจไดรับผลกระทบหรือไม อยางไร รวมท้ังสัมพันธกับบริบทในพ้ืนท่ีหรือไมดวย 

- พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดกระบวนการมีสวนรวม ท้ังในข้ันตอน ค.1 , ค.2 และ ค.3 วา

เปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยการทํารายงาน HIA ดังนี้หรือไม 

 ไดแก การแจงขอมูลขาวสาร รายละเอียดขอมูลโครงการ ชองทางการประชาสัมพันธ การลงพ้ืนท่ี

สอบถามขอมูลในพ้ืนท่ี และการสงหนังสือเชิญลงทะเบียนลวงหนา มีการเปดกวางใหชุมชนใกลเคียงรัศมี 0-5 

กิโลเมตร ประชาชนผูสนใจ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต เขารวมอยางท่ัวถึง ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม 

 - การแจงขอมูลขาวสาร ตองมีการแจงลวงหนาให ไมนอยกวา  1 เดือน ผานชองทางสาธารณะไม

นอยวา 3 ชองทาง เชน 1) หนังสือเชิญประชุม 2) ปายประชาสัมพันธตามจุดตางๆ 3) ประชาสัมพันธ โดย

หนังสือพิมพ และ 4) อินเตอรเน็ต และเว็ปไซต เปนตน 

 - รายละเอียดขอมูลโครงการ ตองนําเสนอรายละเอียดขอมูลท่ีเก่ียวกับโครงการท่ีเปนจริง และมี

เอกสารอยางชัดเจน  

 - ระยะเวลาในการจัดเวทีรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียตองจัดเวลาท่ีเหมาะสมใหผูท่ีเก่ียวของและ

สาธารณชนไดเสนอประเด็นหวงกังวล ขอมูลท่ีเก่ียวของ แนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพไมนอย

กวา 2 ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีท้ังหมด  

 - การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ตองจัดในชวงเวลาท่ีเหมาะสม สะดวกตอผูเขารวม เพ่ือใหสามารถ

แสดงความคิดเห็นขอหวงกังวลอยางครบถวน 

 - การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ือแจงขาวสารและการสอบถามขอมูลของคนในชุมชน ตองเขาถึงชุมชนโดยรอบ

โครงการอยางครบถวน ท่ีอาจไดรับผลกระทบจริง 
 

4.5  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
 

4.5.1 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

เปนการศึกษา สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลทางการแพทย สาธารณสุข เชน การวินิจฉัยโรค การ

เจาะเลือด การศึกษาความเครียด เปนตน รวมท้ังการศึกษาขอมูลสิ่งแวดลอม เชน การเก็บตัวอยางน้ํา อากาศ 

ฝุนละออง เสียง ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย เปนตน เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลและประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพตอไป 
 

4.5.2 เครื่องมือทางสังคมศาสตร 

เปนการศึกษา สํารวจ สังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม การสนทนากลุม การอภิปรายกลุมรวมกัน 

โดยศึกษาขอมูลประชากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกับ

ขอมูลทางวิทยาศาสตร และนําไปประเมินผลกระทบดานสุขภาพตอไป 
 

******************************* 
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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ 

ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  (วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

สวนท่ี ๒ การกําหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ 

(Public Scoping)  

ขอ ๑๖ วัตถุประสงคของการกําหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public Scoping) คือ การเปดโอกาส

ใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ไดมีสวนรวมในการนําเสนอ ประเด็นและแนวทางในการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เพ่ือใหการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปนไปอยางครบถวนรอบดานมาก

ท่ีสุด จึงควรมีการแจงและสื่อสารตอสาธารณะ ลวงหนากอนการจัดเวทีกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ เพ่ือใหหนวยงาน สาธารณชนท่ีสนใจ โดยเฉพาะผูท่ีไดรับ

ผลกระทบไดทราบอยางท่ัวถึง รวมท้ังเปดเผยเอกสารนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม โดยระบุถึง

ความเปนมา ความจําเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ และแนวทางในการดําเนินงาน รวมถึงเสนอขอมูล

เบื้องตนเก่ียวกับปจจัยทางสังคมท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ และรางขอเสนอ การกําหนดขอบเขตและแนว

ทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพเพ่ือใหผูท่ีเขารวม ไดเตรียมพรอมในการเขารวมเวที และภายหลังการ

จัดเวทีฯ ควรจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตาง ๆ พรอมท้ังคํา

ชี้แจงและนําเสนอขอบเขตและ แนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Term of Reference) และ

เผยแพรสูสาธารณะ เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินงานดวย  

การกําหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ เปนข้ันตอนสําคัญท่ีถือเสมือนกับการวาง พิมพเขียวของ

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ วาควรประเมินผลกระทบอยางไร ในประเด็นใด ดวยวิธีการใด ประเด็น

ตางๆ มีความเชื่อมโยงกันอยางไร ชุมชนหวงกังวลประเด็นใด และสิ่งใด คือ ปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชน รวมถึงสิ่งสําคัญท่ีมักจะขาดไปใน การกําหนดขอบเขตการศึกษา คือ ทางเลือกในการ

ดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม  

ผลลัพธท่ีควรไดในข้ันตอนนี้คือ หนวยงานท่ีดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ กิจกรรมไดเขาใจถึงขอ

หวงกังวลของชุมชน ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสิ่งท่ีชุมชน สังคมใหคุณคาหรือ มีความสําคัญ ซ่ึงจะนําไปสูความ

เขาใจวา อะไรคือปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพท่ีชุมชน สังคม ใหความสําคัญ และสามารถมองเห็นความ

เชื่อมโยงระหวางกิจกรรมของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมกับปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพ 

ผลลัพธทายสุดท่ีควรเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ คือ รูวาทางเลือกในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพมีอะไรบาง 

และควรเลือกใชแนวทางใด ในการศึกษา 
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การประเมินผลกระทบดานสุขภาพและจัดทํารางรายงานโดยสาธารณะ 

(Public Assessing and Reporting) 
 

สัญชัย  สูติพันธวิหาร 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1. วัตถุประสงคของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพฯ 

ในข้ันตอนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและจัดทํารางรายงานโดยสาธารณะนั้น เพ่ือใหได

ผลกระทบดานสุขภาพ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือนําไปจัดทํารางรายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ แลวจึงนําไปสูข้ันตอนการทบทวนรางรายงานฯ 

ตอไป โดยจะตองใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินการดวย  
 

2. แนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพฯ 

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จะตองมีการศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการกําหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในข้ันตอนท่ี 2 โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยกําหนด

สุขภาพ โดยใชเครื่องมือตางๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลและประเมินผลกระทบดานสุขภาพในดาน

ตาง ๆ แลวจึงนําไปจัดทํารางรายงานฯ  
 

3. เครื่องมือท่ีใช 

เครื่องมือและชุดขอมูลของนักวิชาการ นักวิทยาศาสตรหรือนักสังคมศาสตร ผูเชี่ยวชาญและชุมชนท่ี

ควรนํามาใชในการศึกษาและประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ท่ีมีตอปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพ อาทิเชน 

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แบบจําลองผลกระทบ กฎหมาย/ขอกําหนดดานผังเมือง ขอกําหนด หรือ

ขอบัญญัติทองถ่ิน แผนท่ีเดินดิน/แผนท่ีชุมชน ขอมูลการประกอบอาชีพของชุมชน เปนตน 

3.1 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร  

ไดแก การประเมินความเสี่ยง การศึกษาทางระบาดวิทยา การประเมินสถานการณและผลกระทบ

สุขภาพจิต การใชแบบจําลองคาดการณผลกระทบ เปนตน 

3.2 เครื่องมือทางสังคมศาสตร  

ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต การสนทนากลุม การอภิปรายกลุม การทําแผนท่ี

ชุมชน/ผังชุมชน แผนท่ีเดินดิน โดยใชการศึกษาทางระบาดวิทยาภาคประชาชน เปนตน 

4.  การศึกษาขอมูล 

4.1 การศึกษาขอมูล ในระดับนโยบาย แผนงานฯ 

ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จะตองศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการใน

ระดับตางๆ ท้ังในระดับนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตรและกฎหมายท่ีเก่ียวของตางๆ ท่ีมีความสัมพันธท้ัง
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ทางตรงและทางออมกับการดําเนินการโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบ ท้ั งทางดานสิ่ งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จากการดําเนินการนโยบาย แผนงาน โครงการหรอืกิจกรรม 

 4.2 การศึกษาขอมูล ในระดับโครงการ 

 ใหระบุกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

รวมท้ังผลกระทบในกรณีปกติ ไดแก ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ ระยะกอสราง และระยะปดโครงการ 

รวมท้ังกรณีไมปกติ ซ่ึงจะตองพิจารณาขอมูลตางๆ ไดแก 

1) หลักการ วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

2) ประเภทโครงการ และขนาดโครงการ เชน มีกําลังการผลิตเทาใด  

3) เปนโครงการใหมหรือโครงการขยายเพ่ิมเติมจากเดิม 

4) ท่ีตั้งโครงการ คือ ต้ังอยูท่ีตําบล อําเภอ และจังหวัดใด พรอมท้ังลักษณะของพ้ืนท่ี และ

