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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษานี้ มุ่งเน้นศึกษาหาวิธีการเพ่ิมปร ะสทิธิภาพการประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับชุมชน 

กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research) ใช้วิธีวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)ในการคัดเลือก

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนน ากระบวนการประเมินผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interviews) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส  าคัญในการเพ่ิม

ประสทิธภิาพการประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน คือ ปัจจัยการสร้างความตระหนักของชุมชนในการ

รับรู้ความเสี่ยง (Risk Perception)ยิ่งชุมชนมีความตระหนักมากขึ้นเท่าไหร่กจ็ะส่งผลในทางบวกและการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในกระบวนการประเมินผลกระทบ ซ่ึงเมื่อชุมชนมีความต้องการที่จะทราบถึงผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้ นกจ็ะกระตุ้นให้ชุมชนศึกษาค้นหาเพ่ิมเติมส่งผลด้านบวกกับปัจจัยด้านองค์ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เช่ือมโยงข้อมูลด้านต่างๆในการ

ประเมินความเสี่ยงท าให้ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูลที่ได้น้ันเพียงพอเหมาะสมกับการประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพ ทั้งนี้  การมีแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่ายเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยให้ชุมชนมองเห็นภาพรวมการประเมินผล

กระทบสุขภาพและน าไปประยุกต์ใช้เองได้ส าหรับข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพควรเร่ิมตั้งแต่การ

เตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้าใจความหมายของผลกระทบต่อสขุภาพที่เป็นการตระหนักถึงสขุภาวะ

องค์มากกว่าแค่การเจบ็ป่วยภายนอก การมีแนวทางปฏิบัติการประเมินผลกระทบสุขภาพส าหรับชุมชน ที่

สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เอง การเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่างๆน ามาวิเคราะห์

ร่วมกนักบัปัจจัยก าหนดสขุภาพให้ได้ เพ่ือให้ทราบสถานะสขุภาพของชุมชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับ

สขุภาพ นอกเหนือจากการมองแค่คุณภาพชีวิตของชุมชนด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ซึ่งจะ

ท าให้ชุมชนสามารถมองภาพรวมผลกระทบที่จะเกดิข้ึนกบัชุมชน และสามารถจัดท าเฝ้าระวังผลกระทบสขุภาพ



2 
 

อย่างง่ายที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง กจ็ะท าให้การด าเนินการประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน 

มีความครอบคลุมในทุกมิติสขุภาพอย่างแท้จริง  

 

ค าส าคญั: ประสิทธิภาพ  การประเมินผลกระทบสุขภาพในระดบัชุมชน การประเมินความเสี่ยง 

 

 

Abstract  

 

 The objective of this study was to seek an approach to increase the efficiency of community 

health impact assessment (CHIA) through the case study of Coal-Fired Power Plants in Khao Hin Son 

sub-district, Panomsarakham district, Chacherngsao province. The study was a qualitative research. The 

data were collected through in-depth interviews, and the stakeholder analysis tool was used to select 

key informants including community impact assessment leaders and officials from relevant agencies.    

The findings indicated that a key factor to increase the efficiency of community health impact 

assessment is about increasing community awareness about risk perception. The more the community is 

aware of risks, the greater community participation in the health impact assessment process is. If the 

community desires to know about potential impacts, the community would be urged to seek more 

information and constitute a body of knowledge that is essential for the community to understand more 

about potential impacts and utilize those information for risk assessment which ensures the quality and 

adequacy of information for health impact assessment. Simple guideline for health impact assessment is 

another factor that provides the community with an overview of health impact assessment and makes it 

easy for them to use it by themselves 

 

Keywords:  Efficiency, Community Health Impact  Assessment: CHIA , Risk Assessment  
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บทน า 

 การพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ผ่านโครงการพัฒนาต่างๆเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันโครงการพัฒนาต่างๆ

เหล่าน้ีกลับขาดการวางแผนการควบคุมและตรวจสอบ และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาผลกระทบต่อสขุภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ

กับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนในการแย่งชิงทรัพยากรที่ทวีความรุนแรงข้ึน

เร่ือยๆ จากปัญหาดังกล่าวมีแนวทางการแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (มาตรา56) 

ให้มีการท าการประเมินผลกระทบทั้งให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550 (มาตรา67) ให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) 

แต่ปัญหายังคงมีอยู่ให้เห็น เนื่องจากระบบการประเมินผลกระทบส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันชุมชนมีความต้องการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการต่างๆ ทั้งการพัฒนาชุมชนของตนเอง และการปกป้องสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของชุมชน 

น ามาซึ่งการใช้สทิธิของชุมชนตามพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ส าหรับการท าการประเมินผล

กระทบสขุภาพของชุมชนที่จะน าเสนอข้อกงัวลต่อผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนกบัชุมชน ผ่านการประเมินผลกระทบ

สขุภาพในระดับชุมชน (CHIA) โดยชุมชนด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบสขุภาพที่ส  านักงาน

สขุภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า การประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชนจะเน้นด้านสังคม 

(SIA)และขาดการเช่ือมโยงข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคมกับผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งนี้       

ผู้ศึกษาต้องการที่จะพัฒนาให้การประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน ครอบคลุมผลกระทบต่อชุมชนทุก

ด้านอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมขนมีประโยชน์สงูสดุ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่จ าเป็นในการเพ่ิมประสทิธภิาพการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพในระดบั

ชุมชน (CHIA) 

2. เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสทิธภิาพของการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพใน

ระดับชุมชนให้ดีขึ้น 

 

วิธีการศึกษา 

 

 ในการศึกษานี้  มุ่งศึกษาให้เห็นถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าของข้อมูลเพ่ือการ

วิเคราะห์ ปัจจัยก าหนดสขุภาพ ระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคในการ

ประเมินผลกระทบต่อสขุภาพในระดับชุมชน ทั้งนี้  จะศึกษาถึงปัจจัยที่จะเพ่ิมคุณภาพการจัดท าการประเมินผล

กระทบสขุภาพในระดับชุมชนของกรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนให้ดีขึ้ นไปอีกระดับ เพ่ือน ามาจัดท า

เป็นข้อเสนอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพในระดับชุมชน การศึกษานี้ เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
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ใช้วิธวีิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder Analysis)การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพในระดับ

ชุมชน เพ่ือบ่งช้ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทั้งบุคคลหรือหน่วยงาน โดยการด าเนินการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทั้งหมด 

จากน้ันประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนที่อาจจะมีผลต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยี แล้วจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการประเมินผลกระทบ

สขุภาพในระดับชุมชน เกณฑ์ในการคัดเลือกมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่ส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ของการ

ท าการประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน โดยพิจารณาถึงมิติของบทบาทอิทธิพล(Influence) หมายถึง 

การสนับสนุน หรือขัดขวางการด าเนินการให้บรรลุผล กับความส าคัญ(Importance) หมายถึง การมีส่วนร่วม 

หรือไม่มีส่วนร่วม ความสนใจ และความจ าเป็นของแต่ละคนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ย่อมมีผลต่อความส าเร็จ

ของการท าการประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับชุมชน เนื่องจากผู้ศึกษาต้องการทราบถึงกระบวนการ 

ขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับชุมชน ระดับของการมีส่วนร่วม ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ การสนับสนุนองค์ความรู้ ที่จ าเป็นในกระบวนการการ

ประเมินผลกระทบต่อสขุภาพในระดับชุมชน การน าเข้าของข้อมูลปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อเสนอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับชุมชน จึงได้

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในการเก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) ได้แก่ แกนน า

กระบวนการประเมินผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้วิธ ีSnowball โดยให้เป้าหมายหลักแนะน าผู้ให้

ข้อมูลคนถัดไปและเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

10 คน ประกอบด้วย  แกนน าชุมชน นักวิชาการ และหรือตัวแทนประชาชน จ านวน 5 คน และนักวิชาการหรือ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน ในพ้ืนที่ต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต และต าบลเขา 

หินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการน าข้อมูลจากสัมภาษณ์กลุ่มประชากรเป้าหมายของการศึกษา ซึ่ ง

กระบวนการการเกบ็รวบรวมข้อมูลในแต่ละคร้ัง ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดย

ใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation) ประกอบด้วย ตรวจสอบข้อมูล (Data Triangulation) การเกบ็ข้อมูลจาก

การสมัภาษณท์ี่ต่างเวลากนัที่สะท้อนแนวความคิดที่หลากหลายของกลุ่มตัวอย่างมีการเปล่ียนแปลงไป หรือไม่ 

ด าเนินการควบคู่กับการตรวจสอบผู้วิจัย (Investigator Triangulation) โดยการใช้ผู้เกบ็ข้อมูลหลายคน เพ่ือ

ตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลเหมือนกันหรือต่างกัน และการตรวจสอบวิธีรวบรวมข้อมูล 

(Methodological Triangulation) ในการศึกษาจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลอื่นๆเพ่ือตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

จากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) มาวิเคราะห์

สรุปผลการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับ

ชุมชน กรณโีรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สรุปผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษา พบว่า การประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน (Community Health Impact 

Assessment: CHIA) เป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บางส่วนที่

ยังไม่ทราบว่า CHIA คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร วัตถุประสงค์ของการท า CHIA คืออะไร และมีวิธีการ

ด าเนินการอย่างไร และแตกต่างจากการประเมินผลกระทบสขุภาพ (Health Impact Assessment: HIA) 

อย่างไร แล้วการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน จะสามารถน ามาเป็นใช้เป็นเอกสารทางวิชาการ

ประกอบการพิจารณาโครงการได้อย่างไร  

 ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในกระบวนการประเมินผลกระทบสขุภาพทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือ

วิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นที่ เกี่ยวกับข้ันตอน กระบวนการ และปัจจัยต่าง ๆ ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับชุมชน กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยสามารถสรุปการวิเคราะห์หาวิธีการตามล าดับปัจจัยที่ส  าคัญได้ และการปรับปรุงคุณภาพของ

ข้อมูล และการน าเข้าข้อมูลเพ่ือการเพ่ิมประสทิธกิารประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน ดังนี้  

1. ปัจจยัท่ีจ าเป็นในการเพิม่ประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดบัชุมชน 

1.1  ความตระหนักเป็นปัจจัยส าคัญอันดับแรก ที่ท  าให้การประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับ

ชุมชน กรณศึีกษาฯประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการ เร่ิมจากการตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับ

ชุมชน หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ท าให้เรียนรู้ถึงการตระหนักถึงสทิธิชุมชนในการที่จะอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่

ดี และเรียนรู้ที่จะใช้สทิธิ์น้ันในการปกป้องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน ระบบนิเวศ รวมถึงการตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกัน

ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั จากความคิดที่ว่าผลกระทบที่เกดิกบัชุมชนย่อมส่งผลกบัตัวเราเช่นกนั 

หากแต่ยังขาดเร่ืองของการตระหนักถึงสุขภาวะองค์รวม และการป้องกันผลกระทบที่จะ

ส่งผลกับสุขภาพ  โดยมองว่าผลกระทบสขุภาพคือการเจบ็ป่วย เป็นโรค หรือเสียชีวิต ยังไม่เกิดขึ้ นจึงไม่ได้มี

ความกังวล ท าให้พบว่า ชุมชนยังไม่เข้าใจความหมายของผลกระทบสขุภาพ ที่มองภาพรวมสขุภาวะ ที่ปัจจัย

ต่าง ๆ รอบตัวเช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบครอบคลุมทั้งมิติทางกาย (Physical Health) 

ทางจิต (Mental Health) ทางสงัคม (Social Health) และทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health)ของชุมชน เพ่ือ

น าข้อห่วงกังวลของชุมชนมาประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ โอกาสการเกิด ความรุนแรงหากเกิดผลกระทบ 

ชุมชนกไ็ม่มีองค์ความรู้ที่ท  าเองได้ จึงใช้วิธเีล่ียงน าองค์ความรู้ที่ชุมชนมีความเข้าใจมากกว่ามาใช้เป็นหลักท าให้

ข้อมูลขาดความเช่ือมโยงกบัสขุภาพ นอกจากชุมชนแล้วหน่วยงานในพ้ืนที่ ที่มีความส าคัญในการป้องกันไม่ให้

ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบที่อาจเกดิข้ึน ยังไม่มีความรู้ความใจระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) และการประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับ

ชุมชน (CHIA) ว่ามีข้ันตอนการด าเนินการอย่างไร หรือแม้แต่องค์ความรู้ ในการจะวิเคราะห์ผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนจะส่งผลอย่างไร และต้องมีการจัดการปัญหาอย่างไร ซ่ึงท าให้ปัจจัยด้านองค์ความรู้ ที่จ าเป็น มี

ความส าคัญล าดับถัดมาที่จะเพ่ิมประสทิธภิาพของการประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน 

1.2  ปัจจัยด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการท าการประเมินผลกระทบสขุภาพ จากการศึกษา 

พบว่า ชุมชนด าเนินการโดยอาศัยการเรียนรู้ ไปพร้อมกบัการด าเนินการตามความรู้  ความสามารถที่ชุมชนมีอยู่ 

แม้ในช่วงเร่ิมต้นจะมีวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อห่วงกังวลของชุมชน และ

ล าดับความส าคัญ แต่กไ็ม่ได้รวมถึงข้ันตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ ซ่ึงจะเช่ือมโยงให้เห็นว่า ข้อ

ห่วงกังวลนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร และจะมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากมีแนว
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ทางการปฏิบัติในการประเมินผลกระทบสุขภาพ ส าหรับชุมชน พร้อมวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ที่

สามารถอธิบายหลักการ และแนวการปฏิบัติให้ชุมชนเข้าใจและน าไปปฏิบัติต่อได้ ย่อมส่งผลให้ผลการ

วิเคราะห์การประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชนมีประสทิธภิาพเพ่ิมมากขึ้นอกีระดับหนึ่ง 

1.3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของกรณีศึกษา

ส่วนใหญ่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่จุดประสงค์

เดียวกัน และอาจจะมีผลกับมุมมองการจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบได้ แม้การเร่ิมต้นของการมีส่วน

ร่วมมาจากผู้ได้รับผลกระทบ แต่เมื่อการด าเนินการเร่ิมเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กับชุมชนมากข้ึน ท าให้การมี

ส่วนร่วมขยายตัวจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงสู่กลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ท าให้การท าการประเมินผล

กระทบสขุภาพในระดับชุมชนเสรจ็สมบูรณ ์ แต่กส็ะท้อนให้เหน็ถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกดิการมีส่วนร่วมของคน

ไทย คือ การที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ หรือเสียผลประโยชน์ จะเป็นสาเหตุหลักในการที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมต่าง ๆ ท าอย่างไรจะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ด้วยความรู้สกึของผู้ที่มี “ส่วน

ได้” และ “ส่วนเสยี” มาคิดร่วมกันเพ่ือแสดงความคิดเห็นในมุมมองแต่ละด้าน และสามารถน ามาข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการตัดสนิใจร่วมกนั 

2. ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบว่า  การรวบรวมข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน 

กรณโีรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ชุมชนด าเนินการรวบรวมค่อนข้างละเอยีดเป็นระบบมาก 

และมีความน่าเช่ือถือ แต่กยั็งมีปัญหาเป็นเร่ืองของการเช่ือมโยงที่น าเอาข้อมูลที่รวบรวมมาประเมินความเสี่ยง

ทางสุขภาพ เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งท าให้รายงานมีลักษณะเป็นการประเมินผล

กระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment: SIA) เหตุผลอาจจะเนื่องมากจากการขาดองค์ความรู้ ด้าน

สุขภาพ ในการน าข้อมูลที่มีเช่ือมโยงกับผลกระทบสุขภาพ ชุมชนจึงน าข้อมูลที่เป็นจุดแข็งของชุมชนมา

วิเคราะห์ผลกระทบท าให้ข้อมูลขาดความครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงแนวทางแก้ไข คงจะต้อง

หาวิธกีารที่จะท าให้ชุมชนมาความเข้าใจความรู้ ด้านสขุภาพมากพอที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกดิข้ึนได้ หรือ

ชุมชนควรจะมีที่ปรึกษาในการประเมินความเสี่ยงด้านสขุภาพ ซ่ึงน าไปสู่การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพ้ืนที่ที่

จะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการด าเนินการให้กบัชุมชนได้ 

 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า (ปัจจัยบวก)ดา้นความตระหนกั คือ การมีความตระหนักถึงความ

เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับชุมชน การตระหนักถึงความย่ังยืนของทรัพยากรท้องถิ่น ความตระหนักในการดูแล

สิ่งแวดล้อม เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิความต้องการที่จะมสี่วนร่วม ในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ท าให้

ปัจจัยการมีส่วนร่วม(ปัจจัยบวก)ในการมีส่วนร่วมด าเนินการในกระบวนการ/ขั้นตอนต่างๆ การเข้าร่วม

กิจกรรม เสนอแนะข้อคิดเห็นในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ท าให้ปัจจัยคุณภาพของขอ้มูล(ปัจจัย

บวก) ในเร่ืองการวางแผนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแหล่งที่มา การแสวงหา

ข้อมูลเพ่ือสะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร  ทั้งน้ียังพบข้อจ ากัดที่จะส่งผลต่อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับชุมชนของกรณีศึกษาดังนี้  (ปัจจัยลบ) ปัจจัยองค์

ความรูท่ี้จ าเป็น ควรพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้าใจถึงความหมาย “ผลกระทบสขุภาพ” ว่ารวมถึงปัจจัยต่าง ไม่

ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม วัฒนธรรม การเจบ็ป่วย หรือเป็นโรค ที่ท  าให้ชุมชน มีความเสีย่ง เพ่ิมขึ้ นจาก

การปกติ  รวมถึงความรู้ เร่ืองการประเมินความเสี่ยงกม็ีความจ าเป็นเพ่ือให้ชุมชนสามารถเช่ือมโยงข้อมูลการ

เปล่ียนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ หรือก่อให้เกดิความเสี่ยงต่อสขุภาพของชุมชน  นอกจากน้ี (ปัจจัยลบ) 

ขั้นตอน/กระบวนการ  ควรแนวปฏบิัติในการท าการประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชนที่ชุมชนสามารถ
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น าไปปรับใช้ได้   และการสนับสนุนวิทยากรผู้เช่ียวชาญกระบวนการ (Facilitator) เพ่ือช่วยเตรียมความพร้อม 

ให้ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษากับชุมชนแนวทางการด าเนินการในแต่ละกระบวนการ/ข้ันตอนที่เหมาะสม เพ่ือให้

การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยในการแก้ไข (ปัจจยัลบ) คุณภาพขอ้มูล เร่ืองของการเช่ือมโยง

ข้อมูลแต่ละส่วนเพ่ือให้เหน็ถึงผลกระทบที่จะเกดิข้ึนทุกด้าน ไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ได้มาเน่ืองจากชุมชนยัง

ไม่เข้าใจภาพรวมของผลกระทบที่แท้จริงอนัเน่ืองมาจากการขาดองค์ความรู้ที่จ าเป็นที่ชุมชนควรรู้     

ดังนั้น การปรับปรุงปัจจัยลบกจ็ะส่งผลให้การด าเนินการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพในระดับชุมชน 

กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน  มีความครอบคลุมปัจจัยทุกด้านและวิเคราะห์ความเช่ือมโยงด้านต่างๆ  

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง หรือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเพ่ิม

ประสทิธภิาพการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพในระดับชุมชน (ตามรูปที่1) 

 

 

 

 

 

 

ความตระหนกั(ปัจจัย+) 

- ผลกระทบด้านลบที่จะเกดิขึ้น 

- ความย่ังยืนของทรัพยากรของ
ชุมชน 

- จิตสาธารณะในการดูแล
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร

ร่วม  

คุณภาพของขอ้มูล (ปัจจัย+) 

- มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล (Accuracy) แหล่งที่มา 

- การรวบรวมข้อมูลมีความสอดคล้อง 
(Consistency) เพ่ือสนับสนุนแนวคิด

ผลกระทบต่อสิ่ ง แวด ล้อม และ

ทรัพยากร 

- การวางแผนการรวบรวมข้อมูลใน
หลายด้าน เพ่ือสนับสนุนมีความ

ครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) 

- ข้อ มูล ข้อ มูลที่ เ ป็น ปัจ จุ บัน  และ
ย้อนหลังเพ่ือให้เหน็การเปล่ียนแปลง 

(Timeliness) 

- ข้อมูลที่รวบรวมความเกี่ยวข้องกัน 
(Relevancy) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง

ผลกระทบที่จะเกดิขึ้น 

 

คุณภาพของข้อมูล (ปัจจัย-) 

- ขาดการเช่ือมโยงข้อมูลการประเมิน
กบัความเสี่ยง 

- ข้อมูลการประเมินมีลักษณะเป็นการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม (Social 

Impact Assessment) ขาดการ

ประเมินความเสี่ยงต่อสขุภาพ 

รูปแบบการมีส่วนร่วม(ปัจจัย+) 

-  การรวมกลุ่มด าเนินการอย่างมีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการ 

- มีส่วนร่วมทั้งในการเสนอแนะ ตัดสินใจ 
จนถึงด าเนินการ 

- การมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ การ
ร่ ว ม  ใ น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  อ า ศั ย

ความสามารถของแต่ละคน 

องคค์วามรูท่ี้จ าเป็น

(ปัจจัย-) 

- ขาดความเข้าใจ “ผลกระทบต่อ
สุขภาพ” ที่หมายถึง ปัจจัยที่มี

ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสขุภาพ

ใน ทุ กๆ ด้ า น  ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ก า ร

เจบ็ป่วย หรือเป็นโรค 

- ขาดองค์ความรู้ ในการประเมิน
ความเสี่ยง เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูล

กับผลกระทบ/ความเสี่ยงทาง

สขุภาพ 

ขั้นตอน/กระบวนการ 

(ปัจจัย -) 

- ขาดแนวปฏบิัติในการท า CHIA ที่

ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย และ

น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

- วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 

ที่ช่วยในการระดมข้อห่วงกงัวล

ในช่วงเร่ิม 

- ขาดการเตรียมความพร้อมชุมชน
ก่อนท า CHIA เพ่ือให้เข้าใจ

ภาพรวมทั้งหมด 

รูปท่ี 1   สรุปผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด 
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การอภิปรายผล 

 

 จากผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับชุมชน กรณีศึกษาที่

สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการศึกษาในปัจจัยที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการประเมินผลกระทบดังกล่าว 

สามารถจัดล าดับปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเรจ็ และการเพ่ิมประสทิธภิาพ ดังนี้  

 1 ปัจจัยความตระหนกัของประชาชน จากกรณีศึกษาพบว่า ชุมชนมี“การรับรู้ ความเสี่ยง (Risk 

Perception)” คือ ความตระหนักถึงผลกระทบหากมีการด าเนินการของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อาจจะส่งผลกระทบ

กับชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะในการดูแลรักษา

ทรัพยากรร่วมของชุมชน ความตระหนักใส่ใจสิ่งรอบตัวการเฝ้าดูแลและเฝ้าระวัง เพ่ือรับรู้ สิ่งที่จะเกิดข้ึนซ่ึง

สามารถป้องกันได้ จะน าไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) สอดคล้องกับ Songtanoo, 

Buapetch and Chaimay (2015) “การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจาก

การท างานของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน ที่ว่า การรับรู้ความเสี่ยงจากการท างานส่งผลกระตุ้น

ให้มีความตระหนักถึงพฤติกรรมป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงจากการท างานโดยการสร้างความรู้  และ

ตระหนักในการป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ” ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบ

สขุภาพในระดับชุมชน ควรเพ่ิมความตระหนักของประชาชนในการรับรู้ความเสี่ยง ซ่ึงทั่วไปปัจจัยที่มีต่อผลต่อ

การรับรู้ ความเสี่ยงของประชาชน ได้แก่ ความคุ้นเคย/ความไม่คุ้นเคย ความสนใจ/ความไม่สนใจ ความ

เข้าใจ/ความไม่เข้าใจ และส่วนได้ส่วนเสยีของแต่ละบุคคล ที่มีผลต่อการเพ่ิมหรือลดความกังวลที่มีต่อความ

เสี่ยงน้ัน ๆ 

2 ปัจจยัรูปแบบการมีส่วนร่วม จากกรณศีึกษาพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นลักษณะ

ของการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบในการรวมกลุ่มกัน เพ่ือแสวงหาข้อมูล หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อ

การตัดสนิใจ ช่วยให้การตัดสนิใจของหน่วยงานรับผิดชอบเป็นไปอย่างรอบคอบ เพ่ือแก้ไขข้อกงัวลต่อปัญหาที่

อาจเกดิขึ้นและสร้างความเข้าใจให้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Arnstein (1969) บันไดแห่งการมีส่วนร่วม (Ladder of Participation) ที่ว่า การมี

ส่วนร่วมที่ประชาชนมีส่วนในการเสนอแนะ ในบันไดข้ันที่ 4 ระดับการสร้างความร่วมมือ/ลดความขัดแย้ง

(Placation) ที่เป็นการสื่อสารสองทาง(Two-way Communication) นอกจากนี้  การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน สอดคล้องกบั Na Chiangma, N. (2002)ที่ว่าการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ จะก่อให้เกดิการยอมรับในโครงการมากขึ้น โครงการตอบรับตาม

ความต้องการของชุมชน และแก้ไขปรับปรุงได้ตรงกับปัญหา ประชาชนรู้ สึกถึงการมีส่วนร่วมและลดความ

ขัดแย้ง โครงการที่เกดิข้ึนจะก่อให้เกดิประโยชน์กบัทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม อีกทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมจะช่วย

ในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน 

3 ปัจจยัคุณภาพของขอ้มูล จากกรณศีึกษาพบว่า การรวบรวมข้อมูลโดยชุมชนมีการด าเนินการอย่าง

เป็นระบบ เร่ิมจากการประชุมหารือขอบเขตการประเมินที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้ วางแผนการเกบ็ข้อมูล

แบ่งผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลในชุมชน หรือข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังที่จะสะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลง และมีการตรวจสอบข้อมูลโดยผ่าน

ผู้เช่ียวชาญ สอดคล้องกบัการศึกษาของRuangsuwan(2010)“การพัฒนาคุณภาพข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

องค์การ” พบว่า คุณภาพข้อมูลระบุได้จากหลายมิติคุณภาพ เช่น ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้อง 

ความครบถ้วน ความทนัเวลาของข้อมูล และความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่รวบรวม ผู้ใช้ต้องเลือกมิติคุณภาพที่

ส าคัญและประเมินโดยการสร้างตัวช้ีวัดให้เหมาะสม 
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4 ปัญหาการขาดองคค์วามรู ้ที่จ าเป็นในการประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับชุมชน ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์เก็บข้อมูลพบว่า ประชาชนยังไม่ความเข้าใจเร่ืองของผลกระทบต่อสุขภาพ จากการที่มองว่า

ผลกระทบต่อสขุภาพไม่ใช่ประเดน็ส าคัญเนื่องจากการเจบ็ป่วย การเกดิโรคยังไม่เกดิขึ้น และผลกระทบเกิดขึ้ น

เฉพาะในชุมชนเป็นผลกระทบวงแคบ ท าให้ชุมชนไม่กังวลเร่ืองผลกระทบสขุภาพ การขาดองค์ความรู้ ในการ

ประเมินความเสี่ยง ที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถมองเห็นโอกาส หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลกระทบทั้ง

สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ สอดคล้องกบั Inmuong , Inmuong and Rithmak (2011)“การศึกษาการประเมินผล

กระทบต่อสขุภาพของชุมชนต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” พบว่า ชุมชนได้ก าหนดวิสยัทศัน์ของ

การเป็นชุมชนสขุภาวะว่า “เป็นชุมชนที่มีสขุภาพดี สิ่งแวดล้อมดี สงัคมดี และเศรษฐกิจดี” เพ่ือการพัฒนาที่

น าไปสู่ชุมชนสขุภาวะ CHIA เป็นเคร่ืองมือสนับสนุน ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ ร่วมกันในชุมชน เกี่ยวกับปัจจัย

ก าหนดสขุภาพ สิ่งคุกคามสขุภาพ และให้ความส าคัญกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสามารถ

น าเสนอมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงมาตรการในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสขุภาพที่

อาจจะเกดิข้ึน และการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาข้อบัญญัติต าบล ด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

ตาม พ.ร.บ. สาธารณสขุ 2535 และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  ยังรวมถึงหน่วยงานใน

พ้ืนที่ที่ยังขาดองค์ความรู้ทั้งเร่ืองของการประเมินผลกระทบทางสงัคม และสขุภาพ รวมถึงการประเมินความ

เสี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเพ่ือการวางแผนหรือกิจกรรมในการป้องกันผลกระทบ สอดคล้องกับ

Taneepanichskul and Tunsaringkam (2014)ศึกษา “HIA และบทบาทของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ใน

กระบวนการ EHIA ของประเทศไทย” พบว่า หน่วยงานด้านสาธารณสขุ เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่ยังไม่มีการ

ก าหนดหน้าที่ และบทบาทที่ชัดเจนต่อการด าเนินการจัดท า EHIA ทั้ง ๆ ที่องค์กรดังกล่าว มีหน้าที่โดยตรง

เพ่ือการดูแล และการให้บริการด้านสขุภาพของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งการมีส่วนร่วมในแง่ของการ

ให้ความคิดเห็นด้านสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขน้ัน ถือว่าเป็นหน่ึงบทบาทที่น่าจะมีความส าคัญ

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นในการจัดเวทต่ีาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

ด้านการเฝ้าระวังโรค 

5 ปัจจัยขั้นตอน/กระบวนการ จากการศึกษาพบว่า การด าเนินการโดยขาดแนวปฏิบัติส าหรับ

ประชาชน หรือการช้ีแจงขั้นตอนกระบวนการหลักเพ่ือเป็นแนวทางให้กบัชุมชนสามารถเข้าใจภาพรวมของการ

ประเมิน และน าไปปฏิบัติต่อได้ ซ่ึงจากกรณีศึกษาเป็นเร่ืองที่ล าบากพอสมควรส าหรับชุมชนแต่อาศัยการ

เรียนรู้ และแก้ไขปัญหาที่พบไปเร่ือย ๆ เน่ืองจากมีแกนน าที่มีความรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของการ

ประเมินผลกระทบจึงศึกษารายละเอยีดเพ่ิมเติมในส่วนที่ชุมชนสามารถท าได้เอง และจากการสมัภาษณ์สะท้อน

ให้เหน็ว่า ชุมชนมีความต้องการแนวปฏบิัติที่จะเป็นแนวทางในการด าเนินการการประเมินผลกระทบสขุภาพใน

ระดับชุมชนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และน าไปประยุกต์ใช้ได้เพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและ

เร่ิมต้นกระบวนการ ข้ันตอนอย่างมีทศิทางที่ชัดเจน เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสขุภาพใน

ระดับชุมชนมีประสทิธภิาพมากที่สดุ 
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ขอ้เสนอแนะ 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ท าให้

ได้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกบัการเพ่ิมประสทิธภิาพการประเมินผลกระทบสขุภาพได้ดังน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัชุมชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสุขภาพในระดบั

ชุมชน กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซอ้น จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 ประเดน็ที่ 1 ควรมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ต้อง

ปรับฐานความเข้าใจกบัชุมชนว่าการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 

 การประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment: 

CHIA) ควรเป็นกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของชุมชน ในการพิจารณาคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

คุณภาพชีวิต รวมถึงวิถีชีวิตที่อาจจะเกิดข้ึนกับชุมชน เพ่ือเป็นการคุ้มครอง ป้องกัน และส่งเสริมสขุภาพของ

ชุมชน  ซึ่งในความหมายของค าว่า “ผลกระทบต่อสขุภาพ” ไม่ได้มองแค่การเจบ็ป่วย เป็นโรค หรือเสยีชีวิต 

แต่จะมองถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่ือมโยงกัน ที่ส่งผลกระทบต่อ “สุขภาวะ (Well-being)” ของประชาชนที่

ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย (Physical Health) ทางจิต (Mental Health) ทางสงัคม (Social Health) และทาง

จิตวิญญาณ (Spiritual Health) นอกจากนั้น สขุภาพของมนุษย์ ยังมีความสมัพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจเจก

ส่วนบุคคล (เช่น พฤติกรรมสขุภาพของแต่ละบุคคล) ครอบครัว (เช่น โรคทางกรรมพันธุ์) ชุมชน (ค่านิยม

บางอย่าง เช่น กนิลาบดิบ การเผาขยะ) และสภาพแวดล้อม ดังนั้น สิ่งส าคัญประการแรก คือ การท าให้ชุมชน

เข้าใจความหมายของผลกระทบต่อสขุภาพที่เป็นการตระหนักถึงสขุภาวะองค์มากกว่าแค่การเจบ็ป่วย 

 ประเดน็ที่ 2 มีแนวทางปฏบิัติการประเมินผลกระทบสขุภาพ ส าหรับชุมชน 

 แนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบสุขภาพ ที่ชุมชนสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้เอง โดยแนวปฏิบัติจะเป็นการก าหนดขั้นตอน รายละเอียดพอส าหรับความเข้าใจว่าในแต่ละ

ข้ันตอนต้องด าเนินการอะไร เพ่ือวัตถุประสงค์ใด แต่มีความยืดหยุ่นที่ชุมชนสามารถไปปรับใช้ในบริบทของตน

ได้ และก่อนที่จะมีการเร่ิมต้นการด าเนินการวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ควรมีการช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ

ให้ชุมชนเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปปฏบิัติต่อไป ซึ่งส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ได้มี

การจัดท าแนวทางการท าการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพโดยชุมชนหรือ การท าเอชไอเอชุมชน (Guideline 

for Community-driven Health Impact Assessment: CHIA) ปี พ.ศ. 2559 

 ประเดน็ที่ 3 การน าข้อมูลที่ชุมชนด าเนินการเช่ือมโยงกบัปัจจัยก าหนดสขุภาพ 

 การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัยก าหนดสุขภาพ (Health Determinants) เป็นขั้นตอน

ส าคัญอีกขั้นในการประเมินผลกระทบสขุภาพ เพ่ือให้ทราบสถานะสุขภาพ และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับ

สขุภาพ หรือคุณภาพชีวิตของชุมชน ซ่ึงจะท าให้ชุมชนสามารถล าดับความส าคัญของผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน 

เพ่ือให้สามารถวางแผนป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงน าข้อมูลที่ชุมชนมีมาเช่ือมโยงกับปัจจัย

ก าหนดสขุภาพ สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

  การด าเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ ในหลายประเดน็ 

ทั้งน้ีได้น าข้อมูลที่ชุมชนมีมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ ดังน้ี 

(ก) ทรัพยากรธรรมชาติ (ผลกระทบ –) แหล่งน า้ธรรมชาติ แหล่งน า้ธรรมชาติส าคัญ

ในภาคตะวันออก ซึ่งมีผลกระทบกับเกษตรกรรมในพ้ืนที่ ที่เป็นความมั่นคงทางอาหาร การเปล่ียนแปลงของ

ระบบนิเวศในพ้ืนที่ ผลกระทบกบัแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชุมชน 
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(ข) สิ่งแวดล้อม (ผลกระทบ –) การปนเป้ือนในอากาศ ส่งผลกระทบระบบทางเดิน

หายใจโดยตรง  ส่งผลกระทบกบัการติดดอกของไม้ผล  

(ค) การคมนาคม (ผลกระทบ –) ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน เพ่ิมอัตราการเกิด

อุบัติเหตุบนถนน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยใกล้เส้นทางขนส่งวัตถุดิบเร่ือง เสียงดัง ฝุ่ น 

อนัตรายจากการร่วงหล่นจากรถบรรทุก 

  การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพเกี่ยวพันกับผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ 

การเปล่ียนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เกษตรกรรมในพ้ืนที่ที่เป็นความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศได้รับการกระทบกระเทือนจากการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมส่งผลให้การด าเนินชีวิตมีความยากล าบากมากขึ้น และผลกระทบต่อสขุภาพโดยตรง เช่น โรค

ทางระบบทางเดินหายใจ อุบัติเหตุจากการคมนาคม เป็นต้น 

 2) รายได้ และสถานะทางสงัคม 

  การเปล่ียนแปลงรายได้ของท้องถิ่น เป็นอีกผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนได้จากการด าเนินการ

กิจกรรมของโครงการที่ส่งผลกับชุมชน การเปล่ียนแปลงรายได้จะต้องพิจารณาจากข้อเทจ็จริงที่ส  าคัญ 2 

ประการ คือ 

(ก)  การเพ่ิมของรายได้ (ผลกระทบ +) จากโอกาสในการเข้าถึงรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของ

ประชาชนในท้องถิ่น ที่มาจากการจ้างงานในโครงการ หรือธุรกจิที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงโอกาสเข้าถึงรายได้ที่เพ่ิมมาจาก

เงื่อนไข และโอกาสที่ต่างกนั ในแง่ของการศึกษา สถานที่ตั้ง เป็นต้น 

(ข) การลดลงของรายได้ในภาคเกษตรกรรม (ผลกระทบ –) การเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อม และมลพิษที่เกิดจากโครงการที่ส่งผลกระทบกับผลผลิตลดลง การปนเป้ือนมลพิษในพืชผล

ของเกษตรกรในท้องถิ่น ซ่ึงส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงส่งผลให้เกิดความเครียดและอาจก่อให้เกิดกระทบต่อ

สขุภาพระยะ  

  โดยทั่วไปจะเช่ือว่า การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมย่อมท าให้สุขภาพของคนในชุมชนดีข้ึน 

การมีรายได้เพ่ิมข้ึน น่าจะน ามาซ่ึงสขุภาวะที่ดีข้ึนทั้งของตนเอง และครอบครัว 

  3)  เครือข่ายการช่วยเหลือทางสงัคม 

  การรวมกลุ่มเครือข่ายโดยกลุ่มอาชีพ จะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เป็นการช่วย

คลายเครียดจากปัญหาที่สมาชิกเครือข่ายต้องเผชิญ ซ่ึงเป็นผลต่อสขุภาพในด้านบวก แต่ถ้าการเปล่ียนแปลง

จากการพัฒนาจากการเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมที่เกิดข้ึน ส่งผลกระทบทั้งด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 

โครงการทางสงัคมในด้านการขยายตัวของชุมชน การอพยพย้ายเข้าในพ้ืนที่ ย่อมส่งผลถึงเครือข่ายทางสงัคม

ให้ถดถอย ที่เกดิจากความขัดแย้งทางสงัคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความตึงเครียดในสงัคม

มากขึ้น เป็นผลกระทบสขุภาพในด้านลบ 

 ประเดน็ที่ 4 การท าระบบการเฝ้าระวังผลกระทบสขุภาพส าหรับชุมชน 

 การเกบ็ข้อมูลการเปล่ียนแปลงทั้งด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ สถานะสุขภาพ วิถีชีวิตที่เกิด

ข้ึนกับชุมชนด้วยการบันทึกการเปล่ียนแปลง กเ็ป็นอีกแนวทางในการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพอย่างง่ายที่

ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบันทกึการเปล่ียนแปลงที่ตนเองพบ หรือ

สัมผัส ซึ่งอาจแบ่งตามประเภทหลัก ๆ ตามข้อห่วงกังวลของชุมชน ได้แก่  สิ่งแวดล้อม  (แหล่งน า้ อากาศ 

สตัว์ที่เป็นอาหารตามธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตร) และคุณภาพชีวิต (ทางกาย ทางจิตใจ ทางสงัคม จิต

วิญญาณ) ว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร ใส่รายละเอียด ระบุวันเดือนปี สถานที่ และช่ือผู้บันทกึ  และน าข้อมูล

ที่ได้มารวบรวมกนัเป็นภาพรวมของชุมชน โดยอาศัยการท าแผนที่ชุมชนภาพรวมการเปล่ียนแปลงเกิดอะไร ที่
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ไหน การตรวจสอบข้อมูลโดยตรวจสอบว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนมีคนบันทกึวันเวลาเดียวกันกี่คน เป็นการ

ช่วยยืนยันข้อมูลซ่ึงกันและกัน และควรมีการวิเคราะห์ภาพรวมการเปล่ียนแปลงของชุมชนเป็นระยะ และเกบ็

เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) 

 สรุปได้ว่า จากข้อมูลที่ชุมชนได้ด าเนินการไปน้ัน หากน ามาเช่ือมโยงกับปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

(Health Determinants) จะท าทราบผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดข้ึนได้ และล าดับความส าคัญของ

ผลกระทบ เมื่อน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน ชุมชนสามารถน าข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบวางแผนการป้องกนั หรือลดผลกระทบสขุภาพที่อาจจะเกดิข้ึนของชุมชนเอง รวม

กบัต่อยอดเชิงนโยบายที่ชุมชนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้วยการเสนอแนวทางการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ความมั่นคง

ทางอาหาร 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 การสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการท าการประเมินผลกระทบสขุภาพ โดยเฉพาะการ

ช้ีแจงท าความเข้าใจกับชุมชนถึง “ความเสี่ยงทางสขุภาพ” ซึ่งหมายความถึง การพิจารณาโอกาส หรือความ

เสี่ยงที่จะเกดิผลกระทบต่อสขุภาพจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งคุกคามสขุภาพ เสยีง ฝุ่ น สารเคมี มลพิษต่าง 

ๆ หรือผลกระทบทางสงัคม ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม ที่มีลักษณะการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบทั้งด้านลบ 

(สถานการณท์ี่มีผลกระทบต่อจิตใจ) หรือผลกระทบด้านบวก (รายได้เพ่ิมข้ึน) เพ่ือการเกบ็ข้อมูล น าข้อมูลที่

ได้ไปประเมินความเสี่ยง เพ่ือหาโอกาสการเกดิผลกระทบมาน้อยเพียงใด เพ่ือล าดับความส าคัญของผลกระทบ

ในการจัดการความเสี่ยงน้ัน ๆ ในการหามาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบรวมถึงการเฝ้าระวังติดตาม 

ตรวจสอบ 

 2.2  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ควรจัดท าแนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบ

สขุภาพในระดับชุมชน ส าหรับประชาชน ที่เป็นกรอบกระบวนการ/ข้ันตอนการด าเนินการอย่างกว้าง ๆ เพ่ือ

แนวทางส าหรับชุมชน สามารถเข้าใจได้ง่าย มองภาพรวมของกระบวนการได้ และน าไปประยุกต์ใช้ 

 2.3  กองประเมินผลกระทบสุขภาพ กรมอนามัย ควรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น 

เนื่องจากจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นกลุ่มแรก และเพ่ือรองรับการจัดท าคณะกรรมการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขระดับอ าเภอ (District Health Board)  ดังนั้นจึงควรพัฒนาองค์ความรู้ ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะคาดการณ์และวางแผนเตรียมความพร้อมของหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มากกว่าจะรอให้เกิดปัญหาผลกระทบแล้วจึงแก้ไขซึ่งอาจท าให้ต้องใช้บุคลากร งบประมาณ

จ านวนมาก และยังอาจท าให้ปัญหาลุกลามยิ่งขึ้น  

 โดยข้อเสนอแนะดังที่กล่าวมาข้างต้น จะท าให้กรณีศึกษามีความครอบคลุมในการประเมินผล

กระทบในทุกๆด้านอย่างเช่ือมโยง ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพการประเมินผลกระทบสขุภาพในระดับชุมชน 

(CHIA)กรณีศึกษา  รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆที่ต้องการจะท าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ในระดับชุมชน น าไปประยุกต์ใช้ต่อไปในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งที่เกิดปัญหาแล้ว หรือต้องการที่จะประเมินสถานะ

ความมั่นคงทางสขุภาพของชุมชนเพ่ือจัดหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนต่อไป ทั้งนี้  ผู้ศึกษายังหวัง

ให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และมีความเช่ือมโยงระหว่างผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างครอบคลุมถ้วนถึง เพ่ือให้เกดิการพัฒนาที่มีความย่ังยืน 
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