HIA ไม่ไกลจากตัวเรา
ตอนที่ ๒ ความสาคัญของ HIA ในบริบทสังคมไทย
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ค่ะตอนนี้ก็จะขอเก็บเกีย่ วสาระสาคัญของ HIA มาฝากในบริบทสังคมไทย เป็นเรื่อง “ความสาคัญของ HIA ใน
บริบทสังคมไทย” ซึ่งบรรยาย โดยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ครั้งที๑่ ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอนามัย มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมอนามัย ซึ่งเริ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ต่อเนื่องไปถึง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาล ให้มีความรู้ในเรื่องการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ครอบคลุมเทศบาลทุกระดับ จานวน ๒,๐๘๒ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ดาเนินการ จัดอบรม
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ดาเนินการอบรมบุคลากรของเทศบาลแล้ว จานวน ๑,๐๕๙ แห่ง ร้อยละ ๕๐.๘
ของจานวนเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ตั้งเป้าอบรมบุคลากรของเทศบาลจานวน ๔๕๐
แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖ ของเทศบาลทั่วประเทศ อีกทั้งสร้างภาคีเครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

.

.

เมื่อสังคมไทยพัฒนาจากชุมชนชนบทไปสู่ชุมชนเมืองที่มีประชากรเข้ามาอยู่รวมกัน อย่างหนาแน่น กิจกรรมของ
ชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไป จากบริบทของสังคมเกษตรกรรมแบบชนบทไปสู่สังคมเมืองที่มีธุรกิจเชิงพาณิชย์ กิจการการ
บริการ รวมทั้งกิจการอุตสาหกรรมอีกมากมายและหลากหลาย ความไม่สมดุลกันของการพัฒนา ระหว่างผลประโยชน์เฉพาะ
หน้าทางเศรษฐกิจกับผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งเป็นที่มาของผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบจากการประกอบกิจการต่างๆ ข้างต้น ทั้งในด้านลบ โดยก่อให้เกิดภาวะมลพิษ ทั้งเรื่องน้า
เสีย มลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง แสงหรือเสียง จนเป็นเหตุราคาญหรืออาจส่งผลต่อสุขภาพคนในชุมชน ใน
ประเทศไทยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างชัดเจนในหลายพื้นที่ เช่น ปัญหามลพิษบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, โรงไฟฟ้าบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา, โรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ,
โรงถลุงเหล็กบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, บ่อฝังกลบมูลฝอยอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี, เหมืองแร่โปแตช จังหวัด
อุดรธานี, เหมืองแร่ทองคา จังหวัดเลย, โรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบ
ในหลายด้าน รวมทั้งด้านสุขภาพ ซึ่งปัญหานี้นับวันก็จะเป็นประเด็นสาคัญที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบ

กิจการกับประชาชนที่อาศัยอยู่ จนทาให้เกิดการฟ้องร้องต่อมา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและให้
ความสาคัญกับการดูแลทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น
องค์การอนามัยโลก ได้ตระหนักว่าปัญหาสุขภาพมักถูกละเลย จึงได้พัฒนาเครือ่ งมือทีส่ ามารถบูรณาการเรือ่ ง
สุขภาพเข้าไว้ในกระบวนการพัฒนา เครื่องมือนั้น เรียกว่า
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ( Health Impact
Assessment หรือ HIA) เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาด้านใดๆ ให้ถือเรื่องสุขภาพเป็นหัวใจสาคัญ
HIA เครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้มีการคานึงถึงเรื่อง
ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรอบด้านทั้งผลทางบวกและผลทางลบ และต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับกลุ่มเสี่ยงที่สาคัญ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ เป็นต้น
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ HIA ตามกฎหมายต่างๆ
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ HIA ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ในฐานะหน่วยงานพัฒนานโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการออกข้อกาหนด/ข้อบัญญัติของท้องถิ่น
 ในฐานะหน่วยงานอนุญาต โดยการกาหนดเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นต่อ
การดาเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่
 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
HIA
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับ HIA ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
๑. ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีโครงการที่ต้องทา HIA อปท.สามารถเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นอย่าง
น้อย ๒ ครั้ง คือขั้นกาหนดขอบเขตการศึกษา ( Public Scoping) และทบทวนร่างรายงาน EIA (Public Review) ซึ่งการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจ้าของโครงการจะต้องแจ้งแก่หน่วยงานอนุญาตก่อนการ
ดาเนินการ และหลังจากที่โครงการได้รับอนุญาตให้ดาเนินโครงการแล้ว อปท.ก็มีบทบาทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การติดตาม และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากโครงการนั้น
๒. ในฐานะหน่วยงานอนุญาต กากับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการ EIA ของโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ปรากฏใน มาตรา 50 วรรคสอง คือ นามาตรการ EIA ที่ต้องปฏิบัติของโครงการและไปกาหนดเป็นเงื่อนไขการอนุญาตให้
ครบถ้วน
๓.ในฐานะเจ้าของโครงการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดทาโครงการที่เข้าข่ายต้องทารายงาน
EIA ต้องว่าจ้างนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทา
รายงาน EIA และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับทราบกาหนดการในการดาเนินงานและเข้าร่วมให้ความเห็น
โครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทา

EIA หรือ HIA ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จาก

เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
HIA

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ HIA ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
แม้ว่าในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไม่ได้กาหนดชัดเจนว่าการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพต้องทาในขั้นตอนใดแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอานาจในการ ตรากฎหมาย การอนุญาต การออก
คาสั่ง และการดาเนินคดี ก็ สามารถประยุกต์ใช้หลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่ได้ รวมทั้งริเริ่มสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม โดยใช้ HIA เป็นเครื่องมือในการร่วมกันตัดสินใจใน
ประเด็นสาธารณะที่กาลังจะเกิดขึ้น เพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน และร่วมกันกาหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบทางลบและเพิ่มผลกระทบทางบวกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการสร้างเสริม และคุ้มครอง
สุขภาพของคนในชุมชน
กลไกของพระราชบัญญัติการสาธารณสุขก็มีช่องทางสาหรับการนา HIA ไปใช้ในการทาให้กิจการที่ได้รับการ
อนุญาตได้รับความไว้วางใจจากประชาชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการพิจารณาตัดสินใจร่วมกัน โดย
อาจสามารถนากระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย คือคณะรัฐมนตรี ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายทางด้าน
สาธารณสุข และออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง ส่วนระดับพื้นที่คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาหน้าที่การ
ตราข้อบัญญัติท้องถิ่น และการอนุญาต ในการดาเนินการทางด้าน HIA ซึ่งจะช่วยให้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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บทบาทกรมอนามัยกรมอนามัย ต่องาน HIA
๑. การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ศูนย์อนามัย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ
๒. พัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางเพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับโครงการและในระดับ
ท้องถิ่น เช่น แนวทาง HIA สาหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้า กรณีกิจการโรงสีข้าว กิจการหอพัก กิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล
กาลังการผลิตต่ากว่า ๑๐ เมกกะวัตต์ การจัดการมูลฝอย กิจการเลี้ยงหมู กิจการเลี้ยงไก่ กิจการตลาด กิจการค้าของ
เก่า กิจด้านการเกษตร เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวนี้ เป็นลักษณะของการพัฒนารูปแบบการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในการดาเนินกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เห็นว่าเป็นปัญหาในพื้นที่
โดยกรมอนามัยจะสนับสนุนงบประมาณและเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา ทั้งนี้อาจผ่านกลไกการดาเนินงานของศูนย์อนามัย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
๓. เป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขึ้น (คณะกรรมการสี่ฝ่าย) ในการจัดทาหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการ
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างบทบาทที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์กรระดับ
ภูมิภาคต่างๆเพื่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยดาเนินการภายใต้กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียตะวันตก-กรอบความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ สาขาที่
๗ มีประเทศสมาชิก ๘ ประเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การ
กรอบนโยบาย กลยุทธ์ กฎหมาย และการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

บูรณาการ

จะเห็นได้ว่า HIA เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยในการหาข้อมูล องค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใน
การอนุญาตประกอบกิจการ หรือใช้เครื่องมือ HIA เพื่อช่วยในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เช่น การหาสถานที่กาจัดมูล
ฝอยของท้องถิ่น อาจนากระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้เพื่อหาทางออก หรือสร้างทางเลือกให้แก่คนในชุมชน สามารถ
นามาใช้ได้โดยมิต้องรอการแก้ไขกฎหมาย และยังช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นของคนในชุมชนได้
กล่าวโดยสรุป บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ HIA ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ล้วนเป็นกฎหมายสาคัญที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความเข้าใจ เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามบริบทของแต่ละกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ อันนาไปสู่การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี ป้องกัน
ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นและเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน

