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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

วันท่ี 25 - 29 กรกฎาคม 2555 
วันที่ 25-27 ณ หอง 1307 อาคาร 1 ช้ัน 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

วันที่ 28-29 ณ หองประชุมสุนาลินี นิโครธานนท ช้ัน 2 อาคาร 5 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” 
 

หนวยงานท่ีรบัผิดชอบโครงการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) 
 

หนวยงานรวมโครงการ  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
 

ความสําคัญ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง กําหนดใหการดําเนินโครงการ

หรือกิจกรรมที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จะกระทํามิได  เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการ
อิสระซึ่งประกอบดวย ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัด
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ
ดังกลาว 

ประกอบกับพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดรับรองถึงสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ ปรากฎตาม
มาตรา 5 วา บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ รวมทั้งมีหนาที่รวมกับ
หนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอม และมาตรา 11 วา บุคคลหรือคณะบุคคล 
มีสิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 
รวมทั้งมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว โดย
มาตรา 25 วรรคหน่ึง (5) กําหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีหนาที่และอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

ที่ผานมาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพยังมีขอจํากัดในดานวิชาการ ยังตองการองคความรูใหมเพื่อการ
ประยุกตใชและตองการบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน สถาบัน
การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) จึงรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในโครงการตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดได 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

ทั้งในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการ กระบวนการและข้ันตอนประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การกลั่นกรอง 
การกําหนดขอบเขต การวิเคราะหผลกระทบ การทบทวนผลกระทบโดยประชาชน การมีบทบาทในกระบวนการ
ตัดสินใจ การติดตามเฝาระวังและการประเมินผล 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

ทั้งในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการ  
2. ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในโครงการ

ตางๆ ได 
 

เปาหมายและผูเขารวมประชุม  จํานวน 100 คน ประกอบดวย 
1. นัก ศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา วิชาการจั ดการระบบสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. อาจารย และนักวิชาการ จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  

3. ผูสนใจทั่วไป 
 

วันและเวลา วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2555 
 

สถานท่ี  วันที่ 25-27 ณ หอง 1307 อาคาร 1 ช้ัน 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 วันที่ 28-29 ณ หองประชุมสุนาลินี นิโครธานนท ช้ัน 2 อาคาร 5 คณะเภสัชศาสตร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

วิทยากร 
1. วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
2. วิทยากรจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3. วิทยากรจากคณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4. วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
5. วิทยากรจากคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. วิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
8. วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9. วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10. วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11. วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
12. วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 

รูปแบบการประชุม  
 ใชการบรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

วันท่ี 25 - 29 กรกฎาคม 2555 
วันที่ 25-27 ณ  หอง 1307 อาคาร 1 ช้ัน 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

วันที่ 28-29 ณ หองประชุมสุนาลินี  นิโครธานนท ช้ัน 2 อาคาร 5 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 
 

09.00 - 10.00 น. พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
 ระบบสุขภาพและปจจัยกําหนดสุขภาพ 
 แนวโนมและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพ 
 พัฒนาการประเมินผลกระทบตอสุขภาพทั้งในและตางประเทศ 

 โดย อาจารยสมพร เพ็งคํ่า    
  ศูนยประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
 

10.00 - 15.00 น. วิวัฒนาการของการคาดประเมินนโยบายสาธารณะ 
 การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินเทคโนโลยี 
 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
 การประเมินผลกระทบทางสังคม 
 การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ  
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

โดย  นพ.วิพุธ พูลเจริญ 
  ศูนยประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

 

15.00 - 16.30 น. กฎหมายและหลักเกณฑในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
 กฎ ระเบียบ ประกาศของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 
 หลักเกณฑการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและข้ันตอนการดําเนินการทั้งในสวน

หนวยงาน ผูประกอบการ และผูที่ไดรับผลกระทบ 
  โดย อาจารยสัญชัย สูติพันธวิหาร 
  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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วันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 
 

09.00 - 10.00 น. หลักการ ประเภทและรูปแบบการประเมินผลกระทบ 
 หลักการสําคัญ ที่ใชในการประเมินนโยบาย แผน และโครงการ 
 ประเภทและรูปแบบของการประเมิน : 

- Prospective HIA, Retrospective HIA, Concurrent HIA  
- Rapid appraisal, Comprehensive appraisal, Intermediate appraisal  

 ข้ันตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
 กรณีศึกษาและประสบการณในการประเมินในประเทศและตางประเทศ 

 โดย ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ
  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

10.00 - 12.00 น. เครื่องมือและกระบวนการกลั่นกรอง (Screening) 
 Economic issues 
 Outcome issues 
 Epidemiological issues  

 ตัวอยางรูปแบบการกลั่นกรองนโยบาย แผน และ โครงการ 
 โดย อาจารยสมพร เพ็งคํ่า    
  ศูนยประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
 

13.00 - 16.00 น. เครื่องมือและกระบวนการกําหนดขอบเขต ในมิติ Public Scoping และ Technical 
 Scoping กรณีศึกษาแผนพัฒนาภาคใต 

 การกําหนดขอบเขตหรือประเด็นตางๆ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตาม
ขอมูลหลักฐาน และขอหวงใยตางๆ ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

 กําหนดแนวทางและวิธีการในการวิเคราะหผลกระทบในดานตางๆ รวมถึงแนวทางการ
จัดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยภาพรวม 

 การจัดแบงความรับผิดชอบในการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพในแตละดาน  
ตัวอยางรูปแบบการกําหนดขอบเขตดานนโยบาย แผน และ โครงการ    

 โดย ผศ.ดร.นพ.ปตพงษ   เกษสมบูรณ   
  ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ดร.ชัชวาลย จันทรวิจิตร 

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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วันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 
 

09.00 - 14.00 น. เครื่องมือและกระบวนการประเมินและการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา 
แผนพัฒนาภาคใต 

1) การวิเคราะหนโยบาย, แผนงาน หรือโครงการ  
2) เครื่องมือและเทคนิค Futures research, Cross-Impact Analysis, System 

Dynamics etc. 
โดย  นพ.วิพุธ พูลเจริญ 

  ศูนยประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
   

14.00 - 16.00 น. เครื่องมือและกระบวนการประเมินและการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพ และการติดตาม
เฝาระวังผลการประเมิน กรณีศึกษา โรงไฟฟาจะนะ 
 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

 โดย ดร.วิสาข สุพรรณไพบูลย 
  คณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2555 
 

09.00 – 12.00 น. เครื่องมือและกระบวนการประเมินและการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพ และการติดตาม
เฝาระวังผลการประเมิน กรณีศึกษา โรงไฟฟาจะนะ (ตอ) 
 เครื่องมือทางระบาดวิทยา 

 โดย รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช 
  อาจารยมยุรา วิวรรธนะเดช 
  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

13.00 - 14.30 น. เครื่องมือและกระบวนการการทบทวนผลกระทบทางสุขภาพโดยประชาชน และการมี
บทบาทในกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งการติดตามเฝาระวังผลการประเมิน กรณีศึกษา 
โรงไฟฟาจะนะ (ตอ) 

  โดย อาจารยสัญชัย สูติพันธวิหาร 
  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

14.30 - 17.00 น. เครื่องมือและกระบวนการประเมินและการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพ และการติดตาม
เฝาระวังผลการประเมิน กรณีศึกษา โรงไฟฟาจะนะ (ตอ) 
 เครื่องมือทางสังคม 

 โดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย 
  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2555 
 

09.00 – 10.00 น. การพัฒนากระบวนการมีสวนรวม 
  โดย อาจารยสัญชัย สูติพันธวิหาร 
  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

10.00 – 12.00 น. เทคนิคและวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน Community HIA 
 ความหมาย 
 ความเปนมา 
 หลักการ ความสําคัญ 
 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 เครื่องมือและข้ันตอน 

 โดย อาจารยสมพร เพ็งคํ่า    
  ศูนยประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

  รศ.ดร.เกษราวัลณ  นิลวรางกูร 
  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ 
  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 

13.00 – 15.00 น. เครื่องมือและกระบวนการในแตละข้ันตอน CHIA  
 การกลั่นกรอง  
 การกําหนดขอบเขต 
 การประเมินและการวิเคราะหผลกระทบ 
 การทบทวนผลกระทบทางสุขภาพโดยประชาชน  
 การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ  
 การติดตามเฝาระวังผลการประเมิน 

 โดย อาจารยสมพร เพ็งคํ่า    
  ศูนยประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
   ผศ.อังสนา บุญธรรม 
  คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

15.00 – 16.00 น. ประเมินผลการจัดประชุม และ มอบหมายกรณีศึกษาเพื่อการลงพื้นที ่
 
 

** หมายเหตุ  เบรกเชา 10.30-10.45 น. เบรกบาย 14.45-15.00 น. 
  รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 


