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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗
วรรคสอง กำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความ
เห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ประกอบกับพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรองถึงสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ปรากฎตาม
มาตรา ๕ ว่า บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพ รวมทั้งมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการให้เกิด
สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม และมาตรา ๑๑ ว่า บุคคลหรือคณะบุคคล มีสิทธิ

๗

ร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ รวมทั้งมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล
จากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนใน
เรื่องดังกล่าว โดยมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๕) กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว และให้ ห น่ ว ยงานและภาคส่ ว นต่ า งๆ ในสั ง คมได้
พิจารณายึดเป็นแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จึ ง ประกาศกำหนดหลั ก เกณฑ์
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและ
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะไว้ ดังต่อไปนี้

๘

หมวด
๑
ความหมายและหลักการ
ข้บทนิอยาม๑
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ หมายความว่า “กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือ
กิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หากดำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่
เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลายและมีกระบวนการมีสว่ นร่วม
อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของ
ประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”
นโยบายสาธารณะ หมายความว่า “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวม
เห็นว่าหรือเชื่อว่า ควรจะดำเนินการไปในทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่กำหนดมาจากรัฐด้วย”
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ หมายความว่า “คณะกรรมการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง
ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทั้งระบบ กลไก หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และดำเนินงาน
อื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐”

๙

คณะกรรมการผู้ชำนาญการ หมายความว่า “คณะกรรมการที่คณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”
คณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
หมายความว่า “คณะกรรมการที่หน่วยงานเจ้าของนโยบายสาธารณะ โครงการ/
กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาต หรือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒”
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หมายความว่า “สำนักงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้เพื่ออให้ก๒ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดสิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจึงควรเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้

(๑) หลักประชาธิปไตย การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องรับรอง
และส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของตน
(๒) หลักความเป็นธรรม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องพยายาม
ลดความเหลือ่ มล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์
ถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนและประชากรแต่ละกลุ่ม
(๓) หลักการใช้ข้อมูลหลักฐานอย่างเหมาะสม การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพต้องระบุและใช้ข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริงอย่างดีที่สุด โดยใช้ข้อมูล
และเหตุผลเชิงประจักษ์จากสาขาวิชา และวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ทัง้ ข้อมูลหลักฐาน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๑๐

(๔) หลั ก ความเหมาะสมในทางปฏิ บั ติ การประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สุขภาพต้องออกแบบให้เหมาะสมกับเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ และข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพควรมุ่งให้เกิดการระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือทางสังคม ภายใต้บริบทที่เหมาะสมและเป็นไปได้
(๕) หลักความร่วมมือ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
(๖) หลักการสุขภาวะองค์รวม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องมอง
ภาพรวมของปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดสุขภาพหรือมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของชุมชนและของประชาชนแบบเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
(๗) หลักความยั่งยืน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องมุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสังคมที่มีสุขภาวะ และหลักการ
ป้องกันไว้ก่อน เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของ
ประชาชน

๑๑

หมวด
๒
นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรม

ทีต่ อ้ งและทีค่ วรมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ข้เนือ่ องจากการประเมิ
๓ นผลกระทบด้านสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ของสังคม เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็นผลดีตอ่ สุขภาพของประชาชน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมจึงสามารถนำการ
ประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ทั้ ง สำหรั บ
นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และนโยบายทีอ่ าจส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ และ
ทั้งสำหรับนโยบายหรือกิจกรรมระดับชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงนโยบายสาธารณะ
ระดับชาติหรือระหว่างประเทศ

ข้โครงการหรื
อ ๔อกิจกรรมที่ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ คือ โครงการ

หรือกิจกรรมที่มีประเภทและขนาดตามประกาศโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๒