ระยะหางจากชุมชนโดยรอบโครงการ โดยพิจารณาจากแผนท่ีประกอบ 

5) แผนระยะเวลาในการกอสรางและระยะเวลาดําเนินโครงการ (ระยะเตรียมการ ระยะ

กอสราง และระยะดําเนินการ) 

6) ทางเลือกในการดําเนินโครงการ เพ่ือใหทราบเหตุผลท่ีตองดําเนินโครงการ และทราบ

การศึกษาเปรียบเทียบ ขอดี ขอเสีย ของทางเลือกแตละทางเลือก  

7) ชนิด ประเภท ปริมาณการใชวัตถุดิบ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ สารเคมี ไฟฟา 

น้ํา เปนตน รวมท้ังแหลงของวัตถุดิบแตละชนิดดวย 

8) กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีท่ีจะใชในโครงการ 

9) ชนิด ประเภทและปริมาณการปลอยมลพิษชนิดตางๆ ท้ังมลพิษทางอากาศ การปลอยกาซ

เรือนกระจก มลพิษทางน้ํา ขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย รวมท้ังระบบการบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัด

ของเสีย หรือระบบควบคุมผลกระทบ และประสิทธิภาพของระบบ วามีประสิทธิภาพเทาใด 

10) ความเสี่ยงอันตราย/อุบัติเหตุ และความเสี่ยง ท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ ไดแก มลพิษทาง

อากาศ มลพิษทางน้ํา เสียง และอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการฯ ท่ีจะสงผลกระทบตอสุขภาพ 

11) ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอุปกรณปองกันสําหรับพนักงาน รวมท้ังการ

อบรมพนกังาน 

12) แผนฉุกเฉินเปนอยางไร สอดคลองกับแผนชุมชน หรือแผนจังหวัดหรือไม และมีการซอม

แผนโดยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางท่ัวถึงหรือไม รวมท้ังมีระบบแจงขาวกับชุมชนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

อยางไร 

 4.3 การทบทวนขอมูลส่ิงแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบดานสุขภาพ  

 การทบทวนขอมูลสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับผลกระทบดานสุขภาพ ท้ังในพ้ืนท่ีและรอบพ้ืนท่ีท่ี

จะดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือจะทําใหทราบวาปจจุบันพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการดังกลาว

เปนอยางไร และเม่ือดําเนินการนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมแลว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบดานสุขภาพอยางไร เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ ดังนี้ 
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1) ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เชน ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรแรธาตุ ภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เปนตน 

2) ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ เชน นิเวศวิทยาบนบก (เชน ปาไม สัตวปา ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ) นิเวศวิทยาทางน้ํา (เชน สัตวน้ํา สัตวตัวออน และสิ่งมีชีวิตในน้ํา เปนตน เปนตน 

3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย เชน การใชน้ํา การใชไฟฟาและพลังงาน การขนสง 

การเกษตรกรรม การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม การกําจัดของเสีย เปนตน 

4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต เชน เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร สุนทรียภาพ การ

สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัฒนธรรม ความสัมพันธในชุมชน คุณภาพประชากร และการ

ทองเท่ียว เปนตน  
 

 4.4 การพิจารณาปจจัยและส่ิงคุกคามสุขภาพ 

1) ปจจัยกําหนดสุขภาพ ท้ัง 9 ปจจัย และอาจเพ่ิมหรือลดปจจัยอ่ืนๆไดตามความเหมาะสม 

2) กลุมคนท่ีมีความเสี่ยงพิเศษ หรือเรียกวากลุมท่ีออนไหวตอการรับสัมผัส ไดแก เด็ก หญิงมี

ครรภ คนชรา คนพิการ เปนตน 

3) ขอมูลการรับสัมผัสของมนุษย ไดแก กลุมท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของ

โครงการฯ ซ่ึงตองพิจารณาจากบุคคลท่ีอาจไดรับมลสารกอน เชน กลุมพนักงานในโครงการฯ และบุคคลท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีท่ีมลสารจะกระจายไปถึง เชน ประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ) ซ่ึงตองศึกษาตามความเปนจริงโดยใช

ทิศทางและความเร็วลม หรือกระแสน้ํา  

4) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ เชน ผลกระทบ

จากคุณภาพอากาศ ไดแก ออกไซดของซัลเฟอร (SOx) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ฝุนละออง (TSP) ฝุน

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) และ ฝุนขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) การปลอยกาซเรือนกระจก 

(GHG) คุณภาพน้ํา เสียงดัง กากของเสีย ความรอน และผลกระทบจากการคมนาคม เปนตน 

5) ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ เชน โอกาสในการจาง

งานใหคนในพ้ืนท่ี  และโอกาสจากการรายไดอ่ืนๆ  เปนตน 

6) ผลกระทบดานการดูแลสุขภาพ เชน การตรวจสุขภาพ และการเขาถึงบริการสาธารณสุข 

เปนตน 

7) ผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน ขยะมูลฝอย การใชไฟฟา พลังงาน ระบบ

โทรคมนาคม การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม การบําบัดน้ําเสีย การใชน้ํา การปองกันอัคคีภัย ถนนและ

ทางเขาออกของโครงการ เปนตน 

8) ผลกระทบดานจิตใจ ไดแก ความเครียด ความวิตกกังวล ความไมสบายใจ ความรําคาญ 

ความหวาดระแวง เปนตน 

9) ลักษณะของผลกระทบดานสุขภาพ ไดแก อัตราการตาย อัตราการเจ็บปวยท้ังจาก

โรคติดตอและโรคไมติดตอ การบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ผลกระทบ

ตอบุคคลกลุมเสี่ยง ท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมถึงผลกระทบแบบสะสม เปนตน 
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10) ผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ไดแก การเปลี่ยนแปลงความเปนอยูไปจากเดิม การ

เปลี่ยนแปลงดานอาหาร การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การติดยาเสพติด ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมดั้งเดิม และสิ่งสําคัญทางศาสนา เปนตน 
 

 4.5  การเปล่ียนแปลงดานผลกระทบตอชุมชนและสังคม 

1) ศึกษาผลกระทบตออาชีพ รายได การจางงาน ของคนในทองถ่ิน ท้ังทางบวกและทางลบ 

เชน ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงตอระบบนิเวศน ทรัพยากร ความเสี่ยงและผลกระทบจากการทํางาน ท่ีมาจากการ

ดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เปนตน 

2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชน และนอกชุมชน 

โดยเฉพาะการอพยพยายถ่ิน การเพ่ิม/ลดพ้ืนท่ีสาธารณะของชุชน การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมถึงความขัดแยงในชุมชน จากการดําเนินนโยบาย แผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรม เปนตน 

5. องคประกอบสําคัญในการวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ  

ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 (ลงวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2559) ไดมีองคประกอบ

ในการวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ ไวดังนี้ 

การวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ ประกอบไปดวยการศึกษา 2 ดาน คือ  

1) การศึกษาขอมูลขีดความสามารถและศักยภาพการรองรับของพ้ืนท่ี/ชุมชน 

2) การศึกษาลักษณะหรือรูปแบบกิจกรรมของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม   

5.1 การศึกษาขอมูลขีดความสามารถและศักยภาพการรองรับของพ้ืนท่ี/ชุมชน  

โดยพิจารณาถึงปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพวา มีปจจัยใดบางท่ีมีผลกระทบหรืออาจสงผล

กระทบตอสุขภาพของพ้ืนท่ี/ชุมชน ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ระดับ ดังนี้ 

5.1.1 ระดับปจเจกบุคคล เปนปจจัยแวดลอมท่ีเกิดจากลักษณะเฉพาะของแตละ บุคคล ซ่ึงมีผล

ตอการรับสัมผัสมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ  

ก) ลักษณะชีวภาพ เชน อายุ เพศ พันธุกรรม ความเจ็บปวย เปนตน  

ข) พฤติกรรม เชน การออกกําลังกาย การบริโภคอาหาร ดื่มเหลา สูบบุหรี่ รสนิยม วิถีชีวิต เปนตน  

5.1.2 ระดับสภาวะแวดลอม เปนปจจัยแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ระบบสาธารณสุข ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย การเปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดข้ึนกับปจจัยตางๆ เหลานี้ 

ยอมสงผลกระทบตอสุขภาวะของประชาชนและชุมชน  

ก) สภาวะแวดลอมทางกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ท่ีอยูอาศัย การใช

ประโยชนท่ีดิน ระบบคมนาคมขนสง การสื่อสารและเทคโนโลยีรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปน

ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแรธาตุ 

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และระบบนิเวศ  
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ข) สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ เชน การประกอบอาชีพ รายได การจางงาน ความ

เหลื่อมล้ํา เปนตน  

ค) สภาวะแวดลอมทางสังคม เชน การศึกษา ครอบครัว  สถานะทางสังคม 

ความสัมพันธของประชาชนและชุมชน ท้ังความสัมพันธภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การอพยพของประชาชนและแรงงาน การเพ่ิม/ลดพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน (Public Space) ความเชื่อ 

ประเพณีวัฒนธรรม พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เชน ศาสนสถาน สถานท่ีท่ีประชาชน

สักการะบูชา หรือสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของชุมชนทองถ่ิน พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร และ

โบราณสถานสําคัญ เปนตน  

ง) ระบบสาธารณสุข เชน ทรัพยากรบุคคล ความพรอมของภาคสาธารณสุข ท้ังในแง

ของการสรางเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน รวมถึง ความพรอมของขอมูล

สถานะสุขภาพในพ้ืนท่ี การจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามผลกระทบ ขีดความสามารถการสํารวจโรค และการ

รับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน เปนตน  

5.1.3 ระดับทิศทางรวมของสังคม เปนปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการกําหนดทิศทางของสังคม 

เชน นโยบายสาธารณะตางๆ ไมวาจะเปน กฎหมาย กฎระเบียบ ขอตกลงรวม ธรรมนูญ ผังเมือง วิสัยทัศน 

นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท แผนพัฒนา โครงการพัฒนา นโยบายทองถ่ิน หรือชุมชน เปนตน สิ่งเหลานี้ 

ลวนมีความเก่ียวของ เชื่อมโยง และสงผลไปถึงปจจัยทางสังคม ท่ีกําหนดสุขภาพในระดับปจเจกบุคคล และ

ระดับสภาวะแวดลอม 

5.2  การศึกษาลักษณะหรือรูปแบบกิจกรรมของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม  

ซ่ึงคาดวาจะเกิดข้ึน และอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ โดยพิจารณาใหครอบคลุมตลอดวงจรชีวิต 

ของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในระยะกอน ระหวาง และหลังดําเนินการ ดังนี้  

5.2.1 ทรัพยากรท่ีใช ในการดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เชน วัตถุดิบ 

งบประมาณ บุคลากร กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดเปนผลลัพธหรือบรรลุ เปาหมายตามท่ีกําหนดไว  

5.2.2 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ในระหวางการดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ กิจกรรม เพ่ือ

นําไปสูผลลัพธหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว  

5.2.3 ผลลัพธหรือผลิตภัณฑ จากการดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม แบงเปน 

2 กรณี คือ  

ก) กรณีนโยบาย หรือแผนงาน  

- ผลลัพธท่ีเปนเปาหมายท่ีกําหนดไวผลลัพธหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของ

การดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม  

- ผลลัพธท่ีเปนผลพลอยได เปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินนโยบาย แผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงอยูนอกเหนือจากเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยผลลัพธท่ีไดสวนนี้ อาจเปนไดท้ังผลลัพธใน

เชิงบวก และผลลัพธในเชิงลบ  
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ข) กรณีโครงการ หรือกิจกรรม ประกอบดวย 

- ผลิตภัณฑท่ีเปนเปาหมายของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม  

- ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการหรือกิจกรรม เชน กากของเสีย มลพิษทางน้ํา 

มลพิษทางอากาศ ฯลฯ  

5.2.4 การบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดเปนนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตลอดจน การ

บริหารจัดการและการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดเปนผลลัพธหรือเปาหมายตามท่ีกําหนด ไวในนโยบายแผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงอาจรวมถึงการบริหารจัดการหนวยงาน องคกร บุคลากรท่ีเขามาเก่ียวของในการ

ดําเนินงาน  

5.2.5 ขีดความสามารถของหนวยงานหรือบุคลากร ในการดําเนินตามนโยบาย แผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรม รวมถึงศักยภาพ ความสามารถของหนวยงานหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน

เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ กิจกรรม การพิจารณาผลกระทบท่ีคาดวา

จะเกิดข้ึนตอสุขภาพ โดยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาใน องคประกอบท่ี 1 และ 2 มาพิจารณารวมกันวา 

กิจกรรมตางๆ ของนโยบาย แผนงาน โครงการ จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอปจจัยทางสังคมท่ีกําหนด

สุขภาพ และหรือสุขภาพของพ้ืนท่ี ชุมชน อยางไรบาง ท้ังในทางบวกและลบ รวมถึงผลกระทบในกรณีฉุกเฉิน 

เฉียบพลัน ผลกระทบ ในระยะยาว ท้ังในแงผลกระทบสะสม และผลกระทบท่ีไมสามารถฟนคืนได  

6. การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

 6.1 มิติของสุขภาพ 

  การทบทวนวาการดําเนินโครงการฯ จะสงผลกระทบดานสุขภาพ ในมิติใดบาง ตาม พ.ร.บ.

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ท่ีใหความสําคัญกับสุขภาวะองครวม โดยพิจารณาครอบคลุมท้ัง 4 มิติ ไดแก 

1) สุขภาวะกาย ไดแก รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เปนตน 

2) สุขภาวะทางจิตใจ ไดแก ภาวะผอนคลาย ไมเครียด ไมวิตกกังวล ไมรําคาญ เปนตน 

3) สุขภาวะทางสังคม ไดแก การอยูรวมกันในครอบครัว ในชุมชน และสังคมท่ีดี เปนตน 

4) สุขภาวะทางปญญา หรือจิตวิญญาณ ไดแก ความสุข การเขาถึงความจริง การจําแนก

แยกแยะความถูกผิด ความเหมาะควร และการลดการเห็นแกตัว เปนตน 

6.2 ระดับของสุขภาพ 

การทบทวนวาการดําเนินโครงการฯ อาจสงผลกระทบท่ีครบถวนและครอบคลุมในระดับของ

สุขภาพใดบาง โดยพิจารณาครอบคลุมท้ัง 4 ระดับ ท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน ไดแก 

1) ระดับบุคคล 

2) ระดบัครอบครัว 

3) ระดับชุมชน 

4) ระดับสาธารณะ 

 6.3 ลักษณะของผลกระทบดานสุขภาพ 
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1) ผลกระทบทางบวก / ทางลบ 

2) ผลกระทบทางตรง / ทางออม 

3) ผลกระทบระยะสั้น / ระยะกลาง /ระยะยาว 

4) ผลกระทบแบบเฉียบพลัน / แบบเรื้อรัง 

5) ผลกระทบแบบสะสม / แบบตอเนื่อง 

 6.4 ขนาดของผลกระทบดานสุขภาพ 

1) ระยะเวลา / ความถ่ี 

2) ความเสี่ยง / โอกาสเกิดผลกระทบ 

3) ความสําคัญดานเศรษฐกิจและสังคม 

4) ความไวของชุมชน 

5) ประชาชน / กลุมเสี่ยง 

6) การฟนคืนสภาพ 

7) คาใชจายในการลดผลกระทบ 

 6.5 การประเมินความเส่ียงดานสุขภาพ (Health Risk Assessment) 

1) การประเมินความเสี่ยงของสิ่งคุกคาม (Hazard Assessment) 

2) การประเมินการรบัสัมผัส (Exposure Assessment) 

3) วิธีการประเมินความเสี่ยงโดยใช Health Risk Matrix 

- การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) 

- การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment) 

6.6 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปรียบเทียบการมีและการไมมีโครงการ 

ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จะตองพิจารณาถึงสภาพเดิมกรณีท่ียังไมมีการกอสราง

โครงการ เปรียบเทียบกับกรณีท่ีมีการกอสรางและดําเนินโครงการวา มีประเด็นใดบางท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ดี

ข้ึน ลดลง หรือหมดไปหรือไม มากนอยเพียงใด เพ่ือนําไปสูการปองกันและแกไขผลกระทบใหลดลงตอไป  

6.7 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กรณีมีการขยายโครงการ 

ในกรณีท่ีมีการขยายโครงการฯ เพ่ิมเติมจากโครงการท่ีมีการดําเนินการอยูกอนแลวนั้น ควร

พิจารณาผลกระทบดานสุขภาพรวมกันระหวางผลกระทบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงการเดิม แลวนํามารวม

กับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการใหมท่ีจะมีการขยายไดดวย เนื่องจากเปนผลกระทบท่ีเกิดจาก

โครงการเดียวกัน แตมีขนาดโครงการเพ่ิมข้ึน และมีผลกระทบเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  

6.7 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ตอประชากรกลุมเปาหมาย 

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพตองพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพ ของประชาชนในกลุม

ตางๆ เนื่องจากประชากรแตละกลุมมีความออนไหว เปราะบางและ ขีดความสามารถในการรับมือตอ

ผลกระทบไมเทากัน อีกท้ังผลกระทบบางลักษณะมีความเฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอ
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ประชากรกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบ ควรพิจารณาใหครอบคลุมถึงกลุมผู

ท่ีอาจไดรับผลกระทบดานสุขภาพประเภทตางๆ ดังนี้  

1) กลุมคนท่ัวไป หมายถึง คนโดยสวนใหญท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ซ่ึงการกําหนด คามาตรฐาน

ทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพมักจะใชคนกลุมนี้เปนเกณฑ  

2) กลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการรับสัมผัสมลพิษ หมายถึง กลุมคนท่ีอยูในภาวะไวตอ การรับสัมผัสมลพิษ 

หรือรางกายสามารถตอบสนองตอมลพิษไดเร็วกวาคนท่ัวไป เชน ทารก เด็ก ผูปวย หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ  

3) กลุมท่ีมีความเปราะบางตอผลกระทบ หมายถึง กลุมคนท่ีมีความสามารถในการรับมือ ตอ

ผลกระทบนอยกวาคนท่ัวไป หรือเม่ือไดรับผลกระทบแลวไมสามารถฟนฟู หรือเยียวยากลับมา ไดดังเดิม ซ่ึง

แบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้  

3.1) เชิงกายภาพ เชน ผูพิการ ผูสูงอายุ เปนตน  

3.2) เชิงสังคม วัฒนธรรม เชน เด็กและเยาวชน กลุมพอแมเลี้ยงเดี่ยว กลุมชาติพันธุ เปนตน  

3.3) เชิงเศรษฐกิจ เชน กลุมผูมีรายไดนอย กลุมผูประกอบอาชีพตางๆ เปนตน  

3.4) เชิงจิตวิญญาณ ปญญา ซ่ึงไมไดหมายถึงกลุมบุคคลโดยตรง แตหมายถึง สิ่งท่ีเปนท่ียึด

เหนี่ยว ทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณ เชน ศาสนสถาน เทวรูป เปนตน 

 

******************************* 
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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ 

ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  (วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

สวนท่ี ๓ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Assessing)  

ขอ ๑๗ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปนการดําเนินการตามขอบเขต ประเด็น และ แนวทางท่ีได

กําหนดไวในข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ ในสวนท่ี ๒ โดยการประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพจะตองมีการใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย ท้ังทางวิชาการ วิทยาศาสตรและเครื่องมือของชุมชน 

รวมถึงจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญ และชุมชนเปน

ระยะๆ  

ผลลัพธท่ีควรไดจากข้ันตอนนี้ คือ สามารถตอบคําถามไดวาการดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ

กิจกรรม จะสงผลกระทบเชิงบวกและลบตอปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพใดบาง และกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอปจจัยนั้นๆ อยางไร โดยแสดงรายละเอียดกรอบการวิเคราะห ในการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพไวในหมวด ๕ 
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การทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ 

(Public Review) 
 

สัญชัย  สูติพันธวิหาร 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. วัตถุประสงคของการทบทวนรางรายงานฯ 

 การทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review) ทําข้ึน

เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการทบทวนเนื้อหาในรางรายงานฯ เพ่ือใหขอมูล ความคิดเห็น ขอหวง

กังวล และขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขรางรายงานฯ ใหเปนรายงานฯ ท่ีมีความ

ถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากตอกระบวนการพิจารณาตัดสินใจใน

ข้ันตอนตอไป 

2. แนวทางในการทบทวนรางรายงานฯ 

 แนวทางในการทบทวนรางรายงาน HIA ควรจะเนนไปท่ีการศึกษาขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 3 คือ การ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Assessing) วามีความถูกตองและครอบคลุมกับขอมูลท่ีปรากฏในข้ันตอนท่ี 2  

คือ ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Public Scoping) หรือไม เพียงใด โดยตอง

ศึกษาทบทวนขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือ ตามความเปนจริง มีความเหมาะสม และทันสมัย 

ซ่ึงตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันของสุขภาพในทุกมิติดวย 
 

3. ขอบเขตในการทบทวนรางรายงานฯ 

 3.1  ประเด็นศึกษา 

  ควรพิจารณาประเด็นในการทบทวนฯ ท่ีเปน “ปจจัยกําหนดสุขภาพ” ท่ีอาจสงผลกระทบดาน

สุขภาพใหครอบคลุมในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  

  1) ดานนโยบาย แผน ยุทธศาสตร และกฎหมาย 

  2) ดานโครงการ 

  3) ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

  4) ดานผลกระทบและความเสี่ยงดานสุขภาพ  

  5) ดานผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม  

  6) ดานศักยภาพในการรับรองของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) 

  7) ดานมาตรการปองกันแกไข และมาตรการเยียวยาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

 3.2  กลุมเปาหมาย  

  พิจารณาความครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีเปนประชากรเสี่ยงเปนพิเศษ ท่ีอาจไดรับผลกระทบ

ดานสุขภาพ ท้ังโดยตรงและโดยออม จากการดําเนินการนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 

  1) ประชาชนกลุมเสี่ยงท่ีมีความออนไหว ไดแก ไดแก เด็ก หญิงมีครรภ คนชรา คนพิการ และ

ผูมีโรคประจําตัว เปนตน 
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  2) ประชาชนกลุมท่ีอยูใกลโครงการ ท่ีอาจมีความเสีย่งตอการรับผลกระทบ ควรรวมถึงในระยะ

มากกวา 5 กิโลเมตรท่ีผลกระทบอาจสงผลไปถึงดวย 

 3.3  พ้ืนท่ีผลกระทบ 

  การพิจารณาพ้ืนท่ีศึกษาท่ีอาจไดรับผลกระทบดานสุขภาพจากการดําเนินการนโยบาย 

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ท้ังโดยตรงและโดยออม วามีความครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงใดบาง ซ่ึงอาจเปนพ้ืนท่ี

ทางภูมิประเทศ ภูมินิเวศ หรือภูมิสังคม หรือหลายพ้ืนท่ีรวมกันดวยก็ได 

 3.4  ระยะเวลา 

ในการทบทวนรางรายงานฯ จะตองพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีอาจจะสงผลกระทบดานสุขภาพ 

อันเนื่องมาจากการดําเนินการนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ท้ัง 3 ระยะ ไดแก 

1) ระยะกอสราง 

2) ระยะดําเนินการ 

3) ระยะปดดําเนินการ 

 นอกจากนั้น ยังควรจะตองพิจารณาระยะเวลาในการศึกษาผลกระทบท้ังหมด วามีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับผลกระทบดานสุขภาพ 
 

3.5 เครื่องมือท่ีใช 

 ควรทบทวนขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชในรางรายงานฯ ท้ังเครื่องมือทางวิทยาศาสตร และทาง

สังคมศาสตร วาไดดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและครบถวนแลวหรือไม อยางไร 

และมีความสอดคลองกับผลกระทบท่ีไดจากการประเมินอยางไรบาง 

4.  การทบทวนรางรายงานฯ 

 4.1 การทบทวนฯ ในระดับนโยบาย แผนงาน 
 

1) การทบทวนวานโยบาย แผน ยุทธศาสตรและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ

นั้น มีผลกระทบตอพ้ืนท่ี ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ หรือมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ในภาพรวม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคตอยางไรบาง  

2) ขอเสนอในภาพรวม ท้ังระดับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร และกฎหมาย ท่ีมีตอหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

4.3 การทบทวนฯ ในระดับโครงการ 

1) การทบทวนวาวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินโครงการนั้น มีความสําคัญ ความ

เรงดวน และความจําเปนอยางไรบาง 

2) แนวทางเลือกในการพิจารณาดําเนินโครงการ เชน พ้ืนท่ีตั้ง การเลือกใชวัตถุดิบ การเลือกใช

เทคโนโลยี กระบวนการผลิต เสนทางการคมนาคมขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เปนตน 

3) ความสามารถในการรองรับไดของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) และระบบนิเวศน เปนตน 
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4) ผลกระทบดานตางๆ เชน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (เชน มลพิษทางอากาศและมลพิษทาง

น้ํา) ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ (เชน สิ่งมีชีวิตท้ังบนบกและในน้ํา)  ผลกระทบดาน

สุขภาพ และผลกระทบตอชุมชน 

5) ความเสี่ยง / อุบัติภัย / อันตรายรายแรง 

6) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

7) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

8) มาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบ 

9) ขอเสนอตอโครงการ 
 

5.  การทบทวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

 5.1 มิติของสุขภาพ 

  การทบทวนวาการดําเนินโครงการฯ จะสงผลกระทบดานสุขภาพ ในมิติใดบาง ตาม พ.ร.บ.

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ท่ีใหความสําคัญกับสุขภาวะองครวม โดยพิจารณาครอบคลุมท้ัง 4 มิติ ไดแก 

1) สุขภาวะกาย ไดแก รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เปนตน 

2) สุขภาวะทางจิตใจ ไดแก ภาวะผอนคลาย ไมเครียด ไมวิตกกังวล ไมรําคาญ เปนตน 

3) สุขภาวะทางสังคม ไดแก การอยูรวมกันในครอบครัว ในชุมชน และสังคมท่ีดี เปนตน 

4) สุขภาวะทางปญญา หรือจิตวิญญาณ ไดแก ความสุข การเขาถึงความจริง การจําแนกแยกแยะ

ความถูกผิด ความเหมาะควร และการลดการเห็นแกตัว เปนตน 

5.2 ระดับของสุขภาพ 

การทบทวนวาการดําเนินโครงการฯ อาจสงผลกระทบท่ีครบถวนและครอบคลุมในระดับของ

สุขภาพใดบาง โดยพิจารณาครอบคลุมท้ัง 4 ระดับ ท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน ไดแก 

1) ระดับบุคคล 

2) ระดบัครอบครัว 

3) ระดับชุมชน 

4) ระดับสาธารณะ 

5.3  ลักษณะของผลกระทบดานสุขภาพ 

1) ผลกระทบทางบวก และทางลบ 

2) ผลกระทบทางตรง และทางออม 

3) ผลกระทบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

4) ผลกระทบแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง 

5) ผลกระทบแบบสะสม และแบบตอเนื่อง 
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6. ตัวอยาง การทบทวนรางรายงาน HIA กรณี โครงการโรงไฟฟา ท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 

 การศึกษาคาดการณและประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากโครงการมีความสําคัญมาก 

เนื่องจากจะทราบถึงแนวโนมผลกระทบดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือดําเนินโครงการ หรือเม่ือขยายโครงการวามี

ประเด็นใด เปลี่ยนแปลง คงท่ี หรือดีข้ึน ลดลง หรือหมดไปบาง และมากนอยเพียงใด เพ่ือนําไปสูผลการ

ประเมินผลกระทบตอไป หากเปนกรณีโครงการขยายฯ ความเห็นตองนําผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

โครงการเดิมรวมกับผลกระทบของโครงการขยายฯ ดวย 

 ท้ังนี้ การทบทวนนั้นจะพิจารณาจากสภาพเดิมท่ีเปนอยูปจจุบัน สิ่งคุกคามจากสิ่งท่ีเกิดข้ึน และมี

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน หรือตัวอยางท่ีเกิดข้ึนในโครงการประเภทเดียวกัน เชน ปญหามลพิษท้ังทางน้ําและอากาศ 

ท่ีเกินคามาตรฐาน ซ่ึงอาจะกระทบตออาชีพของคนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะอาชีพการทําประมง หรือผลกระทบดาน

สุขภาพท่ีทําใหประชาชนเจ็บปวยมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหทราบแนวโนมท่ีจะเกิดผลกระทบข้ึนได โดยแนวทางการ

ทบทวนรางรายงานฯ จําเปนจะตองศึกษาขอมูลดังตอไปนี้ 

 6.1 การทบทวน ในระดับนโยบาย แผนงาน 

   - นโยบาย แผนงาน แผน ยุทธศาสตรและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพลังงาน ท่ี

สอดคลองกับการดําเนินการโครงการ มีอะไรบาง 

   - ความสําคัญ ความจําเปน และความเรงดวนในการดําเนินการโครงการ มีมากนอยเพียงไร 

   - การวิเคราะหทางเลือกในการพัฒนาพลังงาน มีทางเลือกใดบาง และการประเมินทางเลือก

วาทางเลือกใดมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 6.2 การทบทวน ในระดับโครงการ 

6.2.1 ขอมูลท่ัวไป  

-  ท่ีตั้งโครงการฯ ตําบล อําเภอ และจังหวัดใด ลักษณะ และระยะหางชุมชนโดยรอบ 

 - ประเภทโครงการ (โรงไฟฟากาซธรรมชาติ) และขนาดกําลังการผลิตก่ีเมกกะวัตต  

- แผนการดําเนินโครงการท้ังระยะกอสราง และระยะดําเนินการใชระยะเวลาเทาใด   

- ทางเลือกในการดําเนินโครงการ เพ่ือใหทราบเหตุผลท่ีตองดําเนินโครงการ และทราบ

การศึกษาเปรียบเทียบ ขอดี ขอเสีย ของทางเลือกแตละทางเลือก 

- เหตุผลการคัดเลือกพ้ืนท่ีกอสรางโครงการฯ  

6.2.2 วัตถุดิบและสารเคมี 

- วัตถุดิบ (กาซธรรมชาติ) ใชผลิตภัณฑ และสารเคมีประเภทใดบาง ปริมาณเทาใด เปนพิษ 

หรือสงผลกระทบตอสุขภาพ ท้ังคน สัตว สิ่งแวดลอม อยางไรบาง 

     6.2.3 กระบวนการผลิตของโครงการ 

- กระบวนการผลิตของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติวามีกระบวนการใดบางท่ีท่ีจะ

กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

- กรณีระบบกระบวนการผลิตผิดปกติ เกิดเหตุขัดของจะมีการระบบจัดการควบคุม ปองกัน

แกไขอยางไร เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
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6.2.4 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 

- ระบบสาธารณูปโภคท่ีใช ไดแก น้ํา ไฟฟา เชื้อเพลิง มาจากแหลงใด เพ่ือทราบถึงความ

พอเพียงในการใช ซ่ึงหากมีการใชสาธารณูปโภครวมกับชุมชน จะทําใหทราบถึงผลกระทบจากการใชเพ่ิมข้ึน 

6.2.5 การเก็บกัก การขนสงวัตถุดิบ และผลิตภัณฑของโครงการ 

- การกักเก็บเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑและของเสีย วามีความเหมาะสม ถูกตอง ปลอดภัยหรือไม  

- การขนสงกาซธรรมชาติ วามีการขนสงอยางไร ซ่ึงจะขนสงทางทอ ตองพิจารณาถึงความ

เสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงอันตราย การวางทอกาซดังกลาวผานสถานท่ีใด ผานชุมชนหรือไม มี

ความปลอดภัยหรือไม และขนสงจากท่ีใด ระยะทางก่ีกิโลเมตร รวมท้ังหากเกิดอุบัติเหตุข้ึน เชน ทอแตก หัก 

รั่ว โครงการโรงไฟฟาฯ มีมาตรการแจงเตือนและควบคุมแกไขอยางไรเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอชุมชนภายนอก 

 6.2.6 มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากโรงไฟฟา 

-  มลพิษทางอากาศ ระบบกําจัดและควบคุมมลพิษอากาศ มีประสิทธิภาพในการกําจัดได

เทาไร (รอยละ) และสามารถกําจัดหรือควบคุมมลพิษทางอากาศไดปริมาณเทาใดตอวัน 

- มลพิษทางน้ํา ระบบบําบัดมลพิษทางน้ําเปนระบบใด บําบัดอยางไรประสิทธิภาพเทาใด 

มีปริมาณการใชน้ําตอวันเทาใด และปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติใด มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพความถ่ี

อยางไร (ครั้ง/เดือน, ครั้ง/ป) 

- น้ําทะเล มีการสูบน้ําทะเลมาใชปริมาณเทาใดตอวัน (โรงไฟฟามีการสูบน้ําทะเลมาใช

ปริมาณมาก) มีการควบคุมอุณหภูมิน้ํากอนปลอยลงสูทะเลท่ีอุณหภูมิเทาใด  ปริมาณเทาใดตอวัน และมีการ

ตรวจวัดท่ีระยะก่ีเมตร ชวงเวลาใดบาง เพ่ือทราบถึงผลของอุณหภูมิความรอนจากน้ําหลอเย็นท่ีอาจสงผล

กระทบกับสัตวน้ํา และสัตวตัวออนในทะเล 

 6.3 การทบทวนผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

  การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบดานสุขภาพ ท้ังท่ีจะเกิดข้ึนจากกระบวนการ

ผลิต กระบวนการบําบัด กระบวนการจัดการตางๆ และการขนสง ท้ังชนิดและปริมาณ ซ่ึงกรณีโรงไฟฟากาซ

ธรรมชาติ มีประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีตองพิจารณา ดังนี้ 

 6.3.1 การทบทวนผลกระทบตอมลพิษทางอากาศ  

   ศึกษาขอมูลดานมลพิษอากาศท่ีเกิดจากโครงการฯ พรอมท้ังระบุปริมาณมลสารตางๆท่ี

ปลอยเอาไว ท้ังจากการตรวจวัดจริงดวยอุปกรณ และการคาดการณโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร  ดังนี้ 

   1) ศึกษาขอมูลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ  

1.1) พารามิเตอรท่ีตรวจวัด ไดแก ฝุนรวม (TSP), ฝุนขนาดเล็กขนาด 10 ไมครอน 

(PM10) และฝุนขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2), กาซเรือนกระจก (GHG) 

ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และออกไซดของซัลเฟอร (SO2)  

1.2) พิจารณาจุดตรวจวัดมลพิษอากาศ เชน ติดตั้งจุดตรวจวัดบริเวณใดบาง ระยะหาง

เทาใดจากโครงการ ชุมชนใดบาง ตรวจวัดตามทิศทางลมหรือไม ครอบคลุมเพียงพอหรือไม  

1.3) ศึกษาความถ่ีในการตรวจวัด (ครั้งตอเดือน / ครั้งตอป) เพียงพอหรือไม 
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1.4) ศึกษาการรายงานผลการตรวจวัดวา โครงการฯ รายงานใหหนวยงานใดทราบ

บาง มีการเผยแพรหรือไม 

 2) กระบวนการท่ีทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

     กระบวนการท่ีทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ ไดแก ข้ันตอนกระบวนการผลิตไฟฟา 

ข้ันตอนการขนสงกาซ การลําเลียงกาซ  และจากสถานท่ีใดไปยังสถานท่ีใด ระยะทางในการขนสงเทาใด  

  3) ศึกษาขอมูลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

    ขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีสามารถหาขอมูล เพ่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีโครงการตรวจวัด

วามีคาแตกตางกันหรือไมอยางไร รวมท้ังศึกษาวาปริมาณมลพิษในบริเวณดังกลาวเกินการรองรับไดของพ้ืนท่ี

หรือไม หรือมีแนวโนมเปนอยางไร คงท่ี ดีข้ึน หรือแยลง เพ่ือทําใหทราบถึงความเหมาะสมในการตั้งโครงการ 

  4) พิจารณา และสังเกตความผิดปกติดานมลพิษอากาศในพ้ืนท่ี 

    ตองมีการพิจารณา และสังเกตสถานการณมลพิษในพ้ืนท่ี เชน ไดรับผลกระทบของ

มลพิษทางอากาศโดยมีคา ฝุนละออง (TSP) ฝุนขนาดเล็ก (PM10 และ PM2.5) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

และออกไซดของซัลเฟอร (SOx) และกาซเรือนกระจก (GHG) จากการดําเนินโครงการ เปนตน เพ่ือนําไปสูการ

พิจารณาถึงมาตรการจัดการโครงการมีความเหมาะสมหรือไม ตอไป 

 6.3.2 การทบทวนผลกระทบตอมลพิษทางน้ํา  

 การทบทวนขอมูลการปนเปอน และปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดจากโครงการ วามีสารเคมีชนิดใด

ปนเปอน  มีระบบบาํบัดหรือไม ระบบบําบัดระบบใด และมีการปลอยลงคลองธรรมชาติ หรือลงสูทะเลหรือไม 

ปริมาณเทาใด และมีการปลอยน้ําอุณหภูมิเทาใด (มีการปลอยน้ําหลอเย็นลงสูทะเลปริมาณมาก) ท่ีระยะเทาใด 

ซ่ึงมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1) การทบทวนการปนเปอน ปริมาณ น้ําเสียและพารามิเตอรท่ีโครงการตรวจวัด 

-  น้ําใตดินและน้ําผิวดิน พารามิเตอรท่ีสําคัญ ไดแก บีโอดี (BOD) ปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ํา (DO) เหล็ก (Fe) คาความ (Turbidity) คาความเปนกรด-ดาง (pH) อุณหภูมิ (Temperature; oC)   

- น้ําใตดิน ตองทราบทิศทางการไหลของน้ําใตดิน ตนน้ําและปลายน้ําอยูจุดใด 

เพ่ือท่ีจะไดเปรียบเทียบกับการตรวจวัดของโครงการฯ วามีกรตั้งจุดตรวจวัดน้ําใตดินถูกตองหรือไม เพ่ือการ

ประเมินผลกระทบท่ีถูกตอง และนาเชื่อถือ 

- น้ําทะเล พารามิเตอรท่ีสําคัญ ไดแก อุณหภูมิ เปนตน 

 2) การทบทวนการปลอยน้ําเสีย หลังจากบําบัดออกสูแหลงน้ํา 

   ศึกษาวาโครงการฯ ปลอยน้ําเสียลงคลองสาธารณะใด หรือน้ําทะเลจุดใด ทําการตรวจวัดก่ี

จุด ซ่ึงตามกฎหมายจะตองทําการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงตองศึกษาวาจุดสุดทาย

ลงท่ีจุดใด กรณีโรงไฟฟาจะมีการปลอยน้ําหลอเย็นท่ีทําการลดอุณหภูมิแลวลงสูคลองธรรมชาติ หรือทะเล  

รวมท้ังปนเปอนสารเคมีดวย ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพน้ํา ซ่ึงตองพิจารณา 

   3) การทบทวนคุณภาพน้ําผวิดิน น้ําใตดิน น้ําทะเล  
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   ศึกษาถึงคุณภาพน้ําผิวดิน น้ําใตดินและน้ําทะเล (ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน) ซ่ึงจะสามารถ

ประเมินผลกระทบอนาคตท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการฯ ซ่ึงจะกระทบตออาชีพประมง และอาชีพท่ีตองอาศัย

แหลงน้ํานั้นในการประกอบอาชีพอ่ืน การดําเนินชีวิตและสงผลกระทบถึงสุขภาพจากการใชน้ํา 

 6.3.3  ผลกระทบตอขยะและกากของเสีย  

   - ตองศึกษาวาเปนขยะประเภทใดบาง ท้ังจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาและของเสีย

ท่ัวไป (จากกิจกรรมของสํานักงาน) และของเสียอันตราย เชน สารเรงปฏิกิริยา สารเคมี ผลิตภัณฑบรรจุ

สารเคมี  น้ํามันหลอลื่น เปนตน 

   - ศึกษาปริมาณของเสียแตละชนิดวามีปริมาณเทาใด การจัดการเปนอยางไร มีการจัดเก็บใส

ภาชนะใด ถูกตองหรือไม  

   - มีการสงกําจัดหนวยงานใด และสถานท่ีใด ใชเสนทางการคมนาคมขนสงผานชุมชนใดบาง 

และท่ีผานมามีการลักลอบท้ิง หรือกอใหเกิดปญหาหรือไม  

  -  มีการระบุสถานท่ีกําจัดวาอยูท่ีใด 

  -  มีการกําจัดโดยหนวยงานใด เพ่ือความม่ันใจในการท่ีสามารถติดตามตรวจสอบ และ

ติดตามการจัดการท่ีถูกตองปลอดภัย 

6.3.4 การทบทวนผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ในการทบทวนรางรายงานฯ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ตองพิจารณาถึงสภาพเดิมท่ียังไมมีการ

กอสรางโครงการ เปรียบเทียบกับเม่ือกอสรางและดําเนินโครงการวาสิ่งเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลง ดีข้ึน ลดลง 

หรือเลือนหายไปหรือไม มากนอยเพียงใด เพ่ือนําไปสูการประเมินผลกระทบตอไป ซ่ึงในกรณีการขยาย

โครงการฯ นั้น สามารถแสดงความคิดเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงการเดิมได   

1) ทรัพยากรทางกายภาพ  

ท้ังทรัพยากรบนบกและในน้ํา เชน ภูมิสัณฐาน ธรณีวิทยา และแรธาตุ และในน้ํา เชน 

น้ําผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําทะเล ในอากาศ เชน ภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ เปนตน 

สําหรับกรณีโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาตินั้น ผลกระทบทรัพยากรทางน้ํา อาจเปน

ประเด็นท่ีสําคัญ เนื่องจากการปลอยน้ําท้ิงท่ีโครงการลดอุณหภูมิแลว แตมีปริมาณมาก ดังนั้นจึงอาจทําใหเกิด

อุณหภูมิน้ําสูงข้ึนอยางตอเนื่องได รวมท้ังมีการปนเปอนสารเคมีบางชนิดจากกระบวนการผลิต ซ่ึงจะสงผล

กระทบถึงคุณภาพน้ํา และสัตวน้ําได 

2) ทรัพยากรทางชีวภาพ  

เชน สัตว พืช สิ่งมีชีวิตหายาก เชน ปะการัง แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว  สัตวน้ํา 

และสิ่งมีชีวิตในน้ํา รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 

3)  พ้ืนท่ีสีเขียว  

- ประเด็นพ้ืนท่ีสีเขียว หรือแนวปองกัน (Buffer Zone) เปนอีกหนึ่งประเด็นท่ีตองศึกษา

เนื่องจากสามารถเปนแนวปองกันมลพิษและเหตุฉุกเฉินระหวางโรงไฟฟาและชุมชนไดระดับหนึ่ง ซ่ึงตาม

หลักเกณฑการทําแนวปองกันทดแทน มาตรการท่ีมีท่ีมีคุณภาพเทียบเทาหรือสูงกวา (Artificial Protection 
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Strip) โดยการกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวดังกลาวตองจัดทําเปนแนวปองกันและพ้ืนท่ีสีเขียว (Protection strip and 

green area) เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีติดกับชุมชน โดยกําหนดใหมีการจัดทํา

แนวปลูกตนไมอยางหนาแนน ไมใชการเวนท่ีวาง เชน การทําถนน ท่ีจอดรถ หรือปลูกหญา แตตองปลูกตนไม

เปนแนวปองกัน แบบ 3 ชั้น เรือนยอด โดยคัดเลือกพันธุไมท่ีเหมาะสมกับการจัดการมลพิษระยะความกวางไม

ต่ํากวา 50 เมตร โดยมีประเด็นท่ีพิจารณา ไดแก 

   - มีการชดเชยพ้ืนท่ีสีเขียวหรือไม จํานวนพ้ืนท่ีเทาใด  

  - มีการทําแนวปองกัน (Buffer Zone) ระหวางโครงการกับชุมชนหรือไมปริมาณเทาใด

เหมาะสมเพียงพอหรือไม เปนตนไมสามเรือนยอดท่ีมีความสูงเพียงพอหรือไม และเปนจริงตามท่ีรายงานระบุ

หรือไม 

6.4  การทบทวนผลกระทบและความเส่ียงดานสุขภาพ 

 6.4.1 การทบทวนผลกระทบดานสุขภาพ 

  ผลกระทบดานสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีประชาชนมีความกังวลมากกวาดานอ่ืนๆ ท่ีสุด 

เนื่องจากปจจุบันการดําเนินโครงการฯ หรือกิจการตางๆ ยังขาดการประเมินท่ีครบถวนอยางแทจริงตาม

ความหมายของสุขภาพครอบคลุมท้ัง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม ปญญา (จิตวิญญาณ) จึงสงผลตอการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีถูกตองครบถวน ซ่ึงตองพิจารณาขอมูล ดังนี้ 

- ตองประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากมลพิษตางๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการฯ ท่ี

อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพ ใหครอบคลุมทุกชนิด 

- พิจารณาและประเมินสุขภาพของผูไดรับผลกระทบครอบคลุมทุกชุมชนท่ีใกลเคียง

โครงการ และชุมชนท่ีจะไดรับผลกระทบ 

- ตองประเมินกลุมเสี่ยงหรือกลุมออนไหวใหครบคลุม ไดแก เด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผู

ทุพพลภาพ ผูมีโรคติดตอ ผูปวยเรื้อรัง และผูท่ีไวตอการรับสัมผัส เปนตน 

- ประเมินความเสี่ยงของผลกระทบ และประเมินแบบเชื่อมโยงสัมพันธกันท่ีจะสามารถ

เกิดผลกระทบทางสุขภาวะ กาย ใจ สังคม ปญญา (จิตวิญญาณ) 

- มีรวบรวมขอมูลสถิติดานสุขภาพ และการเจ็บปวยของประชาชนในพ้ืนท่ีจากอดีต

จนถึงปจจุบัน รวมท้ังสุขภาพจิตใจ สังคม และปญญา 

 6.4.2  การทบทวนความเส่ียงดานสุขภาพ 

- ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการเกิดเพลิงไหมจากกระบวนการผลิต  

- ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการเกิดความรอน สงผลใหเกิดการเกิดระเบิด 

- ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการเกิดอุบัติภัยจากโครงการฯ เชน ทอสงกาซธรรมชาติ 

- มีการระงับเหตุอยางทันทีหรือไม และมีการแจงขาวถึงชุมชนใกลเคียงหรือไม อยางไร 

- หากเคยเกิดอุบัติเหตุในโรงงานฯ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบหรือไม ก่ีคน 

- มีการเยียวยาดานสุขภาพของผูท่ีไดรับผลกระทบ เพียงพอ และเหมาะสมหรือไม 
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- อุบัติเหตุท่ีเคยเกิดข้ึนอยูในระดับใด โครงการระงับเหตุไดหรือไม ในระยะเวลาเทาใด 

ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมท้ังมาตรการจัดการของโครงการฯ 

6.4.3 การทบทวนการซอมแผนฉุกเฉิน 

      การซอมแผนฉุกเฉินเปนประเด็นท่ีสําคัญอีกประเด็นหนึ่งระหวางโครงการฯ และชุมชน ซ่ึง

ควรจะเปนการซอมแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกชุมชน และทุกกลุมท่ีจะไดรับผลกระทบ ดังนั้นการซอมแผนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุม เพ่ือลดผลกระทบ ควรดําเนินการ ดังนี้ 

     1) ตองศึกษาขอมูลจากรายงาน HIA เพ่ือตรวจสอบดูวาโครงการฯ มีการซอมแผน

ฉุกเฉินในระดับตางๆ ไดแก แผนระดับชุมชน แผนระดับโรงงาน และแผนระดับจังหวัด อยางไร 

     2) การซอมแผนฉุกเฉินกับชุมชนครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนรอบโครงการ หรือไม 

     3) ความถ่ีในการซอมแผนฉุกเฉิน ก่ีครั้งตอป ในแตละดับ 

     4) วันเวลาท่ีซอมแผนแตละระดับระบุชัดเจนหรือไม หากเปนโครงการขยายท่ีผาน

มาไดมีการซอมแผนตรงตามท่ีระบุหรือไม 

 6.4.4 การทบทวนความเพียงพอของระบบบริการและการรองรับดานสาธารณสุข 

ความเพียงพอของระบบสาธารณสุขเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนมากตอสุขภาพของประชาชนใน

พ้ืนท่ี เนื่องจากเม่ือเกิดโครงการหรือขยายโครงการข้ึนกอใหเกิดผลกระทบและเกิดการเจ็บปวย ระบบ

สาธารณสุขจึงเปนท่ีรองรับในการรักษา ดังนั้นสิ่งท่ีตองพิจารณา ไดแก 

1) พิจารณาขอมูลจํานวนเตียงของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย พยาบาล 

เพียงพอตอการรองรับผูปวยท่ีเพ่ิมมากข้ึนหรือไม รวมท้ังการเพ่ิมปริมาณผูปวยจากประชากรแฝงท่ีเขามา

ทํางานในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจสงผลตอการรองรับได รวมท้ังสงผลตองบประมาณของรัฐท่ีตองรับภาระจากผลกระทบ

ของโครงการฯ เปรียบเทียบจากขอมูลในรายงาน HIA 

2) ศึกษาขอมูลสถานภาพดานสุขภาพตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ในพ้ืนท่ีวามีสถิติแนวโนมผูปวย

สูงข้ึนหรือไม เพ่ือประเมินความเจ็บปวยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

3) ศึกษาขอมูลสถานการณโรคและแนวโนม เพ่ือประเมินความเจ็บปวยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 6.5  การทบทวนผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 6.5.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

    การทบทวนผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะตองศึกษาวาโครงการจะสงผล

กระทบดานบวกหรือดานลบ และเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีโครงการประเมินวาถูกตองเปนไปตามท่ีระบุหรือไม เพ่ือ

นําไปสูมาตรการปองกันและลดผลกระทบ ควรศึกษาประเด็น ดังนี้ 

1) ผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

   2)  การเปลี่ยนแปลงความเปนอยูเดิม ภูมิปญญาดั้งเดิม และวิถีชีวิตเดิม 

    3)  ผลกระทบตอรายได การประกอบอาชีพ ไดแก อาชีพประมง อาชีพเกษตรกรรม เปนตน 

    4) การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรม  หรือผลกระทบกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ท่ีชุมชนเคารพนับถือ และการประกอบพิธีกรรมตางๆ 
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    5) เกิดปญหาสังคม ไดแก อาชญากรรม ลักขโมย ยาเสพติด ในชุมชน เปนตน 

 6.5.2  กระบวนการมีสวนรวม 

    กระบวนการมีสวนรวมในการจัดเวทีทีรับฟงความคิดเห็นครบถวนครอบคลุมทุกชุมชนหรือไม 

และนําขอหวงกังวลท่ีไดมากําหนดเปนมาตรการในรายงานหรือไม 

   การมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนเสียเปนหัวใจสําคัญ ตามแนวทางของประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดระบุไววา ตองใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ไดเขามา

มีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และเพ่ือใหการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพเปนไปอยางครบถวน รอบดานใหมากท่ีสุด ซ่ึงโครงการไดดําเนินการใน 3 สวน

สําคัญคือ  

   1) การรับฟงความเห็นเรื่องกรอบและแนวทางประเมินผลกระทบฯ 

   2) การรับฟงความเห็นตอรางรายงานฯ  

   3) การสํารวจขอมูลและความคิดเห็น 

    ดังนั้น แตในแตละกิจกรรมท่ีดําเนินการ จะบอกวาไดดําเนินการอยางโดยมีความครบถวน 

รอบดาน ตามกลุมประชากร และพ้ืนท่ีเสี่ยง หรือไม อยางไร และเนื่องจากบางครั้งมีการจัดเวทีในวันและเวลา

พรอมกันหลายโครงการจึงทําใหไมครอบคลุมเทาท่ีควร 

   การรวบรวมความคิดเห็นและขอหวงกังวลของผูมีสวนไดเสีย 

   เพ่ือท่ีจะเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดแสดงความคิดเห็นถึงขอหวงกังวลตางๆ ท้ังผลกระทบ

เชิงลบหรือผลกระทบเชิงบวก ท่ีเกิดจากโครงการฯ เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลทุกสวนมาประกอบการพิจารณา

โครงการเพ่ือใหความเห็น เพ่ือนําไปสูการยอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

รับรู การเขาใจ การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซ่ึงจะมีประโยชนหลายดาน  

  ประเด็นท่ีสําคัญ คือ การนําเอาความคิดเห็น ขอกังวลใจของประชาชน ท่ีใหไว เสนอไว มา

กําหนดเปนแนวทางในการศึกษา ประเมินผลกระทบ และกําหนดมาตรการปองกันแกไข เฝาระวัง และเยียวยา 

ตามความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ประเด็นท่ีตองพิจารณาในรายงาน ไดแก 

  1) ชุมชนเขารวมอยางท่ัวถึงหรือไม  

  2) มีการประชาสัมพันธกอนกับชุมชนลวงหนาก่ีวัน  

  3) ชองทางการประชาสัมพันธเปนอยางไร เนื่องจากตองมีการประชาสัมพันธอยางนอย 3 

ชองทาง เชน ปายประชาสัมพันธ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ โทรศัพท โทรสาร เปนตน  

  4) การใหขอมูลในเวทีรับฟงนั้นครบถวนหรือไม  

  5) โครงการมีการนําเสนอผลกระทบแตลพดานอยางละเอียดเขาใจหรือไม  

  6) มีการเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางไร ระยะเวลาเพียงพอหรือไม 

  7) มีการนําขอหวงกังวล และขอเสนอแนะท่ีไดมากําหนดเปนมาตรการปองกันแกไข

ผลกระทบหรือไม  
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  8) โครงการมีการตอบขอซักถามครบถวนชัดเจน เพียงพอ และตรงประเด็นหรือไม  

  9) มีการเผยแพรผลการจัดรับฟงความคิดเห็นสงใหชุมชนโดยรอบอยางท่ัวถึงหรือไม 

6.6 การทบทวนความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity)  

การทบทวนความความสามารถในการรองรับไดของพ้ืนท่ีแตละดานนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง

ความสามารถในการรองรับ สามารถจําแนกได ดังนี้ 

6.6.1 ความสามารถในการรองรับดานเศรษฐกิจ (Economic Carrying Capacity)  

เปนการพิจารณาความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี วาควรใชพ้ืนท่ีในระดับความ

เขมขนเทาใด จึงจะใหผลประโยชนสูงสุดดานเศรษฐกิจ เชน จาํนวนแรงงานจากภายนอกตอภายใน เปนตน 

6.6.2 ความสามารถในการรองรับดานกายภาพ (Physical Carrying Capacity)  

เปนการพิจารณาขีดจํากัดท่ีกําหนดไดคอนขางชัดเจนมากกวาการพิจารณาในแงอ่ืนๆ 

เชน ขนาดของพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว ซ่ึงมีอยูแนนอนตายตัว ยอมเปนตัวกําหนดวาจะสามารถสรางอาคารหรือ

สิ่งกอสรางไดจํานวนมากนอย เพียงใด เชน ระยะทางและเวลาเฉลี่ยจนถึงปลายทางตอนักทองเท่ียว จํานวน

ประชากรตอพ้ืนท่ี เปนตน 

6.6.3 ความสามารถในการรองรับดานนิเวศวิทยา (Ecological Carrying Capacity)  

เปนการพิจารณาระดับการใชประโยชนสูงสุดของพ้ืนท่ีท่ีระบบนิเวศจะแบกรับได กอน 

สภาพแวดลอมจะเสื่อมโทรมลงจน ยากท่ีจะแกไขใหกลับคืนสูสภาวะเดิมท่ีเคยเปน เชน เกิดผลกระทบตอสัตว

น้ําทําใหมีจํานวนลดลง , อัตราสวนของปริมาณน้ําเสียตอความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสีย, 

ปริมาณการเกิดขยะตอความสามารถในการจัดเก็บและรวบรวมขยะ คาเฉลี่ยของระดับเสียงตอวันท่ีเกิน

มาตรฐาน มลพิษทางอากาศมีคาท่ีเกินคามาตรฐานอยูแลวในพ้ืนท่ีปจจุบันและมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง

หรือไม เปนตน  

6.6.4 ความสามารถในการรองรับทางความรูสึก (Perceptual Carrying Capacity)  

เปนการพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับทางความรูสึก จะวัดจากความพึงพอใจ

ของผูท่ีมาใชบริการในสถานท่ีนั้นๆ เปนตัวกําหนด เชน จํานวนเรื่องรองเรียน เปนตน 

6.6.5 ความสามารถในการรองรับดานสุขภาพ และระบบสาธารณสุข  

เปนการพิจารณาวาในปจจุบันนั้นขอมูลดานสุขภาพในพ้ืนท่ีมีประชาชนท่ีเจ็บปวยเปน

โรคท่ีสอดคลองกับการดําเนินกิจการหรือโครงการในพ้ืนท่ีนั้นๆ หรือไม และมีปญหาความไมเพียงพอของ

ระบบสาธารณสุขหรือไม อันเนื่องมาจากประชากรแฝง 
 

6.7  การทบทวนมาตรการปองกัน แกไข ติดตามตรวจสอบและชดเชียวเยียวยาผลกระทบ 

 แผนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในรางรายงาน HIA ตองประเมินใหครอบคลุมและ

ครบถวนในทุกดานท้ังระยะกอสรางและระยะดําเนินการ โดยโครงการตองทําการประเมินสิ่งท่ีโครงการตอง

ดําเนินการเพ่ือปองกันแกไขผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการ และตองนําขอหวงกังวลจากเวทีรับฟงความคิดเห็น

ในการกําหนดขอบเจตการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย และจาก
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การศึกษาสํารวจขอมูลในพ้ืนท่ี มาประเมินเพ่ือกําหนดเปนแผนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบแตละ

ดานรวมดวย  

ประเด็นท่ีตองศึกษา ไดแก 

 6.7.1 คุณภาพอากาศ ไดแก มลพิษท่ีเกิดจากโครงการมีการควบคุมมลพิษแตละแหลงกําเนิด 

และแตละกระบวนการอยางไร และเม่ือเกิดเหตุขัดของจะดําเนินการจัดการ ควบคุม แกไขผลกระทบอยางไร 

 6.7.2 คุณภาพน้ํา ไดแก มลพิษน้ําท่ีเกิดจากกระบวนการเปนอยางไร ผลการตรวจวัดเปน

อยางไร มีมาตรการจัดการแกไขอยางไร การปลอยน้ําหลอเย็นท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาท่ีกําหนดลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาติ หรือลงสูทะเล เปนตน 

 6.7.3 เสียง ไดแก การเกิดเสียงดังจากเครื่องจักรท่ีสงผลกระทบตอชุมชน จะมีมาตรการควบคุม

และดําเนินการแกไขอยางไร เปนตน 

 6.7.4 การจัดการของเสีย ไดแก มีวิธีการจัดการ ควบคุม ของเสียอยางไร และมีมาตรการ

จัดการอยางไรเม่ือเกิดปญหา เพ่ือไมสงผลกระทบตอชุมชน เปนตน 

 6.7.5 เศรษฐกิจ และสังคม ไดแก มีการจางงานตามท่ีระบุจริงหรือไม คิดเปนรอยละเทาใด มี

การจัดการปญหาประชากรแฝงอยางไร และมีมาตรการปองกันและแกไขอยางไรกรณีเกิดผลกรทบตออาชีพ 

รายได ของคนในชุมชนจากการดําเนินโครงการฯโดยเฉพาะอาชีพประมงซ่ึงเปนรายไดหลักของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึง

หากเกิดโครงการอาจจะทําใหจํานวนสัตวน้ําลดลง  เปนตน 

 6.7.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแก การจัดการควบคุมแกไขเม่ือเกิดเหตุ เชน กรณี

เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหมฉุกเฉิน มีวิธีการแจงใหชุมชนทราบอยางไร  วิธีใด อพยพชุมชนอยางไร มีจุดรวม

พลท่ีใด สามารถระงับเหตุไดเร็วมากนอยเพียงใด และมีมาตรการปองกันแกไขเพ่ือไมใหเกิดอีกอยางไร 

 6.7.7 สุขภาพ ไดแก มีแผนเฝาระวังสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงหรือกลุมออนไหว และชุมชน

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการฯอยางไร มีการสนับสนุนอุปกรณและบุคคลากรทางการแพทยเพ่ือการดําเนินการ

ติดตามสุขภาพของชุมชน และกลุมสี่ยงหรือไม ความถ่ีในการตรวจสุขภาพเปนอยางไร มีการรายงานผลการ

ตรวจสุขภาพใหประชาชนทราบหือไม ท้ังนี้หากตรวจพบวามีความผิดปกติอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ

จะมีการเยียวยาผลกระทบหรือไมอยางไร เชน กองทุนโรงไฟฟา กองทุนสุขภาพ เปนตน 

 6.7.8 การคมนาคมขนสง  

 1) ทางบก ไดแก มีการควบคุมเสนทางเดินรถและความเร็ว  รวมท้ังชวงเวลาการขนสง

วากระทบตอการคมนาคมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือไม มีการปองกันการตกหลนของวัสดุหรือไม หรือควบคุม

การขนสงกาซหรือสารเคมีทางทอสงอยางไร มีมาตรการควบคุมการรั่วไหลจากการขนสงการขนถายอยางไร 

รวมท้ังมีการอบรมพนักงานขับรถและออกกฎระเบียบลงโทษพนักงานขับรถท่ีกระทบผิดหรือไม อยางไร เพ่ือ

เปนการควบคุมอยางจริงจัง 

 2) ทางน้ํา ไดแก การควบคุมปองกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชน้ําจากแหลงน้ําท่ีใช

รวมกับชุมชน หรือจากแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม หรือไม รวมท้ังการปลอยน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีจะมี

ผลกระทบตอสัตวน้ํา สัตวตัวออน และระบบนิเวศนอยางไร  

************************************ 
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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ 

ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  (วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

สวนท่ี ๔ การทบทวนรางรายงานการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ (Public review)  

ขอ ๑๘ การจัดเวทีทบทวนรางรายงานการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ (Public 

Review) เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญมาก เพราะเปนข้ันตอนท่ีผูไดรับผลกระทบและสาธารณชนจะได

รวมกันกลั่นกรองความถูกตอง และความครบถวนของขอมูลและขอสรุปในรายงานการประเมินผลกระทบฯ 

ดังนั้นเจาของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ควรนําเสนอขอมูลผลการศึกษาอยางเปดเผย ครบถวน

และตองเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลจากทุกภาคสวนและรับฟงความเห็นดวยดวยใจท่ีเปดกวาง  

ผลลัพธท่ีควรไดจากข้ันตอนนี้คือ เกิดการทบทวนและตรวจสอบผลการศึกษาผลกระทบ วามีความสมบูรณ

ครบถวนแลวหรือไม และ/หรือมีประเด็นใดท่ีตองดําเนินการศึกษาเพ่ิมเติม อีกท้ังเห็นถึงทางเลือกในการ

ตัดสินใจดําเนินการนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจในแตละ

ทางเลือกไดอยางชัดเจน อันจะเปนประโยชนตอ การสรางเสริมและคุมครองสุขภาพของประชาชน และ

ภายหลังการจัดเวทีฯ ควรจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของและ สาธารณชน พรอมท้ัง

ความเห็นและคําชี้แจงของหนวยงานเจาของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ กิจกรรม หนวยงานท่ีใหใบอนุมัติ 

อนุญาตและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เผยแพรสูสาธารณะ เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินงานดวย 
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