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ะดับทิศทางรวมของสังค

ม

สุ ข ภ า พ

 ขั ้นตอนที่ศูนย�

ทำ  เอชไอเอ   ให� ได�ผล
ต�องเร� �มต�นจาก

ความเชือ
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

(Health Impact Assessment, HIA)

“ ”



การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

ขั้นตอนที่ศูนย�

ความเชื่อและแนวทางการประยุกต�ใช�
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การประยุกต�ใช�การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ 

ต�องไม�ทำเพ�ยงเพราะว�า…

หากทำเอชไอเอ เพียงเพราะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 
หรือทำเพียงเพราะตองการคัดคานโครงการเพียงอยางเดียว โดยไมรับฟงความคิดที่เห็นตาง หรือ
ขอมูลที่หลากหลาย และไมสนใจตอการแสวงหาทางออก หรือทางเลือกการพัฒนาที่ดีกวารวมกัน 
ยอมไมนำไปสูการสรางนโยบายสาธารณะที่สงผลดีตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งเปนเจตนารมณ
อันสูงสุดของการประยุกตใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

เป�นส�วนหนึ่ง
ของกระบวนการ
อนุมัติ/อนุญาต

ต�องการ
คัดค�านโครงการ

APPROVED

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 19

กอนที่จะเริ่มทำการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ควรออกแบบใหชัดเจนวาจะเชื่อมโยงผลการศึกษา
เขาสูกระบวนการตัดสินใจอยางไร พูดคุยกับใครบาง 
ในชวงจังหวะเวลาใด ชึ่งจะซวยใหสามารถวางแผน
และกำหนดกรอบการทำงานใหสอดคลองกับเปาหมาย
ท่ีกำหนดไวได และทำใหการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น

ไปต�อยังไงดี…

ได�เล�มรายงาน HIA แล�ว
ต�องทำอะไรต�อ

?
HIA ?

ทำข�อมูลแล�ว
ไม�รู �ว�าจะเอาไปใช�ยังไง

?

HIA

?

ก�อนจะสายเกินแก�
ร�บ ตั้งหลัก กันให�ดีๆ

ก�อนเร� �มต�นทำ 
เอชไอเอ นะคร�าบ

HIA

สนใจสอบถามข�อมูลเพ��มเติม
ได�ที ่สำนักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห�งชาติ (สช.)
โทร. 02-832-9000

2

4

5

6
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ว�าการทำเอชไอเอ
เร� �มน�าเป�นห�วง

ยิ�งทำไป คนร�วมขบวน
ก็ค�อยๆ หายไป

ทำแล�ว
ยิ�งเกิดความขัดแย�ง

HIA

ควรตั้งวงพูดคุย หารือและแลกเปลี่ยนขอมูลตั้งแตตน 
เพื่อชักชวนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของมารวมกอขบวน 
นำไปสูการออกแบบและวางแผนการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพรวมกัน และพรอมเปดพื้นที่ใหกลุมคนตางๆ 
เขามารวม โดยไมมีการปดก้ัน จะชวยทำใหเกิดการยอมรับ
และขยายวงการทำงานไดมากขึ้น อีกทั้งควรออกแบบให
เปนกระบวนการที่มุงใหเกิดการแสวงหาทางเลือกที่หลาก
หลาย ไมจากัดอยูเพียงขอเสนอนโยบายหรือโครงการแบบ
ใดแบบหนึ่งเทานั้น และเปนการหาแนวทางและขอตกลง
ที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน มิใชการใชอำนาจหรือเสียงขาง
มากในการตัดสินใจ

ทำแล�ว
ไม�เกิดการยอมรับ

HIA

?

สัญญาณเตือน

1

1

2

3

เพื ่อใหการประยุกตใช
การประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

สูงสุด

เป�าหมาย
ขั้ น ต อ น ที่  0

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 3

การประยุกตใชเอชไอเอ บนฐานความเชื่อวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของสังคม จะมุงเนนหลักการเรียนรูและทำงานรวมกันอยางสมานฉันท 
อยูบนพื้นฐานการใชขอมูลหลักฐานที่หลากหลายและเปนที่ยอมรับรวมกัน 
อาทิ ขอมูลจากนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ขอมูลและองคความรูจากทองถิ่น 
หรือชุมชน อีกทั้งสามารถปรับกระบวนการใหเขากับบริบทและกระบวนการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายของแตละกรณีไดอยางยืดหยุน

ทางเลือกการพัฒนาที่ส�งผลดีต�อสุขภาพของทุกคน

แต�ต�องเชื ่อว�า 

เป�นกระบวนการเร�ยนรู�
ร�วมกันของสังคม

เอชไอเอ

ที่จะช�วยสร�าง         นโยบายสาธารณะและ
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เมื ่อการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ
เป�นมากกว�าการขออนุมัติ/อนุญาต หร�อคัดค�านโครงการ

แต�เป�นกระบวนการเร�ยนรู�ร�วมกัน
เพ�่อสร�างการพัฒนาที่ดีต�อสุขภาพคนทุกคน

เราจ�งสามารถประยุกต�ใช� ได�หลายรูปแบบ
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ไม�ว�าจะเป�น…

ทำเอชไอเอตั้งแต�ก�อนที่จะมีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  หร�อกิจกรรม
เพ�่อช�วยให�การออกแบบหร�อพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

เกิดประโยชน�สูงสุดต�อสุขภาพประชาชน

HIA1
ทำเชิงรุก

เพื ่อติดตามตรวจสอบวา
การดำเนินนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมเปนไป
ตามที่ไดคาดการณไวหรือไม

และ/หรือสงผลกระทบ
ตอสุขภาพอยางไร

บาง

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 6

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 17

ดำเนินการ รายงานผลและสรุป
    การดำเนินนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม กอใหเกิด
ผลตามที่คาดการณไวหรือไม 
และ/หรือสงผลกระทบตอสุขภาพ
อยางไรบาง
    การติดตามและประเมินผล 
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมดังกลาว ควรดำเนินการ
ตอในลักษณะ หรือแนวทางใด

ตามแนวทางที่กำหนดไว�

ได�
บทสรุป

4

เพื่อปองกันผลกระทบทางลบ และสรางเสริมสุขภาพ
ของประชาชน กระบวนการติดตามและประเมินผล
ตองนำไปสูบทสรุปเก่ียวกับแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตอไปในอนาคต โดย
บทสรุปอาจมีไดหลายลักษณะ อาทิ   
1) ใหปรับปรุง/เพิ่มเติมมาตรการปองกันและลด
    ผลกระทบ
2) ใหจัดทำมาตรการเยียวยา ชดเชย ฟนฟูผลกระทบ
3) ใหมีการรับผิด และกำหนดบทลงโทษ
4) ทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย แผนงาน โครงการ 
    หรือกิจกรรม

จัด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง

ผู�เชี ่ยวชาญและชุมชน

4 5 ผล
ลัพธ�

การติดตามและประเมินผลต�อสาธารณะ

ในระหวาง
การติดตามและ

ประเมินผล ทั้งในขั้นตอนการ
กำหนดขอบเขตและประเด็น
ดำเนินการ และรายงานผล
การติดตามและประเมินผล 

ควรจัดใหมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

ผูเชี่ยวชาญและชุมชน
อยูเปนระยะ

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 5

เพ�่อให�การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข�้น อีกทั้งยัง
สามารถนำข�อมูลหลักฐานท่ีได�ไปวางแผนลดผลกระทบ
ทางลบต�อสุขภาพที่มิได�คาดการณ�ไว�ล�วงหน�าอีกด�วย

เพ�่อเข�าสู�กระบวนการตัดสินใจบนพ�้นฐานการ
ใช�ข�อมูลเชิงประจักษ� ที่ทุกฝ�ายสามารถ

ยอมรับร�วมกัน

1) ผลกระทบทั้งทางบวกและลบที่จะเกิดขึ ้นกับปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ 
    (แบบเฉียบพลัน/สะสม/ระยะยาว)
2) ผลกระทบที่ไมอาจฟนคืนกลับมาตองไดรับความสำคัญเปนอันดับแรก
3) การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
4) บริบท วิถีชีวิต ปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และทิศทางการพัฒนาของ
    ประชาชนในพื้นที่

ดำเนินการ
ทำระหว�างและหลัง

HIA

ไม�ว�าจะประยุกต�ใช�ในกรณีใด ต�องอย�าลืมเป�าหมายสูงสุดของการประเมิน
ผลกระทบด�านสุขภาพ นั่นก็คือ การสร�างนโยบายสาธารณะที่ส�งผลดีต�อ
สุขภาพของประชาชนอย�างแท�จร�งและยั่งยืน โดยต�องให�ความสำคัญกับ

2 3 ทำเมื่อ
มีข�อร�องเร�ยน
หร�อมีข�อขัดแย�ง

ทำยั่งยืน

HIA

ขั้นตอนที่หก

PUBLIC MONITORING 
AND EVALUATION
ติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ
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ร�วมกันออกแบบ

กำหนดขอบเขต
และประเด็น

แนวทางการติดตามและประเมินผล คณะทำงาน
กำหนด

การติดตามและประเมินผล

หนวยงานเจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดำเนินการรวมกับภาคสวน
ที่เกี่ยวของ อาทิ ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ และหนวยงานราชการ
ตางๆ  เพ่ือหาแนวทาง รูปแบบ รวมถึงคณะทำงานในการติดตามและประเมินผล ภายหลัง
จากที่มีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

1

3
สิ่งที่ควรติดตามและประเมินผล มีดังนี้...

2
1) การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
2) การดำเนินการตามมาตรการปองและลดผลกระทบ
3) ระบบจัดการและสั่งการของนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม
4) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่
5) ทบทวนสมมติฐานที่ใชในการออกแบบนโยบาย 
    แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม



เมื ่อการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ
เป�นมากกว�าการขออนุมัติ/อนุญาต หร�อคัดค�านโครงการ

แต�เป�นกระบวนการเร�ยนรู�ร�วมกัน
เพ�่อสร�างการพัฒนาที่ดีต�อสุขภาพคนทุกคน

เราจ�งสามารถประยุกต�ใช� ได�หลายรูปแบบ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 4

ไม�ว�าจะเป�น…

ทำเอชไอเอตั้งแต�ก�อนที่จะมีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  หร�อกิจกรรม
เพ�่อช�วยให�การออกแบบหร�อพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

เกิดประโยชน�สูงสุดต�อสุขภาพประชาชน

HIA1
ทำเชิงรุก

เพื ่อติดตามตรวจสอบวา
การดำเนินนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมเปนไป
ตามที่ไดคาดการณไวหรือไม

และ/หรือสงผลกระทบ
ตอสุขภาพอยางไร

บาง

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 6

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 17

ดำเนินการ รายงานผลและสรุป
    การดำเนินนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม กอใหเกิด
ผลตามที่คาดการณไวหรือไม 
และ/หรือสงผลกระทบตอสุขภาพ
อยางไรบาง
    การติดตามและประเมินผล 
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมดังกลาว ควรดำเนินการ
ตอในลักษณะ หรือแนวทางใด

ตามแนวทางที่กำหนดไว�

ได�
บทสรุป

4

เพื่อปองกันผลกระทบทางลบ และสรางเสริมสุขภาพ
ของประชาชน กระบวนการติดตามและประเมินผล
ตองนำไปสูบทสรุปเก่ียวกับแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตอไปในอนาคต โดย
บทสรุปอาจมีไดหลายลักษณะ อาทิ   
1) ใหปรับปรุง/เพิ่มเติมมาตรการปองกันและลด
    ผลกระทบ
2) ใหจัดทำมาตรการเยียวยา ชดเชย ฟนฟูผลกระทบ
3) ใหมีการรับผิด และกำหนดบทลงโทษ
4) ทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย แผนงาน โครงการ 
    หรือกิจกรรม

จัด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง

ผู�เชี ่ยวชาญและชุมชน

4 5 ผล
ลัพธ�

การติดตามและประเมินผลต�อสาธารณะ

ในระหวาง
การติดตามและ

ประเมินผล ทั้งในขั้นตอนการ
กำหนดขอบเขตและประเด็น
ดำเนินการ และรายงานผล
การติดตามและประเมินผล 

ควรจัดใหมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

ผูเชี่ยวชาญและชุมชน
อยูเปนระยะ

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 5

เพ�่อให�การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข�้น อีกทั้งยัง
สามารถนำข�อมูลหลักฐานท่ีได�ไปวางแผนลดผลกระทบ
ทางลบต�อสุขภาพที่มิได�คาดการณ�ไว�ล�วงหน�าอีกด�วย

เพ�่อเข�าสู�กระบวนการตัดสินใจบนพ�้นฐานการ
ใช�ข�อมูลเชิงประจักษ� ที่ทุกฝ�ายสามารถ

ยอมรับร�วมกัน

1) ผลกระทบทั้งทางบวกและลบที่จะเกิดขึ ้นกับปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ 
    (แบบเฉียบพลัน/สะสม/ระยะยาว)
2) ผลกระทบที่ไมอาจฟนคืนกลับมาตองไดรับความสำคัญเปนอันดับแรก
3) การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
4) บริบท วิถีชีวิต ปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และทิศทางการพัฒนาของ
    ประชาชนในพื้นที่

ดำเนินการ
ทำระหว�างและหลัง

HIA

ไม�ว�าจะประยุกต�ใช�ในกรณีใด ต�องอย�าลืมเป�าหมายสูงสุดของการประเมิน
ผลกระทบด�านสุขภาพ นั่นก็คือ การสร�างนโยบายสาธารณะที่ส�งผลดีต�อ
สุขภาพของประชาชนอย�างแท�จร�งและยั่งยืน โดยต�องให�ความสำคัญกับ

2 3 ทำเมื่อ
มีข�อร�องเร�ยน
หร�อมีข�อขัดแย�ง

ทำยั่งยืน

HIA

ขั้นตอนที่หก

PUBLIC MONITORING 
AND EVALUATION
ติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ
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ร�วมกันออกแบบ

กำหนดขอบเขต
และประเด็น

แนวทางการติดตามและประเมินผล คณะทำงาน
กำหนด

การติดตามและประเมินผล

หนวยงานเจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดำเนินการรวมกับภาคสวน
ที่เกี่ยวของ อาทิ ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ และหนวยงานราชการ
ตางๆ  เพ่ือหาแนวทาง รูปแบบ รวมถึงคณะทำงานในการติดตามและประเมินผล ภายหลัง
จากที่มีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

1

3
สิ่งที่ควรติดตามและประเมินผล มีดังนี้...

2
1) การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
2) การดำเนินการตามมาตรการปองและลดผลกระทบ
3) ระบบจัดการและสั่งการของนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม
4) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่
5) ทบทวนสมมติฐานที่ใชในการออกแบบนโยบาย 
    แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม



1

ขั้นตอนที่ห�า

INFLUENCING
ผลักดันเข�าสู �กระบวนการตัดสินใจ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 14

เพื ่อผลักดันขอเสนอที่ไดจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 เขาสู กระบวนการตัดสินใจ 
ทั้งนี้ ควรออกแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใหชัดเจน ตั้งแตกอนเริ ่มดำเนินการ
วาจะเชื่อมโยงผลการศึกษาเขาสูกระบวนการตัดสินใจไดอยางไร และมีความหมายตอ
การตัดสินใจในลักษณะใด

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

ผลการศึกษาและทางเลือกในการดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

นำเสนอ

HIA

2

เพื ่อพิจารณารวมกัน
วาควรทำการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ

หรือไม อยางไร

 เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 1

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 7

ขอมูลที่ควรนำมาพิจารณา ไดแก... 
(1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอื่นในพื้นที่
      ดำเนินการที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน
(3) รายละเอียดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ
(4) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ
(5) ผูที่อาจไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่อยูอาศัยในพื้นที่
     และนอกพื้นที่ดำเนินการ
(6) ขอหวงกังวลของชุมชนและผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมดังกล�าว 
ควรทำการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทางหร�อว�ธีการใดในการ

ดำเนินการ
ได�ข�อสรุป
หน�วยงานเจ�าของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม ต�องสามารถ
ชี้แจงรายละเอียด และตอบ
คำถามต�อสาธารณะได�ว�า
ควรทำการประเมินผล
กระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทาง
หร�อว�ธีการใด

ไม�ทำ HIAทำ HIA

3
ได�ข�อสรุป

ผล
ลัพธ�

 2

การเปดพื้นที่ทำไดหลายรูปแบบ หลายชองทาง ไมจำกัดแต
เพียงการจัดประชุม และควรจัดมากกวา 1 ครั้ง เปาหมาย
สำคัญที่ตองไปใหถึง คือ การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ ได
ถกแถลง และแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็นกันอยางเต็มท่ี จึง
จะสงผลเชื่อมโยงไปสูกระบวนการตัดสินใจดำเนินนโยบายที่
เปนประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาพประชาชนอยางแทจริง

ของนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หร�อกิจกรรม ต�อสาธารณะ

เป�ดเผยข�อมูล
ให�ภาคส�วนต�างๆ พ�ดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนข�อมูล
และพ�จารณาร�วมกันว�า ควรประเมินผลกระทบ
ด�านสุขภาพหร�อไม� ด�วยแนวทางและว�ธีการใด

ขั้นตอนที่หนึ่ง

PUBLIC SCREENING
กลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมโดยสาธารณะ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 6

เปนประตูบานแรกที่ทำใหหนวยงานเจาของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีโอกาสเชื่อมตอกับ
สาธารณะ สิ่งสำคัญคือตองสรางความไววางใจให
เกิดขึ้นใหไดในขั้นตอนนี้ ผานการเปดเผยขอมูลแบบ
โปรงใส ครบถวน และเขาถึงงาย ซึ่งเปนพื้นฐานและ
จุดเริ่มตนสำคัญ กอนเขาสูกระบวนการพูดคุย หารือ 
และ/หรือตัดสินใจรวมกันในลำดับถัดไป

เป�ดพ�้นที่

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 15

การผลักดันขอเสนอ สามารถทำไดหลายชองทาง อาทิ 
(1) นำเสนอตอหนวยงานหรือคณะกรรมการของรัฐที่เกี่ยวของโดยตรง

(2) นำเสนอผานเวทีการหารือรวมกันของภาคสวนตางๆ
(3) นำเสนอผานสื่อสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 

และสามารถนำเสนอในหลายชวงเวลา ท้ังในระยะกอน ระหวาง และหลัง
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

สถานการณและรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
ของรัฐ

เวทีหารือ
ของภาคสวนตางๆ

สื่อสาธารณะ

ช�องทาง
การนำเสนอ

ผล
ลัพธ�

เพื ่อผลักดันขอเสนอและ
ทางเลือกในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมตอภาคสวนตางๆ

ที่เกี ่ยวของ

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 5

ก�อน หลังระหว�าง

ดำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม

ช�วงเวลาการนำเสนอ

1

ขั้นตอนที่ห�า

INFLUENCINGผลักดันเข�าสู �กระบวนการตัดสินใจ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 14

เพื ่อผลักดันขอเสนอที่ไดจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 เขาสู กระบวนการตัดสินใจ 
ทั้งนี้ ควรออกแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใหชัดเจน ตั้งแตกอนเริ ่มดำเนินการ
วาจะเชื่อมโยงผลการศึกษาเขาสูกระบวนการตัดสินใจไดอยางไร และมีความหมายตอ
การตัดสินใจในลักษณะใด

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

ผลการศึกษาและทางเลือกในการดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

นำเสนอ

HIA2

เพื ่อพิจารณารวมกัน
วาควรทำการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ

หรือไม อยางไร

 เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 1

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 7

ขอมูลที่ควรนำมาพิจารณา ไดแก... 
(1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอื่นในพื้นที่
      ดำเนินการที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน
(3) รายละเอียดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ
(4) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ
(5) ผูที่อาจไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่อยูอาศัยในพื้นที่
     และนอกพื้นที่ดำเนินการ
(6) ขอหวงกังวลของชุมชนและผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมดังกล�าว 
ควรทำการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทางหร�อว�ธีการใดในการ

ดำเนินการ
ได�ข�อสรุป
หน�วยงานเจ�าของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม ต�องสามารถ
ชี้แจงรายละเอียด และตอบ
คำถามต�อสาธารณะได�ว�า
ควรทำการประเมินผล
กระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทาง
หร�อว�ธีการใด

ไม�ทำ HIAทำ HIA

3
ได�ข�อสรุป

ผล
ลัพธ�



1

ขั้นตอนที่ห�า

INFLUENCING
ผลักดันเข�าสู �กระบวนการตัดสินใจ
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เพื ่อผลักดันขอเสนอที่ไดจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 เขาสู กระบวนการตัดสินใจ 
ทั้งนี้ ควรออกแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใหชัดเจน ตั้งแตกอนเริ ่มดำเนินการ
วาจะเชื่อมโยงผลการศึกษาเขาสูกระบวนการตัดสินใจไดอยางไร และมีความหมายตอ
การตัดสินใจในลักษณะใด

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

ผลการศึกษาและทางเลือกในการดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

นำเสนอ

HIA

2

เพื ่อพิจารณารวมกัน
วาควรทำการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ

หรือไม อยางไร

 เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 1

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 7

ขอมูลที่ควรนำมาพิจารณา ไดแก... 
(1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอื่นในพื้นที่
      ดำเนินการที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน
(3) รายละเอียดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ
(4) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ
(5) ผูที่อาจไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่อยูอาศัยในพื้นที่
     และนอกพื้นที่ดำเนินการ
(6) ขอหวงกังวลของชุมชนและผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมดังกล�าว 
ควรทำการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทางหร�อว�ธีการใดในการ

ดำเนินการ
ได�ข�อสรุป
หน�วยงานเจ�าของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม ต�องสามารถ
ชี้แจงรายละเอียด และตอบ
คำถามต�อสาธารณะได�ว�า
ควรทำการประเมินผล
กระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทาง
หร�อว�ธีการใด

ไม�ทำ HIAทำ HIA

3
ได�ข�อสรุป

ผล
ลัพธ�

 2

การเปดพื้นที่ทำไดหลายรูปแบบ หลายชองทาง ไมจำกัดแต
เพียงการจัดประชุม และควรจัดมากกวา 1 ครั้ง เปาหมาย
สำคัญที่ตองไปใหถึง คือ การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ ได
ถกแถลง และแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็นกันอยางเต็มท่ี จึง
จะสงผลเชื่อมโยงไปสูกระบวนการตัดสินใจดำเนินนโยบายที่
เปนประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาพประชาชนอยางแทจริง

ของนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หร�อกิจกรรม ต�อสาธารณะ

เป�ดเผยข�อมูล
ให�ภาคส�วนต�างๆ พ�ดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนข�อมูล
และพ�จารณาร�วมกันว�า ควรประเมินผลกระทบ
ด�านสุขภาพหร�อไม� ด�วยแนวทางและว�ธีการใด

ขั้นตอนที่หนึ่ง

PUBLIC SCREENING
กลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมโดยสาธารณะ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 6

เปนประตูบานแรกที่ทำใหหนวยงานเจาของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีโอกาสเชื่อมตอกับ
สาธารณะ สิ่งสำคัญคือตองสรางความไววางใจให
เกิดขึ้นใหไดในขั้นตอนนี้ ผานการเปดเผยขอมูลแบบ
โปรงใส ครบถวน และเขาถึงงาย ซึ่งเปนพื้นฐานและ
จุดเริ่มตนสำคัญ กอนเขาสูกระบวนการพูดคุย หารือ 
และ/หรือตัดสินใจรวมกันในลำดับถัดไป

เป�ดพ�้นที่

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 15

การผลักดันขอเสนอ สามารถทำไดหลายชองทาง อาทิ 
(1) นำเสนอตอหนวยงานหรือคณะกรรมการของรัฐที่เกี่ยวของโดยตรง

(2) นำเสนอผานเวทีการหารือรวมกันของภาคสวนตางๆ
(3) นำเสนอผานสื่อสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 

และสามารถนำเสนอในหลายชวงเวลา ท้ังในระยะกอน ระหวาง และหลัง
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

สถานการณและรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
ของรัฐ

เวทีหารือ
ของภาคสวนตางๆ

สื่อสาธารณะ

ช�องทาง
การนำเสนอ

ผล
ลัพธ�

เพื ่อผลักดันขอเสนอและ
ทางเลือกในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมตอภาคสวนตางๆ

ที่เกี ่ยวของ

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 5

ก�อน หลังระหว�าง

ดำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม

ช�วงเวลาการนำเสนอ

1

ขั้นตอนที่ห�า

INFLUENCINGผลักดันเข�าสู �กระบวนการตัดสินใจ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 14

เพื ่อผลักดันขอเสนอที่ไดจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 เขาสู กระบวนการตัดสินใจ 
ทั้งนี้ ควรออกแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใหชัดเจน ตั้งแตกอนเริ ่มดำเนินการ
วาจะเชื่อมโยงผลการศึกษาเขาสูกระบวนการตัดสินใจไดอยางไร และมีความหมายตอ
การตัดสินใจในลักษณะใด

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

ผลการศึกษาและทางเลือกในการดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

นำเสนอ

HIA2

เพื ่อพิจารณารวมกัน
วาควรทำการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ

หรือไม อยางไร

 เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 1

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 7

ขอมูลที่ควรนำมาพิจารณา ไดแก... 
(1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอื่นในพื้นที่
      ดำเนินการที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน
(3) รายละเอียดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ
(4) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ
(5) ผูที่อาจไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่อยูอาศัยในพื้นที่
     และนอกพื้นที่ดำเนินการ
(6) ขอหวงกังวลของชุมชนและผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมดังกล�าว 
ควรทำการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทางหร�อว�ธีการใดในการ

ดำเนินการ
ได�ข�อสรุป
หน�วยงานเจ�าของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม ต�องสามารถ
ชี้แจงรายละเอียด และตอบ
คำถามต�อสาธารณะได�ว�า
ควรทำการประเมินผล
กระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทาง
หร�อว�ธีการใด

ไม�ทำ HIAทำ HIA

3
ได�ข�อสรุป

ผล
ลัพธ�



ขั้นตอนที่สอง

PUBLIC SCOPING
กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 8

ขอมูลที่ควรนำมาเปดเผย ไดแก 

(1) ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ 
     และแนวทางในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ 
     หรือกิจกรรม
(2) ปจจัยทางสังคมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
(3) รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
    ดานสุขภาพ

1

จัดเวทีล�วงหน�า และเป�ดเผยข�อมูล    ต�อสาธารณะ

รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

แจ�งกำหนดการ

จัดเวที
กำหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

2

พึงระลึกอยูเสมอวา วัตถุประสงคของการจัดเวที คือ เพื่อใหขอมูล
และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมใชจัดขึ้นเพื่อ
อธิบายแกตาง หรือสรางความชอบธรรมใหนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมน้ันสามารถดำเนินการตอไปได ส่ิงสำคัญท่ีตองทำคือ 
การทำความเขาใจถึงขอหวงกังวลของชุมชน/ผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปน
เครื่องสะทอนถึงสิ่งที่ชุมชน/สังคมใหคุณคาหรือความสำคัญและ
เช่ือมโยงไปสูปจจัยทางสังคมท่ีกำหนดสุขภาพของชุมชน อีกท้ังตอง
มองใหเห็นวา นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมน้ันเช่ือมโยง
ตอปจจัยกำหนดสุขภาพอยางไร เมื่อเขาใจและมองเห็นสิ่งเหลานี้ 
จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตและประเด็นที่ควรทำการศึกษา

เพื่อรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง ครบถวนของผล
การศึกษาและทางเลือก
ในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 13

ทำรายงานสรุป
เผยแพร�ต�อสาธารณะ

ประเด็นที่ควรกลับไปศึกษาเพิ่ม
ทางเลือกในการตัดสินใจดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม วามีทางเลือกใดบาง และ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจใน
แตละทางเลือกเปนอยางไร

ได�ข�อสรุป
ผล
ลัพธ�

รายงานสรุป ต�องประกอบด�วย
ความคิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นและคำช้ีแจงของหนวยงาน
เจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงานอนุมัติ/
อนุญาต รวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ง�าย

เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
ไดแสดงความเห็น

เสนอขอมูลครบถวน
รอบดาน เขาใจงาย 

3

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่สี ่

PUBLIC REVIEW
ทบทวนร�างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 12

จัดเวทีล�วงหน�าและเผยแพร� 
(ร�าง)ผลการศึกษา 

แจ�งกำหนดการ

ภายหลังจากนำเสนอ(ราง)ผลการศึกษา ผูที่(อาจ) 

ไดรับผลกระทบและภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมกัน

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลและให

ขอเสนอแนะ และใชโอกาสนี้พิจารณาทางเลือกใน

การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

รวมกัน ถือเปนข้ันตอนท่ีทำใหสาธารณะไดมีสวนรวม

ในการคนหาทางออก หรือทางเลือกในการพัฒนา

2

รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

จัดเวที ทบทวน(ร�าง)ผลการศึกษา

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 9

ที่จะทำการศึกษาและประเมิน
ผลกระทบด�านสุขภาพ

ได�ประเด็นและทางเลือก

เพื ่อรวมกันกำหนดขอบเขต
และประเด็นที่จะทำการ

ประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 2

ง�าย

เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
ไดแสดงความเห็น

เสนอขอมูลครบถวน
รอบดาน เขาใจงาย 

5
รายงานสรุป ตองประกอบดวย

ความคิดเห็นของประชาชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่จะศึกษา

ตัดสินใจเลือก
แนวทางการประเมิน
ผลกระทบด�านสุขภาพ

ได�พ�มพ�เข�ยว
การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

ซึ่งก็คือขอบเขต ประเด็น และแนวทาง
ที่จะทำการศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศ 
หรือลายแทงของการประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพที่จะตองดำเนินการใน
ขั้นตอนตอไป

ทำรายงานสรุป
และเผยแพร�
ต�อสาธารณะ

ผล
ลัพธ�

3



ขั้นตอนที่สอง

PUBLIC SCOPING
กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ
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ขอมูลที่ควรนำมาเปดเผย ไดแก 

(1) ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ 
     และแนวทางในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ 
     หรือกิจกรรม
(2) ปจจัยทางสังคมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
(3) รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
    ดานสุขภาพ

1

จัดเวทีล�วงหน�า และเป�ดเผยข�อมูล    ต�อสาธารณะ

รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

แจ�งกำหนดการ

จัดเวที
กำหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

2

พึงระลึกอยูเสมอวา วัตถุประสงคของการจัดเวที คือ เพื่อใหขอมูล
และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมใชจัดขึ้นเพื่อ
อธิบายแกตาง หรือสรางความชอบธรรมใหนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมน้ันสามารถดำเนินการตอไปได ส่ิงสำคัญท่ีตองทำคือ 
การทำความเขาใจถึงขอหวงกังวลของชุมชน/ผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปน
เครื่องสะทอนถึงสิ่งที่ชุมชน/สังคมใหคุณคาหรือความสำคัญและ
เช่ือมโยงไปสูปจจัยทางสังคมท่ีกำหนดสุขภาพของชุมชน อีกท้ังตอง
มองใหเห็นวา นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมน้ันเช่ือมโยง
ตอปจจัยกำหนดสุขภาพอยางไร เมื่อเขาใจและมองเห็นสิ่งเหลานี้ 
จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตและประเด็นที่ควรทำการศึกษา

เพื่อรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง ครบถวนของผล
การศึกษาและทางเลือก
ในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 13

ทำรายงานสรุป
เผยแพร�ต�อสาธารณะ

ประเด็นที่ควรกลับไปศึกษาเพิ่ม
ทางเลือกในการตัดสินใจดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม วามีทางเลือกใดบาง และ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจใน
แตละทางเลือกเปนอยางไร

ได�ข�อสรุป
ผล
ลัพธ�

รายงานสรุป ต�องประกอบด�วย
ความคิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นและคำช้ีแจงของหนวยงาน
เจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงานอนุมัติ/
อนุญาต รวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ง�าย

เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
ไดแสดงความเห็น

เสนอขอมูลครบถวน
รอบดาน เขาใจงาย 

3

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่สี ่

PUBLIC REVIEW
ทบทวนร�างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ
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จัดเวทีล�วงหน�าและเผยแพร� 
(ร�าง)ผลการศึกษา 

แจ�งกำหนดการ

ภายหลังจากนำเสนอ(ราง)ผลการศึกษา ผูที่(อาจ) 

ไดรับผลกระทบและภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมกัน

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลและให

ขอเสนอแนะ และใชโอกาสนี้พิจารณาทางเลือกใน

การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

รวมกัน ถือเปนข้ันตอนท่ีทำใหสาธารณะไดมีสวนรวม

ในการคนหาทางออก หรือทางเลือกในการพัฒนา

2

รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

จัดเวที ทบทวน(ร�าง)ผลการศึกษา

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 9

ที่จะทำการศึกษาและประเมิน
ผลกระทบด�านสุขภาพ

ได�ประเด็นและทางเลือก

เพื ่อรวมกันกำหนดขอบเขต
และประเด็นที่จะทำการ

ประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 2

ง�าย

เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
ไดแสดงความเห็น

เสนอขอมูลครบถวน
รอบดาน เขาใจงาย 

5
รายงานสรุป ตองประกอบดวย

ความคิดเห็นของประชาชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่จะศึกษา

ตัดสินใจเลือก
แนวทางการประเมิน
ผลกระทบด�านสุขภาพ

ได�พ�มพ�เข�ยว
การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

ซึ่งก็คือขอบเขต ประเด็น และแนวทาง
ที่จะทำการศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศ 
หรือลายแทงของการประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพที่จะตองดำเนินการใน
ขั้นตอนตอไป

ทำรายงานสรุป
และเผยแพร�
ต�อสาธารณะ

ผล
ลัพธ�

3



เพื ่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ
จากนโยบาย แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม ตามขอบเขต
ประเด็น และแนวทาง

ที่กำหนดไว

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่สาม

ASSESSING
ประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

จัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง

ผู�เชี ่ยวชาญและชุมชนป�จจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และศึกษา       ลักษณะ
หร�อร ูปแบบการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  
หร�อกิจกรรมในระยะก�อน ระหว�าง และหลังดำเนินการ

ใช�เคร�่องมือ
ว�ชาการ ว�ทยาศาตร� และชุมชน ในการศึกษา

จัดทำ(ร�าง)ผลการศึกษา

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 11

1) ผูเชี ่ยวชาญและชุมชนทำการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
รวมกันตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ 
2) แตละฝายทำการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ ภายใตเคร่ืองมือ 
และขอมูลที่ตนเองมีอยู แลวคอย
นำขอมูลมาหารือ หรือแลกเปลี่ยน
กันเปนระยะๆ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 

(1) ทรัพยากรที่ใชในการดำเนินการ 
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินการ 
(3) ผลลัพธ หรือผลิตภัณฑที่ได 
(4) การบริหารจัดการ
(5) ขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานที่
รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ        

ลักษณะหร�อรูปแบบการดำเนินนโยบาย 
โครงการ แผนงาน หร�อกิจกรรมที่ควรศึกษา

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

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

10

ศึกษา

ทำได� 2 รูปแบบ คือ 

ได�(ร�าง)
ผลการศึกษา
และว�เคราะห�
ผลกระทบ

ด�านสุขภาพ 

ผล
ลัพธ�

 ( ดูรายละเอียดปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพไดที่หนา           ) 2 0

(ดูรายละเอียดตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดที่หนา          )2 1

3
4

เพื ่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ
จากนโยบาย แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม ตามขอบเขต
ประเด็น และแนวทาง

ที่กำหนดไว

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่สาม

ASSESSINGประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

จัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง

ผู�เชี ่ยวชาญและชุมชนป�จจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และศึกษา       ลักษณะ
หร�อร ูปแบบการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  
หร�อกิจกรรมในระยะก�อน ระหว�าง และหลังดำเนินการ

ใช�เคร�่องมือ
ว�ชาการ ว�ทยาศาตร� และชุมชน ในการศึกษา

จัดทำ(ร�าง)ผลการศึกษา

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 11

1) ผูเชี ่ยวชาญและชุมชนทำการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
รวมกันตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ 
2) แตละฝายทำการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ ภายใตเคร่ืองมือ 
และขอมูลที่ตนเองมีอยู แลวคอย
นำขอมูลมาหารือ หรือแลกเปลี่ยน
กันเปนระยะๆ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 

(1) ทรัพยากรที่ใชในการดำเนินการ 
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินการ 
(3) ผลลัพธ หรือผลิตภัณฑที่ได 
(4) การบริหารจัดการ
(5) ขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานที่
รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ        

ลักษณะหร�อรูปแบบการดำเนินนโยบาย 
โครงการ แผนงาน หร�อกิจกรรมที่ควรศึกษา

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

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

10

ศึกษา

ทำได� 2 รูปแบบ คือ 

ได�(ร�าง)
ผลการศึกษา
และว�เคราะห�
ผลกระทบ

ด�านสุขภาพ 

ผล
ลัพธ�

 ( ดูรายละเอียดปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพไดที่หนา           ) 2 0

(ดูรายละเอียดตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดที่หนา          )2 1

3
4



เพื ่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ
จากนโยบาย แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม ตามขอบเขต
ประเด็น และแนวทาง

ที่กำหนดไว

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่สาม

ASSESSING
ประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

จัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง

ผู�เชี ่ยวชาญและชุมชนป�จจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และศึกษา       ลักษณะ
หร�อร ูปแบบการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  
หร�อกิจกรรมในระยะก�อน ระหว�าง และหลังดำเนินการ

ใช�เคร�่องมือ
ว�ชาการ ว�ทยาศาตร� และชุมชน ในการศึกษา

จัดทำ(ร�าง)ผลการศึกษา

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 11

1) ผูเชี ่ยวชาญและชุมชนทำการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
รวมกันตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ 
2) แตละฝายทำการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ ภายใตเคร่ืองมือ 
และขอมูลที่ตนเองมีอยู แลวคอย
นำขอมูลมาหารือ หรือแลกเปลี่ยน
กันเปนระยะๆ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 

(1) ทรัพยากรที่ใชในการดำเนินการ 
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินการ 
(3) ผลลัพธ หรือผลิตภัณฑที่ได 
(4) การบริหารจัดการ
(5) ขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานที่
รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ        

ลักษณะหร�อรูปแบบการดำเนินนโยบาย 
โครงการ แผนงาน หร�อกิจกรรมที่ควรศึกษา

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

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

10

ศึกษา

ทำได� 2 รูปแบบ คือ 

ได�(ร�าง)
ผลการศึกษา
และว�เคราะห�
ผลกระทบ

ด�านสุขภาพ 

ผล
ลัพธ�

 ( ดูรายละเอียดปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพไดที่หนา           ) 2 0

(ดูรายละเอียดตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดที่หนา          )2 1

3
4

เพื ่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ
จากนโยบาย แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม ตามขอบเขต
ประเด็น และแนวทาง

ที่กำหนดไว

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่สาม

ASSESSINGประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

จัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง

ผู�เชี ่ยวชาญและชุมชนป�จจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และศึกษา       ลักษณะ
หร�อร ูปแบบการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  
หร�อกิจกรรมในระยะก�อน ระหว�าง และหลังดำเนินการ

ใช�เคร�่องมือ
ว�ชาการ ว�ทยาศาตร� และชุมชน ในการศึกษา

จัดทำ(ร�าง)ผลการศึกษา

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 11

1) ผูเชี ่ยวชาญและชุมชนทำการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
รวมกันตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ 
2) แตละฝายทำการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ ภายใตเคร่ืองมือ 
และขอมูลที่ตนเองมีอยู แลวคอย
นำขอมูลมาหารือ หรือแลกเปลี่ยน
กันเปนระยะๆ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 

(1) ทรัพยากรที่ใชในการดำเนินการ 
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินการ 
(3) ผลลัพธ หรือผลิตภัณฑที่ได 
(4) การบริหารจัดการ
(5) ขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานที่
รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ        

ลักษณะหร�อรูปแบบการดำเนินนโยบาย 
โครงการ แผนงาน หร�อกิจกรรมที่ควรศึกษา

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

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

10

ศึกษา

ทำได� 2 รูปแบบ คือ 

ได�(ร�าง)
ผลการศึกษา
และว�เคราะห�
ผลกระทบ

ด�านสุขภาพ 

ผล
ลัพธ�

 ( ดูรายละเอียดปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพไดที่หนา           ) 2 0

(ดูรายละเอียดตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดที่หนา          )2 1

3
4



ขั้นตอนที่สอง

PUBLIC SCOPING
กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 8

ขอมูลที่ควรนำมาเปดเผย ไดแก 

(1) ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ 
     และแนวทางในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ 
     หรือกิจกรรม
(2) ปจจัยทางสังคมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
(3) รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
    ดานสุขภาพ

1

จัดเวทีล�วงหน�า และเป�ดเผยข�อมูล    ต�อสาธารณะ

รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

แจ�งกำหนดการ

จัดเวที
กำหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

2

พึงระลึกอยูเสมอวา วัตถุประสงคของการจัดเวที คือ เพื่อใหขอมูล
และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมใชจัดขึ้นเพื่อ
อธิบายแกตาง หรือสรางความชอบธรรมใหนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมน้ันสามารถดำเนินการตอไปได ส่ิงสำคัญท่ีตองทำคือ 
การทำความเขาใจถึงขอหวงกังวลของชุมชน/ผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปน
เครื่องสะทอนถึงสิ่งที่ชุมชน/สังคมใหคุณคาหรือความสำคัญและ
เช่ือมโยงไปสูปจจัยทางสังคมท่ีกำหนดสุขภาพของชุมชน อีกท้ังตอง
มองใหเห็นวา นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมน้ันเช่ือมโยง
ตอปจจัยกำหนดสุขภาพอยางไร เมื่อเขาใจและมองเห็นสิ่งเหลานี้ 
จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตและประเด็นที่ควรทำการศึกษา

เพื่อรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง ครบถวนของผล
การศึกษาและทางเลือก
ในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม
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ทำรายงานสรุป
เผยแพร�ต�อสาธารณะ

ประเด็นที่ควรกลับไปศึกษาเพิ่ม
ทางเลือกในการตัดสินใจดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม วามีทางเลือกใดบาง และ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจใน
แตละทางเลือกเปนอยางไร

ได�ข�อสรุป
ผล
ลัพธ�

รายงานสรุป ต�องประกอบด�วย
ความคิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นและคำช้ีแจงของหนวยงาน
เจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงานอนุมัติ/
อนุญาต รวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ง�าย

เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
ไดแสดงความเห็น

เสนอขอมูลครบถวน
รอบดาน เขาใจงาย 
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จัดเวทีล�วงหน�าและเผยแพร� 
(ร�าง)ผลการศึกษา 

แจ�งกำหนดการ

ภายหลังจากนำเสนอ(ราง)ผลการศึกษา ผูที่(อาจ) 

ไดรับผลกระทบและภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมกัน

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลและให

ขอเสนอแนะ และใชโอกาสนี้พิจารณาทางเลือกใน

การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

รวมกัน ถือเปนข้ันตอนท่ีทำใหสาธารณะไดมีสวนรวม

ในการคนหาทางออก หรือทางเลือกในการพัฒนา
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รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

จัดเวที ทบทวน(ร�าง)ผลการศึกษา
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ได�ประเด็นและทางเลือก

เพื ่อรวมกันกำหนดขอบเขต
และประเด็นที่จะทำการ

ประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ
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เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
ไดแสดงความเห็น

เสนอขอมูลครบถวน
รอบดาน เขาใจงาย 

5
รายงานสรุป ตองประกอบดวย

ความคิดเห็นของประชาชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่จะศึกษา

ตัดสินใจเลือก
แนวทางการประเมิน
ผลกระทบด�านสุขภาพ

ได�พ�มพ�เข�ยว
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ที่จะทำการศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศ 
หรือลายแทงของการประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพที่จะตองดำเนินการใน
ขั้นตอนตอไป

ทำรายงานสรุป
และเผยแพร�
ต�อสาธารณะ
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ลัพธ�
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ขอมูลที่ควรนำมาเปดเผย ไดแก 

(1) ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ 
     และแนวทางในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ 
     หรือกิจกรรม
(2) ปจจัยทางสังคมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
(3) รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
    ดานสุขภาพ

1

จัดเวทีล�วงหน�า และเป�ดเผยข�อมูล    ต�อสาธารณะ

รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

แจ�งกำหนดการ

จัดเวที
กำหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

2

พึงระลึกอยูเสมอวา วัตถุประสงคของการจัดเวที คือ เพื่อใหขอมูล
และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมใชจัดขึ้นเพื่อ
อธิบายแกตาง หรือสรางความชอบธรรมใหนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมน้ันสามารถดำเนินการตอไปได ส่ิงสำคัญท่ีตองทำคือ 
การทำความเขาใจถึงขอหวงกังวลของชุมชน/ผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปน
เครื่องสะทอนถึงสิ่งที่ชุมชน/สังคมใหคุณคาหรือความสำคัญและ
เช่ือมโยงไปสูปจจัยทางสังคมท่ีกำหนดสุขภาพของชุมชน อีกท้ังตอง
มองใหเห็นวา นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมน้ันเช่ือมโยง
ตอปจจัยกำหนดสุขภาพอยางไร เมื่อเขาใจและมองเห็นสิ่งเหลานี้ 
จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตและประเด็นที่ควรทำการศึกษา

เพื่อรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง ครบถวนของผล
การศึกษาและทางเลือก
ในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม
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ทางเลือกในการตัดสินใจดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม วามีทางเลือกใดบาง และ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจใน
แตละทางเลือกเปนอยางไร

ได�ข�อสรุป
ผล
ลัพธ�

รายงานสรุป ต�องประกอบด�วย
ความคิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นและคำช้ีแจงของหนวยงาน
เจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงานอนุมัติ/
อนุญาต รวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
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PUBLIC SCOPINGกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 8

ขอมูลที่ควรนำมาเปดเผย ไดแก 

(1) ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ 
     และแนวทางในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ 
     หรือกิจกรรม
(2) ปจจัยทางสังคมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
(3) รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
    ดานสุขภาพ

1

จัดเวทีล�วงหน�า และเป�ดเผยข�อมูล    ต�อสาธารณะ

รับฟงทุกความเห็น
ดวยใจที่เปดกวาง

แจ�งกำหนดการ

จัดเวที
กำหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

2

พึงระลึกอยูเสมอวา วัตถุประสงคของการจัดเวที คือ เพื่อใหขอมูล
และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมใชจัดขึ้นเพื่อ
อธิบายแกตาง หรือสรางความชอบธรรมใหนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมน้ันสามารถดำเนินการตอไปได ส่ิงสำคัญท่ีตองทำคือ 
การทำความเขาใจถึงขอหวงกังวลของชุมชน/ผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปน
เครื่องสะทอนถึงสิ่งที่ชุมชน/สังคมใหคุณคาหรือความสำคัญและ
เช่ือมโยงไปสูปจจัยทางสังคมท่ีกำหนดสุขภาพของชุมชน อีกท้ังตอง
มองใหเห็นวา นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมน้ันเช่ือมโยง
ตอปจจัยกำหนดสุขภาพอยางไร เมื่อเขาใจและมองเห็นสิ่งเหลานี้ 
จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตและประเด็นที่ควรทำการศึกษา

เพื่อรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง ครบถวนของผล
การศึกษาและทางเลือก
ในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม
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ทำรายงานสรุป
เผยแพร�ต�อสาธารณะ

ประเด็นที่ควรกลับไปศึกษาเพิ่ม
ทางเลือกในการตัดสินใจดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม วามีทางเลือกใดบาง และ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจใน
แตละทางเลือกเปนอยางไร