ข้นโยบายสาธารณะ
อ ๕ และการดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคต ควรทำการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการป้องกันผลกระทบ
ทางลบต่อสุขภาพของประชาชน มีดังต่อไปนี้
(๑) การจัดทำและปรับปรุงผังเมือง ที่อาจนำมาสู่โครงการหรือกิจกรรม
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในอนาคต
(๒) การจัดทำแผนภูมิภาค (เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค)
(๓) การจัดทำแผนโครงข่ายการคมนาคม
(๔) การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
(๕) การจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาแร่/เหมืองแร่
(๖) การกำหนดนโยบายและ/หรือการวางแผนการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยง
สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม
(๗) การกำหนดนโยบายและ/หรือการวางแผนทำการเกษตรขนาดใหญ่
(๘) การกำหนดนโยบายและ/หรือการวางแผนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
กากของเสียอันตราย และสารกัมมันตภาพรังสี
(๙) การกำหนดนโยบายการค้ า เสรี ห รื อ การจั ด ทำข้ อ ตกลงระหว่ า ง
ประเทศตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๑๐) การวางแผนเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดในพื้นที่ที่มีคุณค่า
ทางการอนุรกั ษ์ เช่น พืน้ ทีต่ น้ น้ำลำธาร พืน้ ทีล่ มุ่ น้ำชัน้ ๑ พืน้ ทีช่ มุ่ น้ำ
ที่มีความสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้น

ข้หากประชาชนมี
อ ๖ ความห่วงกังวลว่า นโยบาย หรือการดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามนโยบายใดซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและสาธารณชน
ซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ประชาชนยังมีสิทธิในการร้องขอให้มีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติสุ ข ภาพ

๑๓

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข้เพื่ออให้ร๗ายการนโยบายสาธารณะและการดำเนินกิจกรรมด้านการ

วางแผนพัฒนาที่ควรประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามข้อ ๕ ได้รับการปรับปรุง
ให้ถูกต้องและเหมาะสม อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จึงมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ทำการทบทวนและปรับปรุงรายการดังกล่าว ไม่นอ้ ยกว่าปีละ ๑ ครัง้ โดยแต่ละครัง้
จะต้องจัดกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชน ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง และจะต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑ เดือน และเปิดเผยเอกสารประกอบ
การจัดเวทีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๑๔

หมวด
๓
กระบวนการและขัน้ ตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ข้กระบวนการและขั
อ ๘ ้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฉบับนี้ แบ่งเป็น ๔ กรณี
ได้แก่
(๑) โครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๒) นโยบายสาธารณะและการดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา
ทีค่ วรประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยการริเริม่ จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ/
หน่วยงานวางแผนพัฒนา
(๓) นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมที่ควรประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ โดยการขอใช้สิทธิจากบุคคลและคณะบุคคลตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในฐานะกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของสังคมในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจ
ที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน โดยไม่อยู่ใน ๓ กรณีข้างต้น

๑๕

ส่วนที่ ๑
กระบวนการและขัน้ ตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
กรณี โครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตาม
มาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ข้การประเมิ
อ ๙นผลกระทบด้านสุขภาพ ในกรณีโครงการหรือกิจกรรม

ที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ฉบับ
ปรับปรุงใหม่) กันยายน ๒๕๕๒ ทีจ่ ดั ทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือที่
จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต แต่ทั้งนี้ จะต้องเพิ่มเติมขั้นตอนที่จำเป็น
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม หรือหน่วยงานที่ให้ใบ
อนุญาต จัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยสาธารณะ (Public Scoping) เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วน
ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ และเพื่อให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นไป
อย่างครบถ้วนรอบด้านให้มากที่สุด โดยหลักเกณฑ์ในการจัดเวที ให้เป็นไปตามที่
ระบุไว้ในส่วนที่ ๕ และจัดส่งรายงานการกำหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการผู้ ช ำนาญการในการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

๑๖

(๒) ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการศึกษาครอบคลุมปัจจัยที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังภาคผนวกแนบท้าย ๑ เป็นอย่างน้อย
(๓) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม หรือหน่วยงานที่ให้ใบ
อนุ ญ าต จั ด เวที ท บทวนร่ า งรายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า น
สุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review) โดยหลักเกณฑ์ในการจัดเวทีให้เป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ ๖ และจัดส่งรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน พร้อมทั้งความเห็นและคำชี้แจงให้แก่คณะ
กรรมการผู้ ช ำนาญการในการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ ๒
กระบวนการและขัน้ ตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
กรณีการกำหนดนโยบายสาธารณะและการดำเนินกิจกรรม
ด้านการวางแผนพัฒนา

ข้ในกรณี
อ ก๑๐ารกำหนดนโยบายสาธารณะและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

