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ทำ ไม...ถึงต้องมี
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ...?
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คนเราเจ็บปวยได้จากหลายสาเหตุ 
บางสาเหตุปองกันไม่ได้ แต่บางสาเหตุก็ป้องกันได้

เพราะเกิดขึ้นจากมลพิษ และการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ผ่านมาการดำ เนินนโยบายและโครงการพัฒนาประเทศ
รวมถึงก่อสร้างอุตสาหกรรมหลายอย่าง
ทำ ให้ประชาชนเจ็บปวย...
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แต่ถ้าเราคำ นึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพ 
และหาวิธีปองกันแต่แรก เราก็จะสามารถประหยัดเงิน
ค่ารักษาพยาบาล และการพัฒนาประเทศก็จะเกิดขึ้นได้
โดยไม่ทำ ร้ายสุขภาพของประชาชน...

ทุกปีประเทศต้องสูญเสียเงินมหาศาลในการรักษา
ประชาชนที่เจ็บปวย อันเป็นผลจากการดำ เนินนโยบาย 
และโครงการพัฒนาของรัฐเอง
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หลายโครงการเป็นการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม 
เพราะทำ ให้คนกลุ่มหนึ่งร่ำ รวยขึ้น 
แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งต้องรับภาระ 

  ด้วยการอยูในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ... 
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หลายคนมีความสงสัยว่า...

โครงการพัฒนาหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆ
ที่กำ ลังจะเกิดขึ้นใกล้บ้านของตนเอง

จะสร้างปัญหาต่อสุขภาพและการทำ มาหากินอย่างไร
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถามหาความชัดเจนและปรึกษาใคร...  

ขณะเดียวกันรัฐบาลและเจ้าของโครงการพัฒนาต่างๆ
ก็ยังไมไดให้ความสำ คัญกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ 
หลายกรณีจึงนำ ไปสู่การคัดค้านและต่อต้านอย่างรุนแรง 
เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง หมู่บ้านแตกแยก
กลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางออก...
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ทุกคนมีสิทธิ มีทางออก...
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...ต้องศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
หาวิธีปองกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
และจัดให้มีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของคนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียก่อน รวมทั้งต้องได้รับความเห็น
ประกอบการตัดสินจากองค์การอิสระ
ที่รัฐต้องจัดให้มีขึ้นด้วย... ”

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย พ.ศ. 2550 
กำ หนดไว้ว่า...

“การดำ เนินโครงการหรือกิจกรรมก่อสร้างที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ... 
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“เมื่อมีนโยบายหรือโครงการใดๆ ที่เกรงว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนทุกคนมีสิทธิขอให้มีการศึกษาผลได้ผลเสีย 
และมีสิทธิร่วมคิดวิธีการศึกษา เพื่อประเมินผลกระทบสุขภาพ
จากนโยบายหรือโครงการนั้นได้...

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 กำ หนดว่า...

...และประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูล คำ ชี้แจงเหตุผลจาก
เจ้าของโครงการและหน่วยงานของรัฐก่อนท่ีจะอนุญาตหรือ
ดำ เนินโครงการใดๆ ท่ีอาจสร้างปัญหาต่อสุขภาพของตน 
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว... ”
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

คืออะไร ?
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เอช ไอ เอ เป็นเครื่องมือใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน 
ทั้งชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการ เจ้าของโครงการพัฒนา
และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาร่วมกันระดมความคิด ศึกษาแนวโน้ม
และโอกาสที่โครงการพัฒนาเหล่านั้นจะก่อให้เกิดความเจ็บปวย 
ร่วมกันหาวิธีปองกันปัญหาที่จะเกิด และหาทางออกเพื่อให้
ประเทศสามารถพัฒนาไปได้ โดยไม่เกิดผลเสียหายกับสุขภาพ
ของประชาชน..

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
(Health Impact Assessment) หรือ
เรียกย่อๆ ว่า HIA (เอช ไอ เอ) 
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เช่น การสร้างสวนสาธารณะ ต้องออกแบบอย่าง
คำ นึงถึงการใช้ประโยชน์จริง ไม่สร้างเนินสูงเกินไป หรือ
ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้มาวิ่งออกกำ ลัง 
หรือทางจักรยาน ที่ควรต้องมีมาตรการเพื่อลดมลพิษ
ทางอากาศควบคูไปด้วย... 

แนวคิดของ HIA ยังสามารถนำ มาปรับใช้กับ
นโยบายและโครงการท่ีส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต เพื่อให้นโยบายหรือโครงการนั้นๆ             

        ดำ เนินไปอย่างมีประโยชน์สูงสุด
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จะสร้างกระบวนการ
การเรียนรู้ร่วมกัน

ได้อย่างไร ?
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การตื่นตัวของประชาชน ที่ต้องตระหนักกับปัญหาสุขภาพ
ที่อาจก่อให้เกิดขึ้นได้จากทุกนโยบายและโครงการพัฒนา 

รู้จักตั้งคำ ถาม และใช้สิทธิที่มีตามกฎหมาย
ในการขอเสนอและเข้าร่วมการทำ รายงานผลกระทบสุขภาพ 

ควบคู่ไปกับการแสวงหาความรู้ 
เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...

การเริ่มต้นต้องมาจาก...
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โครงการพัฒนาของตนเอง อาจเป็นตัวการทำ ลายสุขภาพ
ของประชาชนไดโดยที่ตนเองคาดไม่ถึง เพราะอาจไม่เข้าใจวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน และไม่รู้จักสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตั้งโครงการ
ดีเท่าชาวบ้านซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น...

จึงต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และรับฟังข้อห่วงใยจากเจ้าของพื้นที่ 
และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและรูปแบบโครงการ
เพื่อลดและป้องกันความเสียหายด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น...

เจ้าของโครงการต้องตระหนักว่า... 
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หน่วยงานรัฐต้องสนับสนุนการใช้สิทธิของประชาชน 
และพร้อมเป็นคนกลางที่จะทำ ให้ทุกขั้นตอน 
ของการจัดทำ  HIA ดำ เนินไปอย่างราบรื่น  

  ใหได้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อนำ สู่การตัดสินใจ
  ที่ไม่ผิดพลาด...
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ประชาชนต้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ร่างรายงานการประเมินผลกระทบ 
เพื่อให้การตัดสินใจทางเลือกที่จะเกิดขึ้นในขั้นถัดไป
เป็นไปอย่างสมบูรณ์รอบด้าน และเป็นธรรมมากที่สุด...

เมื่อทำ การศึกษาเสร็จ...
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ใช้ทำ อะไรได้บ้าง ?
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ใช้ประเมินผลกระทบโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อประชาชน 
โดยประเมินผลกระทบด้านสุขภาพร่วมกับ

    ด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ...
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ใช้ประเมินผลกระทบโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นไปแล้ว 
และส่งปัญหาต่อประชาชน ซึ่งทุกคนมีสิทธิร้องขอ 
ให้ประเมินได้ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อใหโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นแล้วมีการปรับการผลิต 
เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อให้การพัฒนาสามารถ
ดำ รงอยูในชุมชนไดโดยไม่เป็นพิษภัยกับสุขภาพของคน 
ดังที่ชาวบ้านมาบตาพุด จังหวัดระยองกำ ลังทำ อยู่ 
โดยความร่วมมือของสำ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ...
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ไมใช่แต่เฉพาะโครงการ
ที่มีการก่อสร้างต่างๆ เท่านั้น...  

นโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนสงสัยว่าอาจทำ ให้เกิด
ปัญหาสุขภาพตามมา เช่น การเร่งปลูกข้าว หรือผักผลไม้ต่างๆ 
เพื่อส่งออก ทำ ให้ต้องใช้สารเคมีในไร่นามากมาย
ประชาชนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่กังวลกับอันตรายของ
สารเคมี ก็มีสิทธิร้องขอให้ศึกษาปัญหาต่อสุขภาพจาก
นโยบายดังกล่าวได้ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ...
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สามารถนำ การศึกษาประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
มาใชในการสร้างนโยบายหรือการพิจารณาโครงการพัฒนา
ในระดับท้องถิ่นของตัวเองได้ รวมไปถึงการจัดให้มี
การทำ การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพตามที่ประชาชน
ในท้องถิ่นต้องการ...

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งเทศบาล อบต. และ อบจ.
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เพื่อทางเลือกที่ดีที่สุด

ต่อสุขภาพ...
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การที่คนเราดำ รงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีปัญญา รู้ เข้าใจ
ในเหตุและผล รู้คุณและโทษในสิ่งต่างๆ
ที่สำ คัญการมีสุขภาพดีจะต้องอยูในสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และเป็นสุขด้วย...

สุขภาพที่ดี... คือ
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
หรือ เอช ไอ เอ (HIA)

จะเป็นทางออกสำ หรับชุมชนที่กำ ลัง
เผชิญกับนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
และเป็นเครื่องมือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนำ ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน




