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การประชุมเชิงปฏบิัติการ 
เรื่อง วิทยาการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) 

วันท่ี 24-28 เมษายน 2560 
ณ ห้อง 1402 อาคาร 1 ช้ัน 14สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 

ช่ือโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” 
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบโครงการ  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์(สจรส.ม.อ.) 
 

หน่วยงานร่วมโครงการ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
 

ความสําคัญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 หมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 58 กําหนดไว้ว่า
“การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการถ้าการน้ันอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนท่ี
เกี่ยวข้องก่อนเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า” 

ประกอบกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้รับรองถึงสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ปรากฎ
ตามมาตรา 5 ว่า บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ รวมท้ังมีหน้าท่ี
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม และมาตรา 11 ว่า บุคคลหรือ
คณะบุคคล มีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ รวมท้ังมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือ
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของ
ตนในเรื่องดังกล่าว โดยมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (5) กําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าท่ีและอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้าน
สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพยังมีข้อจํากัดในด้านวิชาการ ยังต้องการองค์ความรู้
ใหม่เพ่ือการประยุกต์ใช้และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
ท่ีผ่านมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ.ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัด
ประชุมปฏิบัติการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หลักสูตรเข้มข้นมาแล้วจํานวน 3 คร้ัง ในปี พ.ศ.2556 
ปี 2557 และ ปี 2559 ซ่ึงที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนท่ังไปเป็นอย่างดี  ดังน้ัน ในปีนี้ท้ังสองหน่วยงาน 
ได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” อีกคร้ัง โดยมีหลักการ
สําคัญ ดังนี้ 
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หลักการสําคัญ 
1. มีการจัดอบรมอย่างเข้มข้น เพ่ือทําความเข้าใจ รูปแบบและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย

จัดทําหลักสูตรอบรม 5 วัน สอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ท่ีต้องการ 
การอบรมระยะสั้น 

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ท่ีเข้าร่วมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพดังต่อไปน้ี 
1) สถาบันการศึกษา เพ่ือผลิตความรู้จากงานวิจัย ผลิตคนจากบัณฑิตศึกษา 
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เพ่ือผลักดันการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงนโยบายและ

ปฏิบัติการในภาพรวมเช่น  สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นต้น 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงนโยบายและปฏิบัติการ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

4) ภาคประชาสังคมและชุมชน เพ่ือผลักดันปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี 
5) ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เช่น สภาอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบ 
6) บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เช่นจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานท้ังงานเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ 
2. เกิดเครือข่ายและกลไกคนทํางานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการผลักดันการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 
3. มีการขับเคลื่อนต่อยอดงานด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประเด็นการพัฒนาโครงการท่ีเหมือง

แร่ทองคํา การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพตาใพระราชบัญญัติสาธารณสุข และการ
ประยุกต์ใช้ในกรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (กองทุนท้องถิ่น) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้บริบท หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีคุณภาพและเกิดการขยาย
องค์ความรู้และการต่อยอดงานด้านการประเมินผลกระทบให้ขยายเป็นท่ีรับรู้ในวงกว้างมากข้ึน  
 

เป้าหมายและผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 50 คน ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ และนักวิชาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 

ท่ีปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล   
2. บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. บุคลากรจากหน่วยงานภาครฐั 
4. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร ์
5. ผู้สนใจทั่วไป 
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วันและเวลา วันท่ี 24-28 เมษายน 2560 
 

สถานที่ ห้อง 1402 อาคาร 1 ช้ัน 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
 

วิทยากร 
1. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
4. คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. โรงพยาบาลจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
7. ภาคประชาสงัคม 

 

รูปแบบการประชุม ใช้การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และปฏิบติัการกลุ่ม 
 

การประเมินผล 
ประเมินโดยใช้แบบความคิดเห็นของผู้เข้ารบัการอบรมด้านต่างๆคือ ด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัย

นําเข้า  ด้านกระบวนการ  ด้านผลสัมฤทธ์ิ  และ ด้านผลกระทบ  จํานวน 20 ข้อรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง  วิทยาการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) 

วันท่ี 24-28 เมษายน 2560 
ณ  ห้อง 1402 อาคาร 1 ช้ัน 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 
วันท่ี /เวลา กิจกรรม/เนื้อหา วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

24 เมษายน 2560 
08.00-08.30 น ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ 
08.30–09.00 น ช้ีแจงรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

09.00-11.00 น. -แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบ
ต่อระบบสุขภาพ 
-พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ 
-แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิด
และประเภทต่างๆของการประเมินผลกระทบ 
-การประเมินผลกระทบทางสขุภาพใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

11.00-12.00 น กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 
คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.00-17.00 น ขั้นตอนกระบวนการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ  
-การกลั่นกรอง(Screening) 
-การกําหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผล
กระทบ (Scoping)ค 1  
-การประเมินผลกระทบ (Assessing) ค 2  
-การจัดทําร่างรายงาน (Review )ค 3  

อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 
คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 เมษายน 2560 
09.00-12.00 น การประเมินความเสี่ยง ในการประเมินผล

กระทบทางสขุภาพ 
ผศ.ดร.ฐิติวร  ชูสง 
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

13.00-16.00 น การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยา
ภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ 

นายแพทย์อมร  รอดคล้าย 
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วันท่ี /เวลา กิจกรรม/เนื้อหา วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 
26 เมษายน 2560 
09.00-12.00 น การใช้กระบวนการและเครือ่งมือทางสังคม ใน

การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

13.00-16.00 น การใช้กระบวนการและเครือ่งมือทาง
วิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ 

ดร.วิสาข์  สุวรรณไพบูลย์ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 เมษายน 2560 
08.00-12.00 น ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงแยกแก๊ส 

จะนะ 
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
ดร.วิสาข์  สุวรรณไพบูลย์ 
ดร.เพ็ญ  สุขมาก 

13.00-17.00 น ลงพ้ืนท่ีชุมชนอําเภอจะนะ และโรงพยาบาล
จะนะ อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

นายแพทย์สุภทัรฮาสุวรรณกจิ 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ  

28 เมษายน 2560 
09.00-10.00 น นําเสนอผลการดูงานในพื้นท่ี  ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 

ดร.วิสาข์  สุวรรณไพบูลย์ 
ดร.เพ็ญ  สุขมาก 

10.00-11.00 น ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
-การผลักดันสู่การตัดสินใจ(Decision 
making) 
-การติดตามและประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation) 

ดร.วิสาข์  สุวรรณไพบูลย์ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11.00-12.00 น กระบวนการและข้ันตอนการประเมินผล
กระทบทางด้านสุขภาพโดยชุมชน 
(Community health impact 
assessment; CHIA ) 

ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

13.00-14.30 น สรุปผลการประชุม ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 
** หมายเหตุ เบรกเช้า 10.30-10.45 น. เบรกบ่าย 14.45-15.00 น. 
  รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

 