วางแผนพัฒนา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) เมื่อหน่วยงานเจ้าของนโยบายสาธารณะ โครงการ/กิจกรรม หรือ
หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาต หรือหน่วยงานวางแผนการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของชุมชน เห็นว่าควรทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้แจ้งต่อ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบ พร้อมทั้งนำเสนอข้อ มูล
เบื้องต้นของการจัดทำนโยบายสาธารณะ โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
(๒) ให้ ห น่ ว ยงานตามข้ อ ๑๐(๑) ประสานกั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใน
นโยบายสาธารณะ โครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและประชาชน

๑๗

ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อเสนอชื่อคณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายสาธารณะ โครงการ/
กิจกรรมนั้น โดย
(๒.๑) คณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
สำหรับแต่ละนโยบายสาธารณะ โครงการ/กิจกรรม มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน
และไม่ เ กิ น ๙ คน โดยจะต้ อ งมี ผู้ แ ทนของประชาชนหรื อ ชุ ม ชนที่ อ าจได้ รั บ
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓
(๒.๒) ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือบุคลากรหรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว
และไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว กับนโยบายสาธารณะ โครงการ/กิจกรรมที่ทำการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
(๒.๓) ให้หน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
และสาธารณชนร้องคัดค้านรายชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลประกอบการร้อง
คัดค้านที่ชัดเจนภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
(๒.๔) หากไม่มีการร้องคัดค้านรายชื่อ ให้ถือว่าคณะกรรมการกำกับ
ทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการ
(๒.๕) หากมีการร้องคัดค้านรายชื่อ หน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑) ควรให้
คำชี้แจงแก่ผู้ร้องคัดค้าน หรือเพื่อเสนอรายชื่อใหม่ในส่วนที่มีการร้องคัดค้าน
ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ให้ความเห็นประกอบ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน ก่อนที่หน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑)
จะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ อย่างเป็นทางการต่อไป
(๓) คณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดย
การสนับสนุนทรัพยากรของหน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑) จะต้องจัดเวทีกำหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ โดย
หลักเกณฑ์ในการจัดเวทีให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ ๕ และจัดส่งรายงาน
การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพให้สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบ

๑๘

(๔) หน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑) ต้องจัดหาผู้ที่ทำการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ และดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพในแต่ละ
ด้าน ตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีค่ ณะกรรมการ
กำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพกำหนดขึ้นในข้อ ๑๐(๓) โดยใน
การศึกษาวิเคราะห์จะต้องมีการประสานงานกับคณะกรรมการกำกับทิศทางการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด (เช่น รายงานความก้าวหน้าในการ
ศึกษาทุก ๓ เดือน) และคณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุ ข ภาพจะต้ อ งให้ ค วามเห็ น ประกอบการศึ ก ษาตามสมควร และอาจจั ด เวที
ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนตามที่เห็นสมควรได้ จนกว่าจะ
จัดทำเป็นร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ
(๕) หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรายใดรายหนึ่งเห็นว่า การ
ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพในด้านใดด้านหนึ่งตาม
ข้อ ๑๐(๓) ควรจะต้องให้มีผู้ที่ทำการศึกษาควบคู่ไปกับผู้ที่ทำการศึกษาตามข้อ
๑๐(๓) ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือทุกประเด็น เพื่อความ
พร้อมสมบูรณ์ของข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและการตัดสินใจ
ในโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งให้คณะกรรมการกำกับทิศทางการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาสนับสนุนการศึกษาคู่ขนานตามสมควรในแต่ละกรณี
(๖) เมื่อคณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
พิจารณาว่าร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพนั้นมีความ
พร้อมสมบูรณ์แล้ว ให้คณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทราบ และเตรียมการ
จัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยสาธารณะ โดยการสนับสนุนของหน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑) ตามหลักเกณฑ์
การจัดเวทีในส่วนที่ ๖ และจัดทำสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน พร้อมทั้งความเห็นและคำชี้แจงของคณะกรรมการกำกับทิศทาง
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อทราบ

๑๙

(๗) คณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพฉบับสมบูรณ์ และ
จัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบ
การพิ จ ารณาของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ใ บอนุ มั ติ / อนุ ญ าตโครงการ หรื อ หน่ ว ยงาน
วางแผนการพัฒนา หรือผูท้ มี่ อี ำนาจหน้าทีใ่ นการตัดสินใจ ตามหน้าทีแ่ ละอำนาจ
ในมาตรา ๒๗(๒) ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะต้องให้ความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการกำกับทิศทาง
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน ตามข้ อ ๑๐(๑) นำไป
พิจารณาดำเนินการต่อไป
(๘) หากหน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑) ตัดสินใจที่จะดำเนินนโยบายและ/
หรือกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ให้
หน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทาง
สุขภาพ และแผนติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรง ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติทราบ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจริง และจะต้องเสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจริง ตามหลักเกณฑ์ใน
ส่วนที่ ๗

๒๐

ส่วนที่ ๓
กระบวนการและขัน้ ตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
กรณี บุคคลหรือคณะบุคคลขอใช้สิทธิตามมาตรา ๑๑
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้ในกรณี
อ ท๑๑ี่บุคคลและคณะบุคคลได้ขอใช้สิทธิให้มีการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพ ตามมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้
ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุ ข ภาพที่ มี ส ำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ น หน่ ว ยเลขานุ ก าร
พิจารณาเหตุผล ความจำเป็นและความเหมาะสมในการจัดการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ โดยให้แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลประกอบให้ผู้ขอใช้สิทธิ
ทราบภายใน ๓๐ วัน
(๒) หากเห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมให้ ท ำการประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สุขภาพ ให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประสานงานกับผู้ขอใช้สิทธิ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบาย หรือโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว และ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพร่วมกัน และอาจจัดให้มีการใช้สมัชชาสุขภาพร่วมด้วยก็ได้
(๓) ให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบนโยบาย หรือโครงการ หรือกิจกรรมดังกล่าว เพื่อดำเนินการตาม
กระบวนการและขั้ น ตอนการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ กรณี น โยบาย
สาธารณะและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนา ที่กล่าวถึงไว้
ในส่วนที่ ๒
(๔) เมื่อดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจนแล้วเสร็จ ให้คณะ
กรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พิจารณา

๒๑

เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามความเหมาะสมและอาจมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อติดตามผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้อาจ
พิจารณาเสนอรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้วยก็ได้

ส่วนที่ ๔
กระบวนการและขัน้ ตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ในฐานะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม

ข้กรณีอที่ประชาชน
๑๒ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน

หรือสถาบันการศึกษาใด ต้องการนำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ไปใช้
เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และไม่อยู่ในเงื่อนไขของ
การดำเนินการตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ และมาตรา ๑๑ ของพระราชบั ญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประชาชน/ชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน นั้น สามารถปรับประยุกต์ใช้การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้นั้นได้ตามสมควร
ทั้งนี้ควรยึดตามหลักการของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในหมวด ๑

ข้ประชาชน/ชุ
อ ๑๓มชน/องค์กร/หน่วยงาน ที่ต้องการดำเนินการตามข้อ ๑๒ ควร

แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทราบ ทั้งก่อนเริ่มดำเนินการและ
ภายหลังจากการดำเนินการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มี
ส่วนร่วมให้ความเห็นหรือพิจารณาให้การสนับสนุนตามสมควร และเพื่อเชื่อมโยง
การแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพของประเทศไทยในระยะยาว

๒๒

ส่วนที่ ๕
การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยสาธารณะ

ข้วัตอถุประสงค์๑๔ของการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นและ
แนวทางในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อให้การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้านมากทีส่ ดุ โดยจะต้องมีขนั้ ตอนการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องแจ้งล่วงหน้าให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ
สาธารณชนทราบ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อย
กว่า ๓ ช่องทาง เพื่อให้หน่วยงาน/สาธารณชนที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้าร่วม
ได้อย่างทั่วถึง
(๒) ต้องเปิดเผยเอกสารนโยบาย โครงการหรือกิจกรรม โดยระบุถึง
ความเป็นมา ความจำเป็น แหล่งเงินทุน กระบวนการ และแนวทางในการดำเนินงาน
รวมถึงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาม
ภาคผนวก ๑ และร่างข้อเสนอการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนการจัดเวที ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อย
กว่า ๓ ช่องทาง
(๓) การจัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพโดยสาธารณะ ต้องจัดช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย
และภาคส่วนต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด

๒๓

(๔) ภายหลังการจัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยต้องมีช่องทางอย่างน้อย ๒ ช่องทาง
(๕) จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งคำชี้แจง และนำเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ (Term of Reference) เพื่ อ การดำเนิ น การประเมิ น
ผลกระทบด้านสุขภาพ โดยส่งให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อ
ทราบ และเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

ส่วนที่ ๖
การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยสาธารณะ

ข้การจัอดเวที๑๕ทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้าน

สุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมาก
เพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้ได้รับผลกระทบและสาธารณชนจะได้ร่วมกันกลั่นกรอง
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสรุปในรายงานการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัด
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องแจ้งล่วงหน้าให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ
สาธารณชนรับทราบไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
(๒) ต้ อ งเปิ ด เผยร่ า งรายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า น
สุขภาพฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วันก่อนการจัดเวที ผ่านช่องทางการสือ่ สารสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า
๓ ช่องทาง

๒๔

(๓) การจัดเวทีทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสุขภาพโดยสาธารณะ ต้องจัดช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนแสดงความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด
(๔) ภายหลังการจัดเวทีทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นอย่างน้อย ๒ ช่องทาง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๕) จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและสาธารณชน
พร้อมทั้งความเห็นและคำชี้แจงของหน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วยงานที่ให้
ใบอนุมตั ิ อนุญาต/หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบ และเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

ส่วนที่ ๗
การจัดทำแผนและรายงานการติดตามผลกระทบด้านสุขภาพ
ต่อสาธารณะ

ข้เนื่อองจากผลกระทบด้
๑๖ านสุขภาพเป็นผลลัพธ์มาจากความสัมพันธ์ที่

ซับซ้อนของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจำนวนมาก ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัย
ทางสังคม และปัจจัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในหลายกรณีไม่อาจประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบกับการดำเนินนโยบายหรือโครงการที่
อาจมีผลกระทบด้านสุขภาพก็อาจมีการดำเนินการที่แตกต่างไปจากแนวทางที่ได้
เคยมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไว้ ดังนั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามข้อ ๑๐(๑) จำเป็นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสุขภาพ แผนติดตามและประเมินผล และรายงานการติดตามและประเมินผล
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) แผนติดตามและประเมินผลจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้
เป็นอย่างน้อย

๒๕

(๑.๑)		 แผนการเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานติดตามผลกระทบด้าน
สุขภาพ และปัจจัยที่กำหนดสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกหนึ่งปี ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ
(๑.๒) การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลการติ ด ตามและประเมิ น
ผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยกรรมการจะต้องไม่เป็นทีป่ รึกษาหรือบุคลากรหรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว
และไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวกับโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมถึงจะต้องมี
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากชุมชนหรือภาคประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
ทางลบต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ เพื่อกำกับดูแลมิให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อสุขภาพของประชาชน
(๑.๓) การจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามแผนการเก็บ
ข้อมูลและการจัดทำรายงานติดตามผลกระทบด้านสุขภาพ และปัจจัยที่กำหนด
สุขภาพ และสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลการติดตาม
และประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
(๒) เมื่อเริ่มดำเนินการ ให้หน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑) จัดทำรายงานการ
ติดตามผลกระทบด้านสุขภาพและปัจจัยที่กำหนดสุขภาพ โดยต้องแนบความ
เห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลการติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบและให้ความเห็น
ประกอบอย่างต่อเนื่องทุกหนึ่งปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
(๓) เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิผลในการคุม้ ครองสุขภาพของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อรายงานการติดตามผลกระทบ
ด้านสุขภาพ และปัจจัยที่กำหนดสุขภาพ และสามารถเผยแพร่รายงานดังกล่าว
ตลอดจนความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ ตามหน้าที่และอำนาจในมาตรา ๒๗(๒) และ
มาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะต้องให้ความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับรายงานการติดตามผลกระทบด้านสุขภาพ และปัจจัยที่กำหนด
สุขภาพ

๒๖

(๔) ในกรณีที่ภาคประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความจำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการติดตามกระทบด้านสุขภาพ โดยการ
ดำเนินงานของภาคประชาชน/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง สามารถ
เสนอกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลกระทบด้าน
สุขภาพ เพือ่ ให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานตามข้อ ๑๐(๑)
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณที่
จำเป็นต่อการดำเนินการดังกล่าวได้ตามสมควร
(๕) ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเตรียมการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพจากกรณีใดกรณีหนึง่ เป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอาจมีการตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทำงาน เพื่อติดตามผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนิน
นโยบายสาธารณะดังกล่าวนั้นได้ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะ
อนุกรรมการ/คณะทำงานจะต้องประกอบด้วยผู้แทนจากประชาชนหรือชุมชนที่
ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ และคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานจะต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินนโยบายหรือโครงการดังกล่าว

๒๗

หมวด
๔
การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ข้เนื่อองจากนโยบาย
๑๗ โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา และกระบวนการ

เรียนรูร้ ว่ มกันในสังคม ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหรือมีความเป็นพลวัตรสูงมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี
การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ ทำหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฉบับนี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและให้รายงานต่อ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป

ข้เนื่อองจากขี๑๘ดความสามารถของภาคส่วนต่างๆ ในการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ดังนั้นให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันอุดมศึกษา ในการจัดทำ
(๑) แผนพัฒนาบุคลากรในระยะ ๒ ปี และ ๕ ปี อย่างเหมาะสม สำหรับ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสำหรับภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน บริษัท
ที่ปรึกษา และภาคราชการ

๒๘

(๒) แผนการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ วางระบบฐานข้ อ มู ล และสร้ า งองค์
ความรู้สำหรับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระยะ ๕ ปี
(๓) แผนการสือ่ สารสาธารณะ เพือ่ กระตุน้ ให้ภาคประชาชน ภาควิชาการ
ภาคเอกชน และภาคราชการรับทราบและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนใน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ รวมถึงแนวทางการนำหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพนี้ ไ ปปรั บ ใช้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลต่อไป
(๔) แนวทางการลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนฯ ตาม
ข้อ ๑๘(๑) ถึงข้อ ๑๘(๓) ข้างต้น ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลา ๖ เดือนนับจากวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฉบับนี้ประกาศใช้

ข้ในกรณี
อ ท๑๙
ี่ได้รับข้อเสนอแนะและการร้องเรียนใดๆ ก็ตาม เกี่ยวกับการ

ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการฉบับนี้ ให้
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ
สามารถดำเนินการศึกษา เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค หรือจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และนำเสนอ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ตามแนวทางที่เห็น
สมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ) อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๙

ภาคผนวก
๑
ปัจจัยทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ชุมชน ดังนั้น ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ และในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกรณีที่ทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ดำเนินการจะต้องพิจารณา วิเคราะห์ และให้
ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรทีด่ นิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และระบบนิเวศ
๒. การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอนั ตราย โดยจะต้องแจ้งประเภท
ปริมาณ และวิธีดำเนินการของวัตถุอันตรายทุกชนิด
๓. การกำเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการ
ก่อสร้าง จากกระบวนการผลิต และกระบวนการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นขยะ กาก
ของเสีย กากของเสียอันตราย น้ำเสีย ขยะติดเชื้อ ความร้อน มลสารทางอากาศ
ฝุ่น แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี
๔. การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น เส้นทาง
การรับสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย เช่น โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทาง
ผิวหนัง เป็นต้น การรับสัมผัสของคนงานหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในโครงการ การรับสัมผัส
ของประชาชนโดยรอบโครงการ เป็นต้น
๕. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพ
การทำงานในท้องถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เช่น ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจาก
การทำงาน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ทรัพยากร และห่วงโซ่อุปทานของ
สินค้าและบริการที่เป็นฐานการดำรงชีวิตหลักของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน
พื้นที่

๓๐

๖. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและ
ชุมชน ทั้งความสัมพันธ์ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
อพยพของประชาชนและแรงงาน การเพิ่ม/ลดพื้นที่สาธารณะของชุมชน (Public
Space) และความขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
๗. การเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสำคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
เช่น ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ของชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน
สำคัญ
๘. ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากร
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางเช่น เด็ก ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น
๙. ทรั พ ยากรและความพร้ อ มของภาคสาธารณสุ ข ทั้ ง ในแง่ ข อง
การสร้างเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจ
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ/กิจกรรม รวมถึงความพร้อมของข้อมูลสถานะสุขภาพ
ในพื้นที่ก่อนมีการดำเนินการ การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามผลกระทบ
ขีดความสามารถการสำรวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึ้น

ส่วนที่ ๒

๓๒

ความเป็นมา

ตามมาตรา ๒๕(๕)แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากนโยบาย
สาธารณะทั้ ง ระดั บ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร สำนั ก งานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงได้ดำเนินการยกร่างหลักเกณฑ์ฯ
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้
๑. สำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มี ค ำสั่ ง ที่ ๑๓/๒๕๕๑
แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระบบ กลไก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ที่มีนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ เป็น
ประธานคณะทำงาน ซึ่งร่างระบบ กลไกและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความ
เห็นชอบของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมติที่ ๑.๑๑
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมไทย
๒. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ที่มีนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เป็น
ประธานและเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Coordinating
Unit: HIA Co-Unit) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

๓๓

๔. ศูนย์ประสานงานฯ ได้ทำการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมีการทบทวนข้อมูลทางวิชาการและการศึกษาบทเรียน
จากต่างประเทศประกอบ จัดประชุมปรึกษากับหุ้นส่วนการทำงานที่สำคัญ ได้แก่
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
๕. ปรับปรุงร่างฯ ตามข้อเสนอแนะ และนำเข้าสู่กระบวนการรับฟัง
ความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษา เครือข่าย
สมัชชาสุขภาพ ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาและนโยบาย
สาธารณะ นักวิชาการ รวมถึงนักพัฒนาเอกชน ทั้งหมด ๕ เวที ดังนี้
g
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รับฟังความเห็นหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
g
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่าย
ภาคเหนือ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่
g
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่าย
ภาคอีสาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
g
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคใต้
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
g
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่าย
ภาคกลาง ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. ศูนย์ประสานงานฯ ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
จัดเวทีรับฟังฯ ทั้ง ๕ เวที รวมถึงข้อเสนอแนะที่ส่งมาทาง Email มาปรับปรุงเป็น
ร่างฯ ฉบับที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นใน
ครั้งสุดท้ายวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนมาร่วมให้ความเห็น โดยแบ่ง
ออกเป็น ๑๐ กลุ่ม ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏร
และวุฒิสภา องค์กรอิสระ นักธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษา นักวิชาการ ประชาชนใน
พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโครงการพั ฒ นา องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน เครื อ ข่ า ย
สมัชชาสุขภาพ และสื่อมวลชน ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดการรับฟังความเห็นผ่าน
ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th อีกด้วย

๓๔

๗. หลังจากนั้นได้ปรับปรุงเป็นร่างสุดท้าย และนำเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ
รั ฐ บาล ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากนโยบายสาธารณะ โดยมอบให้
เลขาธิการคสช. นำข้อสังเกตของคสช. ไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดต่อไป
และเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะ
๘. ต่อมา วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ) ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๕

สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
๑. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง หากดำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน
โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็นผลดีตอ่ สุขภาพของประชาชน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๒. นโยบายสาธารณะ หมายความว่า “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคม
โดยรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่า ควรจะดำเนินการไปในทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดมาจากรัฐด้วย”
๓. หลั ก การของการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย
หลักประชาธิปไตย หลักความเป็นธรรม หลักการใช้ขอ้ มูลหลักฐานอย่างเหมาะสม
หลักความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หลักความร่วมมือ หลักการสุขภาวะองค์รวม
และหลักความยั่งยืน
๔. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ต้ อ งประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ คื อ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีประเภทและขนาดตามประกาศโครงการหรือกิจกรรม
ที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๕. นโยบายสาธารณะ โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ ค วรมี ก ารประเมิ น
ผลกระทบด้านสุขภาพ คือ นโยบายสาธารณะ และการดำเนินกิจกรรมด้านการ

๓๖

วางแผนพัฒนา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคต
ดังต่อไปนี้คือ การจัดทำและปรับปรุงผังเมือง ที่อาจนำมาสู่โครงการหรือกิจกรรม
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในอนาคต การจัดทำแผนภูมิภาค (เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) การจัดทำแผนโครงข่ายการคมนาคม การจัดทำแผน
พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า การจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาแร่/เหมืองแร่
การกำหนดนโยบายและ/หรือการวางแผนการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่
ดัดแปลงพันธุกรรม การกำหนดนโยบายและ/หรือการวางแผนทำการเกษตร
ขนาดใหญ่ การกำหนดนโยบายและ/หรือการวางแผนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
กากของเสียอันตราย และสารกัมมันตภาพรังสี การกำหนดนโยบายการค้าเสรี
หรือการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และการวางแผนเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดในพื้นที่ที่
มีคุณค่าทางการอนุรักษ์ เช่น พื้นที่ต้นน้ำลำธาร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
ความสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้น
๖. กระบวนการและขั้นตอนของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มี
๔ รูปแบบ คือ (๑) กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพตาม
มาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (๒) กรณีการ
กำหนดนโยบายสาธารณะและการดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา (๓)
กรณีบุคคลหรือคณะบุคคลขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ(๔) กรณีในฐานะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
๗. ให้มีขนั้ ตอนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้ า นสุ ข ภาพโดยสาธารณะ การทบทวนร่ า งรายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
ผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดทำแผนและรายงานการติดตามผลกระทบ
ด้านสุขภาพต่อสาธารณะ
๘. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพควรครอบคลุมปัจจัยที่กำหนด
สุ ข ภาพหรื อ ปั จ จั ย ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ อย่ า งน้ อ ยดั ง ต่ อ ไปนี้ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต ขนส่ง และการ
จัดเก็บวัตถุอันตราย การกำเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ
การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ

๓๗

ต่ออาชีพ การจ้างงานและสภาพการทำงานในท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มี
ความสำคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมี
ความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และทรัพยากรและความ
พร้อมของภาคสาธารณสุข
๙. การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้เป็นหน้าที่
และอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ดังนี้
๙.๑ ให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้งและให้รายงานต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป
๙.๒ ให้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ ๒ ปีและ ๕ ปี แผนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อวางระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้สำหรับ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระยะ ๕ ปี แผนการสื่อสาร
สาธารณะ และแนวทางการลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ตามแผน ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน
๙.๓ ในกรณีทไี่ ด้รบั ข้อเสนอแนะหรือการร้องเรียน เกีย่ วกับการดำเนินการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการฉบับนี้
ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ สามารถดำเนินการศึกษา ค้นหาข้อเท็จจริง ปัญหา
อุ ป สรรคและนำเสนอข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

๓๘

แผนภาพหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
กรณีการขอใช้สิทธิ มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

บุคคลหรือ
คณะบุคคล
ยื่นขอใช้สิทธิ
ม.๑๑

คกก.พัฒนาระบบและกลไก HIA
พิจารณาและแจ้งผู้ขอใช้สิทธิทราบ
ภายใน ๓๐ วัน

ไม่เข้าข่าย
การทำ HIA

เข้าข่ายการทำ HIA
สช. ประสานผู้ขอใช้สิทธิและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้ง คกก.กำกับทิศทาง
สช. ประสานหน่วยงานด้านนโยบาย
เพื่อทำตามกระบวนการและขั้นตอน HIA
ดังที่กำหนดไว้ในส่วนที่ ๒ ของหมวดที่ ๓

รายงานต่อ
สมัชชาสุขภาพ

คกก.พัฒนาระบบ
และกลไก HIA
พิจารณาตามความเหมาะสม

เสนอต่อ
คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

แต่งตั้งกรรมการ/คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว

ดำเนินการทำ HIA

ชี้แจง
ผู้ร้อง

คกก.กำกับทิศฯ พิจารณาร่าง HIA
และแจ้งให้ สช. ทราบ

มีการศึกษาคู่ขนานเมื่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชน
เห็นว่าควรทำ โดย สช.
เป็นผู้ให้การสนับสนุน

เสนอ
รายชื่อใหม่

คกก.กำกับทิศฯ จัดเวที
ตรวจสอบร่างรายงาน
HIA โดยสาธารณะ
(Public Review)

ส่งรายงาน สช.
เพื่อทราบ

สช.ให้
ความเห็น

แจ้ง สช. ทราบ พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

ส่งรายงาน สช. เพื่อทราบ

ร้องค้าน

ผลการศึกษา HIA

คกก.กำกับทิศฯ จัดทีมทำ HIA

คกก.กำกับทิศฯ จัดเวทีกำหนด
ขอบเขตและแนวทางการทำ HIA
โดยสาธารณะ (Public Scoping)

แต่งตั้ง คกก.กำกับทิศฯ

ไม่ร้องค้าน

ประกาศรายชื่อ คกก.กำกับทิศฯ

ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสนอรายชื่อ คกก.กำกับทิศฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องการทำ HIA

คกก.กำกับทิศฯ
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ
ตัดสินใจ

ดำเนิน
โครงการ

จัดทำแผนติดตามฯ และ
รายงานให้ สช.ทราบ

สช. ให้ความเห็นประกอบ
การพิจาณาของหน่วยงาน
อนุมัติ อนุญาติ

กรณี หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องการทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

แผนภาพหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

๓๙

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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