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ขั้นตอนที่ศูนย

ทำ เอชไอเอ ให ไดผล
ตองเร��มตนจาก

“ความเชื อ”
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
(Health Impact Assessment, HIA)

ขั้นตอนที่ศูนย

HI

A

ความเชื่อและแนวทางการประยุกต ใช

1

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

สัญญาณเตือน

ทำแลว
ยิ�งเกิดความขัดแยง

วาการทำเอชไอเอการประยุกตใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
เร��มนาเปนหวง ตองไมทำเพ�ยงเพราะวา…
1

เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการ
อนุมัติ/อนุญาต

2

ตองการ
HIA
คัดคานโครงการ

ทำแลว
ไมเกิดการยอมรับ

ควรตั้งวงพูดคุย หารือและแลกเปลี่ยนขอมูลตั้งแตตน
PROVED
APอขบวน
เพื่อชักชวนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของมารวมก
นำไปสูการออกแบบและวางแผนการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพรวมกัน และพรอมเปดพื้นที่ใหกลุมคนตางๆ
เขามารวม โดยไมมกี ารปดกัน้ จะชวยทำใหเกิดการยอมรับ
และขยายวงการทำงานไดมากขึ
้น อีกทั้งควรออกแบบให
หากทำเอชไอเอ
เพียงเพราะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
เปนกระบวนการที่มุงใหเกิดการแสวงหาทางเลื
อ
กที่หอลาก
หรือทำเพียงเพราะต
งการคัดคานโครงการเพียงอยางเดียว โดยไมรับฟงความคิดที่เห็นตาง หรือ
หลาย ไมจากัดอยูเพียงขอเสนอนโยบายหรื
อ
โครงการแบบ
ขอมูลที่หลากหลาย และไมสนใจตอการแสวงหาทางออก หรืยิอ� งทางเลื
อกการพั
ฒนาที
่ดีกวารวมกัน
ทำไป
คนร
ว
มขบวน
ใดแบบหนึ่งเทานั้น และเปนการหาแนวทางและข
อ
ตกลง
ยอมไมนำไปสูการสรางนโยบายสาธารณะที่สงผลดีตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งเปนเจตนารมณ
ที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน มิใชอัการใช
อเสียงขากงตใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพก็ ค  อ ยๆ หายไป
นสูงสุอำนาจหรื
ดของการประยุ
มากในการตัดสินใจ

3
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?

แตต?องเชื่อวา

เอชไอเอ4

เปนอกระบวนการเร�
ยนรู
ทำข
มูลแลว
รวมกันของสั
ไมรูวาจะเอาไปใช
ยังไงงคม

?
HIA

?

ไดเลมรายงาน HIA แลว
ตองทำอะไรตอ

5

เปาหมาย

ขั้ น ต อ น ที่ 0

เพื่ม่อทำการประเมิ
ใหการประยุนกผลกระทบด
ตใช านสุขภาพ
กอนที่จะเริ
การประเมิ
นผลกระทบ
ควรออกแบบให
ชัดเจนว
าจะเชื่อมโยงผลการศึกษา
ด
า
นสุ
ข
ภาพเป
นไปอย
เขาสูก ระบวนการตัดสินใจอย
างไร าพูงดคุยกับใครบาง
มีประสิทชึ่งธิจะซ
ภาพวยใหสามารถวางแผน
ในชวงจังหวะเวลาใด
สู
ง
สุ
ด
และกำหนดกรอบการทำงานใหสอดคลองกับเปาหมาย
ทีก่ ำหนดไวได และทำใหการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น

2

กอนจะสายเกินแก
ร�บ ตั้งหลัก กันใหดีๆ
กอนเร��มตนทำ
ที่จะชวยสราง
นโยบายสาธารณะและ
ทางเลือกการพัฒนาที่สงผลดีตอสุขภาพของทุกคน เอชไอเอ นะคร า บ
?
HIA

6

การประยุกตใชเอชไอเอ บนฐานความเชื่อวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของสังคม จะมุงเนนหลักการเรียนรูและทำงานรวมกันอยางสมานฉันท
อยูบนพื้นฐานการใชขอมูลหลักฐานที่หลากหลายและเปนที่ยอมรับรวมกัน
ไปตกวิอชาการ
ยังไงดี
อาทิ ขอมูลจากนั
ผูเชี่ย…
วชาญ ขอมูลและองคความรูจากทองถิ่น
หรือชุมชน อีกทั้งสามารถปรับกระบวนการใหเขากับบริบทและกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของแตละกรณีไดอยางยืดหยุน

HIA

สนใจสอบถามขอมูลเพ��มเติม
ไดที่สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.)
โทร. 02-832-9000

ตัตั้ ง้ งหลั
หลักก กกออนเร�
นเร�� ม� มตตนน
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ขั้นตอนที่หก

PUBLIC MONITORING
ANDแตเEVALUATION
ปนกระบวนการเร�ยนรูรวมกัน
เมื่อการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

เปนมากกวาการขออนุมัติ/อนุญาต หร�อคัดคานโครงการ
ติดเพ�
ตามและประเมิ
่อสรางการพันฒผลโดยสาธารณะ
นาที่ดีตอสุขภาพคนทุกคน
เราจ�งสามารถประยุกต ใช ไดหลายรูปแบบ

ไมวาจะเปน…

1
1

HIA

รุก
ร วทำเชิ
มกั นงออกแบบ

2

กำหนด

3

กำหนดขอบเขต
และประเด็ น

การติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ควรติดตามและประเมินผล มีดังนี้...
1) การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
คณะทำงาน
แนวทางการติ
ดตามและประเมิ
นผล
การดำเนิ
องและลดผลกระทบ
ทำเอชไอเอตั
้งแตกอนที่จะมี
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ2) หร�
อกินจการตามมาตรการป
กรรม
3) ระบบจัดการและสั่งการของนโยบาย แผนงาน
เพ�่อชวยใหการออกแบบหร�อพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการโครงการ
หร�อกิหรืจอกิกรรม
จกรรม
หนวยงานเจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดำเนินการรวมกับภาคสวน
4)
การเปลี
่
ย
นแปลงทางกายภาพของพื
้นที่
เกิวดนทประโยชน
สุดตและหน
อสุขภาพประชาชน
ที่เกี่ยวของ อาทิ ชุมชน องคกรปกครองส
องถิ่น นักสวิชู งาการ
วยงานราชการ
5) ทบทวนสมมติฐานที่ใชในการออกแบบนโยบาย
ตางๆ เพือ่ หาแนวทาง รูปแบบ รวมถึงคณะทำงานในการติดตามและประเมินผล ภายหลัง
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

จากที่มีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

416 เอชไอเอ สตาร ท อั พ !!

2

ในระหวาง
การติดตามและ
ประเมินผล ทั้งในขั้นตอนการ
กำหนดขอบเขตและประเด็น
ดำเนินการ และรายงานผล
การติดตามและประเมินผล
ควรจัดใหมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูเชี่ยวชาญและชุมชน
อยูเปนระยะ

ทำระหวางและหลัง
ดำเนินการ

จั ด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูเชี่ยวชาญและชุ
มชน
HIA

4

5

เพ�่อใหการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข�้น อีกทั้งยัง
สามารถนำขอมูลหลักฐานที่ไดไปวางแผนลดผลกระทบ
ทางลบตอสุขภาพที่มิไดคาดการณ ไวลวงหนาอีกดวย

4

ดำเนิ น การ

ตามแนวทางที่กำหนดไว

ทำยั่งยืน
HIA

3

เปาหมาย

ขั้นตอนที
่6
ทำเมื
่
อ
เพื่อติดตามตรวจสอบวา
มีการดำเนิ
ขอนรนโยบาย
องเร�แผนงาน
ยน
โครงการ
ไป ง
หร�
อมีหรือขกิจอกรรมเป
ขัดนแย
ตามที่ไดคาดการณไวหรือไม
และ/หรือสงผลกระทบ
ตอสุขภาพอยางไร
บาง

เพ�่อเขาสูกระบวนการตัดสินใจบนพ�้นฐานการ
ใชขอมูลเชิงประจักษ ที่ทุกฝายสามารถ
ยอมรับรผลวมกัน

รายงานผลและสรุป

การติดตามและประเมินผลตอสาธารณะ

ลั พ ธ

ได
บทสรุป

การดำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการ
หรือกิจกรรม กอใหเกิด
วานจะประยุ
กต ใช ในกรณี
ด ตมอสุงอย
เพื่อปไม
องกั
ผลกระทบทางลบ
และสราใงเสริ
ขภาพา ลื ม เป า หมายสู ง สุ ด ของการประเมิ น
ผลตามที่คาดการณ
หรือไม
ผลกระทบด
านสุขภาพ
นั่นก็คือ การสร
่สงไวผลดี
ตอ
ของประชาชน
กระบวนการติ
ดตามและประเมิ
นผล า งนโยบายสาธารณะที
และ/หรื
อ
ส
ง
ผลกระทบต
อ
สุ
ข
สุขภาพของประชาชนอย
างแทจนร�นโยบาย
งและยั่งยืน โดยตองใหความสำคัญกับภาพ
ตองนำไปสู
บ ทสรุปเกีย่ วกับแนวทางในการดำเนิ
อยางไรบาง
แผนงาน
โครงการ หรื้งอทางบวกและลบที
กิจกรรม ตอไปในอนาคต
1) ผลกระทบทั
่จะเกิดโดย
ขึ้นกับปจจัยทางสั
งคมที่กำหนดสุขภาพ
การติ ด ตามและประเมินผล
บทสรุปอาจมี
ไดหยลายลั
ษณะ อาทิ
(แบบเฉี
บพลันก/สะสม/ระยะยาว)
นโยบาย
โครงการ หรือ
1) ให2)ปรัผลกระทบที
บปรุง/เพิ่มเติ่ไมมมาตรการป
อาจฟนคือนงกั
กลันบและลด
มาตองไดรับความสำคั
ญเปนแผนงาน
อันดับแรก
ผลกระทบ
กิ
จ
กรรมดั
ง
กล
า
ว
ควรดำเนิ
3) การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมนการ
2) ให4)จัดบริ
ทำมาตรการเยี
ฟูผลกระทบ
ตอในลั
กษณะ หรือฒแนวทางใด
บท วิถีชีวิตยวยา
ปจจัชดเชย
ยทางสัฟนงคมที
่กำหนดสุขภาพ และทิ
ศทางการพั
นาของ
3) ใหมีกประชาชนในพื
ารรับผิด และกำหนดบทลงโทษ
้นที่
4) ทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม

ง หลักกกกออนเร�
นเร�� ม� มตตนน
ตัตั้ ง้ หลั
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ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ห่หนึา่ง

PUBLIC
SCREENING
INFLUENCING
กลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมโดยสาธารณะ
ผลักดันเขาสูกระบวนการตัดสินใจ

1

นำเสนอ

2

ผลการศึกษาและทางเลือกในการดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

เพื่อผลักดันขอเสนอที่ไดจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 เขาสูกระบวนการตัดสินใจ
ทั้งนี้ ควรออกแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใหชัดเจน ตั้งแตกอนเริ่มดำเนินการ
วาจะเชื่อมโยงผลการศึกษาเขาสูกระบวนการตัดสินใจไดอยางไร และมีความหมายตอ
การตัดสินใจในลักษณะใด
ใหภาคสวนตางๆ พ�ดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนขอมูล

เปดเผยขอมูล

ของนโยบาย แผนงาน โครงการ
หร�อกิจกรรม ตอสาธารณะ

2

เปดพ�้นที่

และพ�จารณารวมกันวา ควรประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพหร�อไม ดวยแนวทางและว�ธีการใด

เปนประตูบานแรกที่ทำใหหนวยงานเจาของนโยบาย
การเปดพื้นที่ทำไดหลายรูปแบบ หลายชองทาง ไมจำกัดแต
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีโอกาสเชื่อมตอกับ
เพียงการจัดประชุม และควรจัดมากกวา 1 ครั้ง HเปIาหมาย
สาธารณะ สิ่งสำคัญคือตอทีงสร
างความไววางใจให
่สามารถยอมรั
บรวมกัน และแนวทาง
A
สำคัญที่ตองไปใหถึง คือ การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ ได
เกิดขึ้นใหไดในขั้นตอนนี้ ผานการเปดเผยขอมูลแบบ
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันขอตัดสินใจ
ถกแถลง และแลกเปลีย่ นขอมูล ความคิดเห็นกันอยางเต็มที่ จึง
โปรงใส ครบถวน และเขาถึงงาย ซึ่งเปนพื้นฐานและ
จะสงผลเชื่อมโยงไปสูกระบวนการตัดสินใจดำเนินนโยบายที่
จุดเริ่มตนสำคัญ กอนเขาสูกระบวนการพูดคุย หารือ
เปนประโยชนตอ การสรางเสริมสุขภาพประชาชนอยางแทจริง
และ/หรือตัดสินใจรวมกันในลำดับถัดไป

614 เอชไอเอ สตาร ท อั พ !!

ไดขอตัดสินใจ

ทำ HIA

ชองทาง
การนำเสนอ

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
ไมทำ HIA
ของรัฐ
เวทีหารือ
ของภาคสวนตางๆ

3

สื่อสาธารณะ

เปเปาาหมาย
หมาย

ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 51

เพื
นขอเสนอและ
เพื่อ่อผลัพิกจดัารณาร
วมกัน
ทางเลื
อ
กในการดำเนิ
นนโยบาย
วแผนงาน
าควรทำการประเมิ
น
โครงการ หรือ
านสุวขนตภาพ
กิผลกระทบด
จกรรมตอภาคส
างๆ
หรือทีไม
อย
่เกี่ยวขอางงไร

ชวงเวลาการนำเสนอ

ไดขอสรุป

นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมดังกลาว
ระหวาง า นสุ
หลัขงภาพหร� อ ไม
กอน น ผลกระทบด
ควรทำการประเมิ
เพราะเหตุ ใ ด และใช
นวทางหร�
อ ว� ธ ี ก ารใดในการ
ดำเนินแนโยบาย
แผนงาน
ดำเนิหรื
นการ
โครงการ
อกิจกรรม
ขอมูลที่ควรนำมาพิจารณา ไดแก...
การผลั
กดันขอระเบี
เสนอยบสามารถทำได
ลายช
องทาง
(1) กฎหมาย
ขอบังคับ หรือหหลั
กเกณฑ
ที่เกี่ยอาทิ
วของ
(1) นำเสนอต
อหนวยงานหรื
คณะกรรมการของรั
ฐที่นเกีในพื
่ยวข้นอทีงโดยตรง
(2) นโยบาย
แผนงานอโครงการหรื
อกิจกรรมอื
่
ดำเนินการที
่อาจมี
ผลกระทบเกี
่องกัน วนตางๆ
(2) นำเสนอผ
านเวที
การหารื
อรวมกั่ยนวเนื
ของภาคส
รายละเอีายนสื
ดนโยบาย
แผนงาน
กิจวกรรมที
(3)(3)นำเสนอผ
่อสาธารณะ
เพื่อสรโครงการ
างความเขหรืาอใจร
มกัน ่จะดำเนินการ
(4)
ผลกระทบที
่
อ
าจเกิ
ด
ขึ
้
น
ต
อ
สิ
่
ง
แวดล
อ
ม
สั
ง
คมและสุ
ภาพ ง
และสามารถนำเสนอในหลายชวงเวลา ทัง้ ในระยะกอน ระหวาง ขและหลั
(5)
ผู

ท
ี
่
อ
าจได
ร
ั
บ
ผลกระทบทั
้
ง
ทางบวกและทางลบ
ทั
้
ง
ที
่
อ
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูยูกอับาศัยในพื้นที่
และนอกพื
ที่ดำเนินการ
สถานการณ
และรูป้นแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั
้นๆ
(6) ขอหวงกังวลของชุมชนและผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

ผล

ผล ลั พ ธ
ลั พ ธ

ไดขอสรุป
ไดหนแผนงาน
ขวอยงานเจ
ตัโครงการ
ดาของนโยบาย
สินหร�ใจ
อ

กิจบกรรม
ที่สามารถยอมรั
รวมกัตนองสามารถ
และแนวทาง
ชี
้
แ
จงรายละเอี
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันขอตัยดดสินและตอบ
ใจ
คำถามตอสาธารณะไดวา
ควรทำการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพหร�อไม
เพราะเหตุใด และใชแนวทาง
หร� อ ว� ธ ี ก ารใด

้ ง หลัก กกกอ นเร�
อ นเร�� ม�ตม ตน น 157
ตัตั้ ง หลั

ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ส่สอง
ี่

PUBLIC
SCOPING
PUBLIC
REVIEW
กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ

รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง
รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

ทบทวนรางรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ

1

แจงกำหนดการ

2

จัดเวที

2

กำหนดขอบเขตและแนวทาง
การประเมิ
นผลกระทบด
านสุขกภาพ
ทบทวน(ร
าง)ผลการศึ
ษา

จัดเวที

พึงระลึกอยูเสมอวา วัตถุประสงคของการจัดเวที คือ เพื่อใหขอมูล

ภายหลั
งจากนำเสนอ(ราง)ผลการศึกษา ผูที่(อาจ)
และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมใชจัดขึ้นเพื่อ
จัดเวทีลวงหนา และเปดเผยขอมูล ตอสาธารณะ ไดรบอธิ
ั ผลกระทบและภาคส
วนตางๆ ทีเ่ กีย่ นวข
อง รแผนงาน
วมกัน โครงการ
บายแกตา ง หรือสรางความชอบธรรมให
โยบาย
ตรวจสอบความถู
กตอง ครบถนการต
วนของข
อมูสิลง่ สำคั
และให
หรือกิจกรรมนัน้ สามารถดำเนิ
อไปได
ญทีต่ อ งทำคือ
การทำความเข
าใจถึงโขอกาสนี
อหวงกัง้พวลของชุ
มชน/ผูม สี อว นได
ขอมูลที่ควรนำมาเปดเผย ไดแก
ขอเสนอแนะ
และใช
ิจารณาทางเลื
กในเสีย ซึง่ เปน
เครื
่
อ
งสะท
อ
นถึ
ง
สิ
่
ง
ที
่
ช
ุ
ม
ชน/สั
ง
คมให
ค
ุ
ณ
ค
า
หรื
อ
ความสำคั
(1) ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ญและ
และแนวทางในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ
เชือ่ มโยงไปสูป จ จัยทางสังคมทีก่ ำหนดสุขภาพของชุมชน อีกทัง้ ตอง
รวมกั
น ถือเห็เปนวนาขันโยบาย
น้ ตอนทีแผนงาน
ท่ ำใหสาธารณะได
นรวมน้ เชือ่ มโยง
หรือกิจกรรม
มองให
โครงการ หรือมกิสี จว กรรมนั
จั
ด
เวที
ล

ว
งหน
า
และเผยแพร
(2) ปจจัยทางสังคมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ในการค
หรือทางเลื
ฒนานสิ่งเหลานี้
ตอปจนจัหาทางออก
ยกำหนดสุขภาพอย
างไร เมือ่อกในการพั
เขาใจและมองเห็

แจงกำหนดการ

(ราง)ผลการศึกษา
(3) รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิ
นผลกระทบ
ดานสุขภาพ

เอชไอเอ สตาร
สตารททอัอัพพ!!!!
812 เอชไอเอ

จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตและประเด็นที่ควรทำการศึกษา

เป
เปาาหมาย
หมาย

งาย

ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 42

งาย

เสนอขอมูลครบถวน
เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
รอบดาน เขาใจงาย
ไดแสดงความเห็น
เสนอขอมูลครบถวน
เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
รอบดาน เขาใจงาย
ไดแสดงความเห็น

33

เพื่อ่อรรววมกั
จารณาความ
เพื
มกันนพิกำหนดขอบเขต
ถูและประเด็
กตอง ครบถนวทีนของผล
่จะทำการ
การศึกษาและทางเลื
อก
ประเมิ
น
ผลกระทบ
ในการดำเนินนโยบาย
ดานสุโครงการ
ขภาพ
แผนงาน
หรือกิจกรรม

ไดประเด็นและทางเลือก
ที่จะทำการศึกษาและประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ

ทำรายงานสรุป
เผยแพรตอสาธารณะ
ตัดสินใจเลือก

รายงานสรุปแนวทางการประเมิ
ตองประกอบดนวย

ผล
ลั พ ธ

ผลกระทบดานสุขภาพ

5

ความคิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นและคำชีแ้ จงของหนวยงาน
เจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงานอนุมัติ/
อนุญาต รวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ทำรายงานสรุป
และเผยแพร

ตอสาธารณะ

รายงานสรุป ตองประกอบดวย
ความคิดเห็นของประชาชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่จะศึกษา

ผล
ลั พ ธ

ได
ข

อ
สรุ
ป
ไดพ�มพเข�ยว

ประเด็นที่คนวรกลั
บไปศึกษาเพิ
การประเมิ
ผลกระทบด
านสุ่มขภาพ

ทางเลือกในการตัดสินใจดำเนิน
ซึ่งก็คือขอบเขต ประเด็น และแนวทาง
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
ที่จะทำการศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศ
กรรม วามีทางเลือกใดบนาผลกระทบ
ง และ
หรืกิอจลายแทงของการประเมิ
ผลลั
พธขทภาพที
ี่เกิดขึ่จ้นะต
จากการตั
นใจใน
ดานสุ
องดำเนิดนสิการใน
แตละทางเลืขั้อนกเป
นอย
างไร
ตอนต
อไป

้ ง หลัก กกกอ นเร�
อ นเร�� ม�ตม ตน น 139
ตัตั้ ง หลั

ขั้นตอนที่สาม

ASSESSING

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

ศึกษา

ใชเคร�่องมือ

ว�ชาการ ว�ทยาศาตร และชุมชน ในการศึกษา

(ดูรายละเอียดตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดที่หนา 2 1 )

ปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และศึกษา ลักษณะ
หร� อ รู ป แบบการดำเนิ น นโยบาย แผนงาน โครงการ
หร�อกิจกรรมในระยะกอน ระหวาง และหลังดำเนินการ
( ดูรายละเอียดปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพไดที่หนา 2 0 )

ลักษณะหร�อรูปแบบการดำเนินนโยบาย
โครงการ แผนงาน หร�อกิจกรรมที่ควรศึกษา
(1) ทรัพยากรที่ใชในการดำเนินการ
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินการ
(3) ผลลัพธ หรือผลิตภัณฑที่ได
(4) การบริหารจัดการ
(5) ขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานที่
รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ

10
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การประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่ดีตองอาศัย
ขอมูล องคความรูที่หลากหลาย การนำเครื่องมือ
และชุดขอมูลจากทั้งผูเชี่ยวชาญและชุมชน มาใช
ในการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ จะชวยทำให
การประเมินผลกระทบเปนไปอยางรอบคอบ และ
รอบดาน อีกทั้งสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และหาทางออกรวมกันในสังคม อันเปนเปาหมาย
สำคัญของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

เปาหมาย

ขั้นตอนที่ 3

เพื่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ
จากนโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ตามขอบเขต
ประเด็น และแนวทาง
ที่กำหนดไว

3

จัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูเชี่ยวชาญและชุมชน

ทำได 2 รูปแบบ คือ
1) ผูเชี่ยวชาญและชุมชนทำการ
ประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ
รวมกันตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ
2) แต ล ะฝ า ยทำการประเมิ น ผล
กระทบดานสุขภาพ ภายใตเครือ่ งมือ
และขอมูลที่ตนเองมีอยู แลวคอย
นำขอมูลมาหารือ หรือแลกเปลี่ยน
กันเปนระยะๆ

4

จัดทำ(ราง)ผลการศึกษา
รางผลการศึกษาฯ ตองสามารถอธิบาย และตอบคำถามได
วาการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมจะ...
1) สงผลกระทบตอปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพใดบาง
ทั้งทางบวกและลบ
2) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอปจจัยทางสังคมที่กำหนด
สุขภาพนั้นๆ อยางไรบาง

ผล
ลั พ ธ

ได(ราง)
ผลการศึกษา
และว�เคราะห
ผลกระทบ
ดานสุขภาพ

ตั ้ ง หลั ก ก อ นเร� � ม ต น

11

ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ส่สอง
ี่

PUBLIC
SCOPING
PUBLIC
REVIEW
กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ

รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง
รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

ทบทวนรางรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ

1

แจงกำหนดการ

2

จัดเวที

2

กำหนดขอบเขตและแนวทาง
การประเมิ
นผลกระทบด
านสุขกภาพ
ทบทวน(ร
าง)ผลการศึ
ษา

จัดเวที

พึงระลึกอยูเสมอวา วัตถุประสงคของการจัดเวที คือ เพื่อใหขอมูล

ภายหลั
งจากนำเสนอ(ราง)ผลการศึกษา ผูที่(อาจ)
และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมใชจัดขึ้นเพื่อ
จัดเวทีลวงหนา และเปดเผยขอมูล ตอสาธารณะ ไดรบอธิ
ั ผลกระทบและภาคส
วนตางๆ ทีเ่ กีย่ นวข
อง รแผนงาน
วมกัน โครงการ
บายแกตา ง หรือสรางความชอบธรรมให
โยบาย
ตรวจสอบความถู
กตอง ครบถนการต
วนของข
อมูสิลง่ สำคั
และให
หรือกิจกรรมนัน้ สามารถดำเนิ
อไปได
ญทีต่ อ งทำคือ
การทำความเข
าใจถึงโขอกาสนี
อหวงกัง้พวลของชุ
มชน/ผูม สี อว นได
ขอมูลที่ควรนำมาเปดเผย ไดแก
ขอเสนอแนะ
และใช
ิจารณาทางเลื
กในเสีย ซึง่ เปน
เครื
่
อ
งสะท
อ
นถึ
ง
สิ
่
ง
ที
่
ช
ุ
ม
ชน/สั
ง
คมให
ค
ุ
ณ
ค
า
หรื
อ
ความสำคั
(1) ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ญและ
และแนวทางในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ
เชือ่ มโยงไปสูป จ จัยทางสังคมทีก่ ำหนดสุขภาพของชุมชน อีกทัง้ ตอง
รวมกั
น ถือเห็เปนวนาขันโยบาย
น้ ตอนทีแผนงาน
ท่ ำใหสาธารณะได
นรวมน้ เชือ่ มโยง
หรือกิจกรรม
มองให
โครงการ หรือมกิสี จว กรรมนั
จั
ด
เวที
ล

ว
งหน
า
และเผยแพร
(2) ปจจัยทางสังคมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ในการค
หรือทางเลื
ฒนานสิ่งเหลานี้
ตอปจนจัหาทางออก
ยกำหนดสุขภาพอย
างไร เมือ่อกในการพั
เขาใจและมองเห็

แจงกำหนดการ

(ราง)ผลการศึกษา
(3) รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิ
นผลกระทบ
ดานสุขภาพ

เอชไอเอ สตาร
สตารททอัอัพพ!!!!
812 เอชไอเอ

จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตและประเด็นที่ควรทำการศึกษา

เป
เปาาหมาย
หมาย

งาย

ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 42

งาย

เสนอขอมูลครบถวน
เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
รอบดาน เขาใจงาย
ไดแสดงความเห็น
เสนอขอมูลครบถวน
เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
รอบดาน เขาใจงาย
ไดแสดงความเห็น

33

เพื่อ่อรรววมกั
จารณาความ
เพื
มกันนพิกำหนดขอบเขต
ถูและประเด็
กตอง ครบถนวทีนของผล
่จะทำการ
การศึกษาและทางเลื
อก
ประเมิ
น
ผลกระทบ
ในการดำเนินนโยบาย
ดานสุโครงการ
ขภาพ
แผนงาน
หรือกิจกรรม

ไดประเด็นและทางเลือก
ที่จะทำการศึกษาและประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ

ทำรายงานสรุป
เผยแพรตอสาธารณะ
ตัดสินใจเลือก

รายงานสรุปแนวทางการประเมิ
ตองประกอบดนวย

ผล
ลั พ ธ

ผลกระทบดานสุขภาพ

5

ความคิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นและคำชีแ้ จงของหนวยงาน
เจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงานอนุมัติ/
อนุญาต รวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ทำรายงานสรุป
และเผยแพร

ตอสาธารณะ

รายงานสรุป ตองประกอบดวย
ความคิดเห็นของประชาชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่จะศึกษา

ผล
ลั พ ธ

ไดพได�มขพอเสรุ
ข�ยวป

ประเด็นที่คนวรกลั
บไปศึกษาเพิ
การประเมิ
ผลกระทบด
านสุ่มขภาพ

ทางเลือกในการตัดสินใจดำเนิน
ซึ่งก็คือขอบเขต ประเด็น และแนวทาง
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
ที่จะทำการศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศ
กรรม วามีทางเลือกใดบนาผลกระทบ
ง และ
หรืกิอจลายแทงของการประเมิ
ผลลั
พธขทภาพที
ี่เกิดขึ่จ้นะต
จากการตั
นใจใน
ดานสุ
องดำเนิดนสิการใน
แตละทางเลืขั้อนกเป
นอย
างไร
ตอนต
อไป

้ ง หลัก กกกอ นเร�
อ นเร�� ม�ตม ตน น 139
ตัตั้ ง หลั

ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ห่หนึา่ง

PUBLIC
SCREENING
INFLUENCING
กลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมโดยสาธารณะ
ผลักดันเขาสูกระบวนการตัดสินใจ

1

นำเสนอ

2

ผลการศึกษาและทางเลือกในการดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

เพื่อผลักดันขอเสนอที่ไดจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 เขาสูกระบวนการตัดสินใจ
ทั้งนี้ ควรออกแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใหชัดเจน ตั้งแตกอนเริ่มดำเนินการ
วาจะเชื่อมโยงผลการศึกษาเขาสูกระบวนการตัดสินใจไดอยางไร และมีความหมายตอ
การตัดสินใจในลักษณะใด
ใหภาคสวนตางๆ พ�ดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนขอมูล

เปดเผยขอมูล

ของนโยบาย แผนงาน โครงการ
หร�อกิจกรรม ตอสาธารณะ

2

เปดพ�้นที่

และพ�จารณารวมกันวา ควรประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพหร�อไม ดวยแนวทางและว�ธีการใด

เปนประตูบานแรกที่ทำใหหนวยงานเจาของนโยบาย
การเปดพื้นที่ทำไดหลายรูปแบบ หลายชองทาง ไมจำกัดแต
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีโอกาสเชื่อมตอกับ
เพียงการจัดประชุม และควรจัดมากกวา 1 ครั้ง HเปIาหมาย
สาธารณะ สิ่งสำคัญคือตอทีงสร
างความไววางใจให
่สามารถยอมรั
บรวมกัน และแนวทาง
A
สำคัญที่ตองไปใหถึง คือ การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ ได
เกิดขึ้นใหไดในขั้นตอนนี้ ผานการเปดเผยขอมูลแบบ
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันขอตัดสินใจ
ถกแถลง และแลกเปลีย่ นขอมูล ความคิดเห็นกันอยางเต็มที่ จึง
โปรงใส ครบถวน และเขาถึงงาย ซึ่งเปนพื้นฐานและ
จะสงผลเชื่อมโยงไปสูกระบวนการตัดสินใจดำเนินนโยบายที่
จุดเริ่มตนสำคัญ กอนเขาสูกระบวนการพูดคุย หารือ
เปนประโยชนตอ การสรางเสริมสุขภาพประชาชนอยางแทจริง
และ/หรือตัดสินใจรวมกันในลำดับถัดไป

614 เอชไอเอ สตาร ท อั พ !!

ไดขอตัดสินใจ

ทำ HIA

ชองทาง
การนำเสนอ

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
ไมทำ HIA
ของรัฐ
เวทีหารือ
ของภาคสวนตางๆ

3

สื่อสาธารณะ

เปเปาาหมาย
หมาย

ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 51

เพื
นขอเสนอและ
เพื่อ่อผลัพิกจดัารณาร
วมกัน
ทางเลื
อ
กในการดำเนิ
นนโยบาย
วแผนงาน
าควรทำการประเมิ
น
โครงการ หรือ
ผลกระทบด
า
นสุ
ข
ภาพ
กิจกรรมตอภาคสวนตางๆ
หรือทีไม
่เกี่ยอย
วขอางงไร

ชวงเวลาการนำเสนอ

ไดขอสรุป

นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมดังกลาว
ระหวาง า นสุ
หลัขงภาพหร� อ ไม
กอน น ผลกระทบด
ควรทำการประเมิ
เพราะเหตุ ใ ด และใช
นวทางหร�
อ ว� ธ ี ก ารใดในการ
ดำเนินแนโยบาย
แผนงาน
ดำเนิหรื
นการ
โครงการ
อกิจกรรม
ขอมูลที่ควรนำมาพิจารณา ไดแก...
การผลั
กดันขอระเบี
เสนอยบสามารถทำได
ลายช
องทาง
(1) กฎหมาย
ขอบังคับ หรือหหลั
กเกณฑ
ที่เกี่ยอาทิ
วของ
(1) นำเสนอต
อหนวยงานหรื
คณะกรรมการของรั
ฐที่นเกีในพื
่ยวข้นอทีงโดยตรง
(2) นโยบาย
แผนงานอโครงการหรื
อกิจกรรมอื
่
ดำเนิ
น
การที
่
อ
าจมี
ผ
ลกระทบเกี
่
ย
วเนื
่
อ
งกั
น
(2) นำเสนอผานเวทีการหารือรวมกันของภาคสวนตางๆ
รายละเอีายนสื
ดนโยบาย
แผนงาน
กิจวกรรมที
(3)(3)นำเสนอผ
่อสาธารณะ
เพื่อสรโครงการ
างความเขหรืาอใจร
มกัน ่จะดำเนินการ
(4)
ผลกระทบที
่
อ
าจเกิ
ด
ขึ
้
น
ต
อ
สิ
่
ง
แวดล
อ
ม
สั
ง
คมและสุ
ภาพ ง
และสามารถนำเสนอในหลายชวงเวลา ทัง้ ในระยะกอน ระหวาง ขและหลั
(5)
ผู

ท
ี
่
อ
าจได
ร
ั
บ
ผลกระทบทั
้
ง
ทางบวกและทางลบ
ทั
้
ง
ที
่
อ
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูยูกอับาศัยในพื้นที่
และนอกพื
ที่ดำเนินการ
สถานการณ
และรูป้นแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั
้นๆ
(6) ขอหวงกังวลของชุมชนและผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

ผล

ผล ลั พ ธ
ลั พ ธ

ไดขอสรุป
ไดหนแผนงาน
ขวอยงานเจ
ตัโครงการ
ดาของนโยบาย
สินหร�ใจ
อ

กิจบกรรม
ที่สามารถยอมรั
รวมกัตนองสามารถ
และแนวทาง
ชี
้
แ
จงรายละเอี
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันขอตัยดดสินและตอบ
ใจ
คำถามตอสาธารณะไดวา
ควรทำการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพหร�อไม
เพราะเหตุใด และใชแนวทาง
หร� อ ว� ธ ี ก ารใด

้ ง หลัก กกกอ นเร�
อ นเร�� ม�ตม ตน น 157
ตัตั้ ง หลั

ขั้นตอนที่หก

PUBLIC MONITORING
ANDแตเEVALUATION
ปนกระบวนการเร�ยนรูรวมกัน
เมื่อการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

เปนมากกวาการขออนุมัติ/อนุญาต หร�อคัดคานโครงการ
ติดเพ�
ตามและประเมิ
่อสรางการพันฒผลโดยสาธารณะ
นาที่ดีตอสุขภาพคนทุกคน
เราจ�งสามารถประยุกต ใช ไดหลายรูปแบบ

ไมวาจะเปน…

1
1

HIA

รุก
ร วทำเชิ
มกั นงออกแบบ

2

กำหนด

3

กำหนดขอบเขต
และประเด็ น

การติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ควรติดตามและประเมินผล มีดังนี้...
1) การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
คณะทำงาน
แนวทางการติ
ดตามและประเมิ
นผล
การดำเนิ
องและลดผลกระทบ
ทำเอชไอเอตั
้งแตกอนที่จะมี
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ2) หร�
อกินจการตามมาตรการป
กรรม
3) ระบบจัดการและสั่งการของนโยบาย แผนงาน
เพ�่อชวยใหการออกแบบหร�อพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการโครงการ
หร�อกิหรืจอกิกรรม
จกรรม
หนวยงานเจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดำเนินการรวมกับภาคสวน
4)
การเปลี
่
ย
นแปลงทางกายภาพของพื
้นที่
เกิวดนทประโยชน
สุดตและหน
อสุขภาพประชาชน
ที่เกี่ยวของ อาทิ ชุมชน องคกรปกครองส
องถิ่น นักสวิชู งาการ
วยงานราชการ
5) ทบทวนสมมติฐานที่ใชในการออกแบบนโยบาย
ตางๆ เพือ่ หาแนวทาง รูปแบบ รวมถึงคณะทำงานในการติดตามและประเมินผล ภายหลัง
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

จากที่มีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

416 เอชไอเอ สตาร ท อั พ !!

2

ในระหวาง
การติดตามและ
ประเมินผล ทั้งในขั้นตอนการ
กำหนดขอบเขตและประเด็น
ดำเนินการ และรายงานผล
การติดตามและประเมินผล
ควรจัดใหมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูเชี่ยวชาญและชุมชน
อยูเปนระยะ

ทำระหวางและหลัง
ดำเนินการ

จั ด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูเชี่ยวชาญและชุ
มชน
HIA

4

5

เพ�่อใหการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข�้น อีกทั้งยัง
สามารถนำขอมูลหลักฐานที่ไดไปวางแผนลดผลกระทบ
ทางลบตอสุขภาพที่มิไดคาดการณ ไวลวงหนาอีกดวย

4

ดำเนิ น การ

ตามแนวทางที่กำหนดไว

ทำยั่งยืน
HIA

3

เปาหมาย

ขั้นตอนที
่6
ทำเมื
่
อ
เพื่อติดตามตรวจสอบวา
มีการดำเนิ
ขอนรนโยบาย
องเร�แผนงาน
ยน
โครงการ
ไป ง
หร�
อมีหรือขกิจอกรรมเป
ขัดนแย
ตามที่ไดคาดการณไวหรือไม
และ/หรือสงผลกระทบ
ตอสุขภาพอยางไร
บาง

เพ�่อเขาสูกระบวนการตัดสินใจบนพ�้นฐานการ
ใชขอมูลเชิงประจักษ ที่ทุกฝายสามารถ
ยอมรับรผลวมกัน

รายงานผลและสรุป

การติดตามและประเมินผลตอสาธารณะ

ลั พ ธ

ได
บทสรุป

การดำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการ
หรือกิจกรรม กอใหเกิด
วานจะประยุ
กต ใช ในกรณี
ด ตมอสุงอย
เพื่อปไม
องกั
ผลกระทบทางลบ
และสราใงเสริ
ขภาพา ลื ม เป า หมายสู ง สุ ด ของการประเมิ น
ผลตามที่คาดการณ
หรือไม
ผลกระทบด
านสุขภาพ
นั่นก็คือ การสร
่สงไวผลดี
ตอ
ของประชาชน
กระบวนการติ
ดตามและประเมิ
นผล า งนโยบายสาธารณะที
และ/หรื
อ
ส
ง
ผลกระทบต
อ
สุ
ข
สุขภาพของประชาชนอย
างแทจนร�นโยบาย
งและยั่งยืน โดยตองใหความสำคัญกับภาพ
ตองนำไปสู
บ ทสรุปเกีย่ วกับแนวทางในการดำเนิ
อยางไรบาง
แผนงาน
โครงการ หรื้งอทางบวกและลบที
กิจกรรม ตอไปในอนาคต
1) ผลกระทบทั
่จะเกิดโดย
ขึ้นกับปจจัยทางสั
งคมที่กำหนดสุขภาพ
การติ ด ตามและประเมินผล
บทสรุปอาจมี
ไดหยลายลั
ษณะ อาทิ
(แบบเฉี
บพลันก/สะสม/ระยะยาว)
นโยบาย
โครงการ หรือ
1) ให2)ปรัผลกระทบที
บปรุง/เพิ่มเติ่ไมมมาตรการป
อาจฟนคือนงกั
กลันบและลด
มาตองไดรับความสำคั
ญเปนแผนงาน
อันดับแรก
ผลกระทบ
กิ
จ
กรรมดั
ง
กล
า
ว
ควรดำเนิ
3) การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมนการ
2) ให4)จัดบริ
ทำมาตรการเยี
ฟูผลกระทบ
ตอในลั
กษณะ หรือฒแนวทางใด
บท วิถีชีวิตยวยา
ปจจัชดเชย
ยทางสัฟนงคมที
่กำหนดสุขภาพ และทิ
ศทางการพั
นาของ
3) ใหมีกประชาชนในพื
ารรับผิด และกำหนดบทลงโทษ
้นที่
4) ทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม

ง หลักกกกออนเร�
นเร�� ม� มตตนน
ตัตั้ ง้ หลั
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ขั้นตอนที่ศูนย

HI

A

ความเชื่อและแนวทางการประยุกต ใช

1

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

สัญญาณเตือน

ทำแลว
ยิ�งเกิดความขัดแยง

วาการทำเอชไอเอการประยุกตใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
เร��มนาเปนหวง ตองไมทำเพ�ยงเพราะวา…
1

เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการ
อนุมัติ/อนุญาต

2

ตองการ
HIA
คัดคานโครงการ

ทำแลว
ไมเกิดการยอมรับ

ควรตั้งวงพูดคุย หารือและแลกเปลี่ยนขอมูลตั้งแตตน
PROVED
APอขบวน
เพื่อชักชวนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของมารวมก
นำไปสูการออกแบบและวางแผนการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพรวมกัน และพรอมเปดพื้นที่ใหกลุมคนตางๆ
เขามารวม โดยไมมกี ารปดกัน้ จะชวยทำใหเกิดการยอมรับ
และขยายวงการทำงานไดมากขึ
้น อีกทั้งควรออกแบบให
หากทำเอชไอเอ
เพียงเพราะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
เปนกระบวนการที่มุงใหเกิดการแสวงหาทางเลื
อ
กที่หอลาก
หรือทำเพียงเพราะต
งการคัดคานโครงการเพียงอยางเดียว โดยไมรับฟงความคิดที่เห็นตาง หรือ
หลาย ไมจากัดอยูเพียงขอเสนอนโยบายหรื
อ
โครงการแบบ
ขอมูลที่หลากหลาย และไมสนใจตอการแสวงหาทางออก หรืยิอ� งทางเลื
อกการพั
ฒนาที
่ดีกวารวมกัน
ทำไป
คนร
ว
มขบวน
ใดแบบหนึ่งเทานั้น และเปนการหาแนวทางและข
อ
ตกลง
ยอมไมนำไปสูการสรางนโยบายสาธารณะที่สงผลดีตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งเปนเจตนารมณ
ที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน มิใชอัการใช
อเสียงขากงตใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพก็ ค  อ ยๆ หายไป
นสูงสุอำนาจหรื
ดของการประยุ
มากในการตัดสินใจ

3

18
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?

แตต?องเชื่อวา

เอชไอเอ4

เปนอกระบวนการเร�
ยนรู
ทำข
มูลแลว
รวมกันของสั
ไมรูวาจะเอาไปใช
ยังไงงคม

?
HIA

?

ไดเลมรายงาน HIA แลว
ตองทำอะไรตอ

5

เปาหมาย

ขั้ น ต อ น ที่ 0

เพื่ม่อทำการประเมิ
ใหการประยุนกผลกระทบด
ตใช านสุขภาพ
กอนที่จะเริ
การประเมิ
นผลกระทบ
ควรออกแบบให
ชัดเจนว
าจะเชื่อมโยงผลการศึกษา
ด
า
นสุ
ข
ภาพเป
นไปอย
เขาสูก ระบวนการตัดสินใจอย
างไร าพูงดคุยกับใครบาง
มีประสิทชึ่งธิจะซ
ภาพวยใหสามารถวางแผน
ในชวงจังหวะเวลาใด
สู
ง
สุ
ด
และกำหนดกรอบการทำงานใหสอดคลองกับเปาหมาย
ทีก่ ำหนดไวได และทำใหการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น

2

กอนจะสายเกินแก
ร�บ ตั้งหลัก กันใหดีๆ
กอนเร��มตนทำ
ที่จะชวยสราง
นโยบายสาธารณะและ
ทางเลือกการพัฒนาที่สงผลดีตอสุขภาพของทุกคน เอชไอเอ นะคร า บ
?
HIA

6

การประยุกตใชเอชไอเอ บนฐานความเชื่อวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของสังคม จะมุงเนนหลักการเรียนรูและทำงานรวมกันอยางสมานฉันท
อยูบนพื้นฐานการใชขอมูลหลักฐานที่หลากหลายและเปนที่ยอมรับรวมกัน
ไปตกวิอชาการ
ยังไงดี
อาทิ ขอมูลจากนั
ผูเชี่ย…
วชาญ ขอมูลและองคความรูจากทองถิ่น
หรือชุมชน อีกทั้งสามารถปรับกระบวนการใหเขากับบริบทและกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของแตละกรณีไดอยางยืดหยุน

HIA

สนใจสอบถามขอมูลเพ��มเติม
ไดที่สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.)
โทร. 02-832-9000

ตัตั้ ง้ งหลั
หลักก กกออนเร�
นเร�� ม� มตตนน
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ป

สังคมที ่กำหนด
ง
า
ท
ย
ั
สุข
จจ

บ
ย
โ
น

าธา
ส
ย
า

ภาพ

ร ณ ะ / นโ ยบายท อง
ถิ � นห
ร � อช
ุ มช
น

กายภาพ

สั ง คม

• การศึกษา
• ทรัพยากรธรรมชาติ
• สถานะทางสังคม
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
• วัฒนธรรมประเพณี
•
ระบบคมนาคมขนส
ง
วิสัยทัศน
กฎหมาย
• ความเชื่อ
• ที่อยูอาศัย
• ครอบครัว
ณะทางชีวภา
• การสื่อสารและ
ัล ก ษ
พ
• พืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร
เทคโนโลยี
อายุ / เพศ /
• ความสัมพันธใน
พันธุกรรม / ความเจ็บปวย
• การใชประโยชน
นโนบาย
ชุมชน/สังคม
ที่ดิน
• ศาสนสถาน
สุข
กฎระเบียบ

ส ุภาพ
ข ภ าพ

เศรษฐกิ จ
• ความเหลื่อมล้ำ
• รายได
• การจางงาน
• อาชีพ

ขอตกลง
รวมกัน

ระบบ
สาธารณสุ ข

ออกกำลังกาย / การบริโภคอาหาร /
รสนิยม / ดื่มเหลา-สูบบุหรี่ /
วิถีชีวิต

พฤติกรรม

• ขอมูลสุขภาพ
• ขีดความสามารถ
การรับมือ
• ความพรอมของ
แผนแมบท
ภาคสาธารณสุข
• ทรัพยากรบุคคล

ธรรมนูญ

ระด

20 เอชไอเอ สตาร ท อั พ !!

ยุทธศาสตร

แผนพัฒนา

ผังเมือง

ับป  จ

เ จกบ

ุ คคล

โครงการพัฒนา

ร ะ ด ั บ ส ภ า ว ะ แ วด ล  อม

ระดับ

ท

งร
ิศทา

วมข

ั งค
อง ส

ม