ได�ข�อสรุป
ผล
ลัพธ�

รายงานสรุป ต�องประกอบด�วย
ความคิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นและคำช้ีแจงของหนวยงาน
เจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงานอนุมัติ/
อนุญาต รวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ง�าย

เปดโอกาสใหแตละภาคสวน
ไดแสดงความเห็น

เสนอขอมูลครบถวน
รอบดาน เขาใจงาย 

3

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 4



1

ขั้นตอนที่ห�า

INFLUENCING
ผลักดันเข�าสู �กระบวนการตัดสินใจ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 14

เพื ่อผลักดันขอเสนอที่ไดจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 เขาสู กระบวนการตัดสินใจ 
ทั้งนี้ ควรออกแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใหชัดเจน ตั้งแตกอนเริ ่มดำเนินการ
วาจะเชื่อมโยงผลการศึกษาเขาสูกระบวนการตัดสินใจไดอยางไร และมีความหมายตอ
การตัดสินใจในลักษณะใด

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

ผลการศึกษาและทางเลือกในการดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

นำเสนอ

HIA

2

เพื ่อพิจารณารวมกัน
วาควรทำการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ

หรือไม อยางไร

 เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 1

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 7

ขอมูลที่ควรนำมาพิจารณา ไดแก... 
(1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอื่นในพื้นที่
      ดำเนินการที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน
(3) รายละเอียดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ
(4) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ
(5) ผูที่อาจไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่อยูอาศัยในพื้นที่
     และนอกพื้นที่ดำเนินการ
(6) ขอหวงกังวลของชุมชนและผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมดังกล�าว 
ควรทำการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทางหร�อว�ธีการใดในการ

ดำเนินการ
ได�ข�อสรุป
หน�วยงานเจ�าของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม ต�องสามารถ
ชี้แจงรายละเอียด และตอบ
คำถามต�อสาธารณะได�ว�า
ควรทำการประเมินผล
กระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทาง
หร�อว�ธีการใด

ไม�ทำ HIAทำ HIA

3
ได�ข�อสรุป

ผล
ลัพธ�

 2

การเปดพื้นที่ทำไดหลายรูปแบบ หลายชองทาง ไมจำกัดแต
เพียงการจัดประชุม และควรจัดมากกวา 1 ครั้ง เปาหมาย
สำคัญที่ตองไปใหถึง คือ การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ ได
ถกแถลง และแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็นกันอยางเต็มท่ี จึง
จะสงผลเชื่อมโยงไปสูกระบวนการตัดสินใจดำเนินนโยบายที่
เปนประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาพประชาชนอยางแทจริง

ของนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หร�อกิจกรรม ต�อสาธารณะ

เป�ดเผยข�อมูล
ให�ภาคส�วนต�างๆ พ�ดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนข�อมูล
และพ�จารณาร�วมกันว�า ควรประเมินผลกระทบ
ด�านสุขภาพหร�อไม� ด�วยแนวทางและว�ธีการใด

ขั้นตอนที่หนึ่ง

PUBLIC SCREENING
กลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมโดยสาธารณะ
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เปนประตูบานแรกที่ทำใหหนวยงานเจาของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีโอกาสเชื่อมตอกับ
สาธารณะ สิ่งสำคัญคือตองสรางความไววางใจให
เกิดขึ้นใหไดในขั้นตอนนี้ ผานการเปดเผยขอมูลแบบ
โปรงใส ครบถวน และเขาถึงงาย ซึ่งเปนพื้นฐานและ
จุดเริ่มตนสำคัญ กอนเขาสูกระบวนการพูดคุย หารือ 
และ/หรือตัดสินใจรวมกันในลำดับถัดไป

เป�ดพ�้นที่

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 15

การผลักดันขอเสนอ สามารถทำไดหลายชองทาง อาทิ 
(1) นำเสนอตอหนวยงานหรือคณะกรรมการของรัฐที่เกี่ยวของโดยตรง

(2) นำเสนอผานเวทีการหารือรวมกันของภาคสวนตางๆ
(3) นำเสนอผานสื่อสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 

และสามารถนำเสนอในหลายชวงเวลา ท้ังในระยะกอน ระหวาง และหลัง
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

สถานการณและรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
ของรัฐ

เวทีหารือ
ของภาคสวนตางๆ

สื่อสาธารณะ

ช�องทาง
การนำเสนอ

ผล
ลัพธ�

เพื ่อผลักดันขอเสนอและ
ทางเลือกในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมตอภาคสวนตางๆ

ที่เกี ่ยวของ

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 5

ก�อน หลังระหว�าง

ดำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม

ช�วงเวลาการนำเสนอ

 2

การเปดพื้นที่ทำไดหลายรูปแบบ หลายชองทาง ไมจำกัดแต
เพียงการจัดประชุม และควรจัดมากกวา 1 ครั้ง เปาหมาย
สำคัญที่ตองไปใหถึง คือ การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ ได
ถกแถลง และแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็นกันอยางเต็มท่ี จึง
จะสงผลเชื่อมโยงไปสูกระบวนการตัดสินใจดำเนินนโยบายที่
เปนประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาพประชาชนอยางแทจริง

ของนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หร�อกิจกรรม ต�อสาธารณะ

เป�ดเผยข�อมูล ให�ภาคส�วนต�างๆ พ�ดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนข�อมูล
และพ�จารณาร�วมกันว�า ควรประเมินผลกระทบ
ด�านสุขภาพหร�อไม� ด�วยแนวทางและว�ธีการใด

ขั้นตอนที่หนึ่ง

PUBLIC SCREENINGกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมโดยสาธารณะ
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เปนประตูบานแรกที่ทำใหหนวยงานเจาของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีโอกาสเชื่อมตอกับ
สาธารณะ สิ่งสำคัญคือตองสรางความไววางใจให
เกิดขึ้นใหไดในขั้นตอนนี้ ผานการเปดเผยขอมูลแบบ
โปรงใส ครบถวน และเขาถึงงาย ซึ่งเปนพื้นฐานและ
จุดเริ่มตนสำคัญ กอนเขาสูกระบวนการพูดคุย หารือ 
และ/หรือตัดสินใจรวมกันในลำดับถัดไป

เป�ดพ�้นที่

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 15

การผลักดันขอเสนอ สามารถทำไดหลายชองทาง อาทิ 
(1) นำเสนอตอหนวยงานหรือคณะกรรมการของรัฐที่เกี่ยวของโดยตรง

(2) นำเสนอผานเวทีการหารือรวมกันของภาคสวนตางๆ
(3) นำเสนอผานสื่อสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 

และสามารถนำเสนอในหลายชวงเวลา ท้ังในระยะกอน ระหวาง และหลัง
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

สถานการณและรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
ของรัฐ

เวทีหารือ
ของภาคสวนตางๆ

สื่อสาธารณะ

ช�องทาง
การนำเสนอ

ผล
ลัพธ�

เพื ่อผลักดันขอเสนอและ
ทางเลือกในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมตอภาคสวนตางๆ

ที่เกี ่ยวของ

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 5

ก�อน หลังระหว�าง

ดำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม

ช�วงเวลาการนำเสนอ



1

ขั้นตอนที่ห�า

INFLUENCING
ผลักดันเข�าสู �กระบวนการตัดสินใจ
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เพื ่อผลักดันขอเสนอที่ไดจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 เขาสู กระบวนการตัดสินใจ 
ทั้งนี้ ควรออกแบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใหชัดเจน ตั้งแตกอนเริ ่มดำเนินการ
วาจะเชื่อมโยงผลการศึกษาเขาสูกระบวนการตัดสินใจไดอยางไร และมีความหมายตอ
การตัดสินใจในลักษณะใด

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

ผลการศึกษาและทางเลือกในการดำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

นำเสนอ

HIA

2

เพื ่อพิจารณารวมกัน
วาควรทำการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ

หรือไม อยางไร

 เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 1

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 7

ขอมูลที่ควรนำมาพิจารณา ไดแก... 
(1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอื่นในพื้นที่
      ดำเนินการที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน
(3) รายละเอียดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ
(4) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ
(5) ผูที่อาจไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่อยูอาศัยในพื้นที่
     และนอกพื้นที่ดำเนินการ
(6) ขอหวงกังวลของชุมชนและผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

นโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมดังกล�าว 
ควรทำการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทางหร�อว�ธีการใดในการ

ดำเนินการ
ได�ข�อสรุป
หน�วยงานเจ�าของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม ต�องสามารถ
ชี้แจงรายละเอียด และตอบ
คำถามต�อสาธารณะได�ว�า
ควรทำการประเมินผล
กระทบด�านสุขภาพหร�อไม� 
เพราะเหตุใด และใช�แนวทาง
หร�อว�ธีการใด

ไม�ทำ HIAทำ HIA

3
ได�ข�อสรุป

ผล
ลัพธ�

 2

การเปดพื้นที่ทำไดหลายรูปแบบ หลายชองทาง ไมจำกัดแต
เพียงการจัดประชุม และควรจัดมากกวา 1 ครั้ง เปาหมาย
สำคัญที่ตองไปใหถึง คือ การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ ได
ถกแถลง และแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็นกันอยางเต็มท่ี จึง
จะสงผลเชื่อมโยงไปสูกระบวนการตัดสินใจดำเนินนโยบายที่
เปนประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาพประชาชนอยางแทจริง

ของนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หร�อกิจกรรม ต�อสาธารณะ

เป�ดเผยข�อมูล
ให�ภาคส�วนต�างๆ พ�ดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนข�อมูล
และพ�จารณาร�วมกันว�า ควรประเมินผลกระทบ
ด�านสุขภาพหร�อไม� ด�วยแนวทางและว�ธีการใด

ขั้นตอนที่หนึ่ง

PUBLIC SCREENING
กลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมโดยสาธารณะ
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เปนประตูบานแรกที่ทำใหหนวยงานเจาของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีโอกาสเชื่อมตอกับ
สาธารณะ สิ่งสำคัญคือตองสรางความไววางใจให
เกิดขึ้นใหไดในขั้นตอนนี้ ผานการเปดเผยขอมูลแบบ
โปรงใส ครบถวน และเขาถึงงาย ซึ่งเปนพื้นฐานและ
จุดเริ่มตนสำคัญ กอนเขาสูกระบวนการพูดคุย หารือ 
และ/หรือตัดสินใจรวมกันในลำดับถัดไป

เป�ดพ�้นที่

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 15

การผลักดันขอเสนอ สามารถทำไดหลายชองทาง อาทิ 
(1) นำเสนอตอหนวยงานหรือคณะกรรมการของรัฐที่เกี่ยวของโดยตรง

(2) นำเสนอผานเวทีการหารือรวมกันของภาคสวนตางๆ
(3) นำเสนอผานสื่อสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 

และสามารถนำเสนอในหลายชวงเวลา ท้ังในระยะกอน ระหวาง และหลัง
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

สถานการณและรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
ของรัฐ

เวทีหารือ
ของภาคสวนตางๆ

สื่อสาธารณะ

ช�องทาง
การนำเสนอ

ผล
ลัพธ�

เพื ่อผลักดันขอเสนอและ
ทางเลือกในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมตอภาคสวนตางๆ

ที่เกี ่ยวของ

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 5

ก�อน หลังระหว�าง

ดำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม

ช�วงเวลาการนำเสนอ

 2

การเปดพื้นที่ทำไดหลายรูปแบบ หลายชองทาง ไมจำกัดแต
เพียงการจัดประชุม และควรจัดมากกวา 1 ครั้ง เปาหมาย
สำคัญที่ตองไปใหถึง คือ การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ ได
ถกแถลง และแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็นกันอยางเต็มท่ี จึง
จะสงผลเชื่อมโยงไปสูกระบวนการตัดสินใจดำเนินนโยบายที่
เปนประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาพประชาชนอยางแทจริง

ของนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หร�อกิจกรรม ต�อสาธารณะ

เป�ดเผยข�อมูล ให�ภาคส�วนต�างๆ พ�ดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนข�อมูล
และพ�จารณาร�วมกันว�า ควรประเมินผลกระทบ
ด�านสุขภาพหร�อไม� ด�วยแนวทางและว�ธีการใด

ขั้นตอนที่หนึ่ง

PUBLIC SCREENINGกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรมโดยสาธารณะ
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เปนประตูบานแรกที่ทำใหหนวยงานเจาของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีโอกาสเชื่อมตอกับ
สาธารณะ สิ่งสำคัญคือตองสรางความไววางใจให
เกิดขึ้นใหไดในขั้นตอนนี้ ผานการเปดเผยขอมูลแบบ
โปรงใส ครบถวน และเขาถึงงาย ซึ่งเปนพื้นฐานและ
จุดเริ่มตนสำคัญ กอนเขาสูกระบวนการพูดคุย หารือ 
และ/หรือตัดสินใจรวมกันในลำดับถัดไป

เป�ดพ�้นที่

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 15

การผลักดันขอเสนอ สามารถทำไดหลายชองทาง อาทิ 
(1) นำเสนอตอหนวยงานหรือคณะกรรมการของรัฐที่เกี่ยวของโดยตรง

(2) นำเสนอผานเวทีการหารือรวมกันของภาคสวนตางๆ
(3) นำเสนอผานสื่อสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 

และสามารถนำเสนอในหลายชวงเวลา ท้ังในระยะกอน ระหวาง และหลัง
การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

สถานการณและรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ

ที่สามารถยอมรับร�วมกัน และแนวทาง
ปฏิบัติเพ�่อผลักดันข�อตัดสินใจ

ได�ข�อตัดสินใจ

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
ของรัฐ

เวทีหารือ
ของภาคสวนตางๆ

สื่อสาธารณะ

ช�องทาง
การนำเสนอ

ผล
ลัพธ�

เพื ่อผลักดันขอเสนอและ
ทางเลือกในการดำเนินนโยบาย

แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมตอภาคสวนตางๆ

ที่เกี ่ยวของ

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 5

ก�อน หลังระหว�าง

ดำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม

ช�วงเวลาการนำเสนอ



เมื ่อการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ
เป�นมากกว�าการขออนุมัติ/อนุญาต หร�อคัดค�านโครงการ

แต�เป�นกระบวนการเร�ยนรู�ร�วมกัน
เพ�่อสร�างการพัฒนาที่ดีต�อสุขภาพคนทุกคน

เราจ�งสามารถประยุกต�ใช� ได�หลายรูปแบบ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 4

ไม�ว�าจะเป�น…

ทำเอชไอเอตั้งแต�ก�อนที่จะมีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  หร�อกิจกรรม
เพ�่อช�วยให�การออกแบบหร�อพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

เกิดประโยชน�สูงสุดต�อสุขภาพประชาชน

HIA1
ทำเชิงรุก

เพื ่อติดตามตรวจสอบวา
การดำเนินนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมเปนไป
ตามที่ไดคาดการณไวหรือไม

และ/หรือสงผลกระทบ
ตอสุขภาพอยางไร

บาง

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 6

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 17

ดำเนินการ รายงานผลและสรุป
    การดำเนินนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม กอใหเกิด
ผลตามที่คาดการณไวหรือไม 
และ/หรือสงผลกระทบตอสุขภาพ
อยางไรบาง
    การติดตามและประเมินผล 
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมดังกลาว ควรดำเนินการ
ตอในลักษณะ หรือแนวทางใด

ตามแนวทางที่กำหนดไว�

ได�
บทสรุป

4

เพื่อปองกันผลกระทบทางลบ และสรางเสริมสุขภาพ
ของประชาชน กระบวนการติดตามและประเมินผล
ตองนำไปสูบทสรุปเก่ียวกับแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตอไปในอนาคต โดย
บทสรุปอาจมีไดหลายลักษณะ อาทิ   
1) ใหปรับปรุง/เพิ่มเติมมาตรการปองกันและลด
    ผลกระทบ
2) ใหจัดทำมาตรการเยียวยา ชดเชย ฟนฟูผลกระทบ
3) ใหมีการรับผิด และกำหนดบทลงโทษ
4) ทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย แผนงาน โครงการ 
    หรือกิจกรรม

จัด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง

ผู�เชี ่ยวชาญและชุมชน

4 5 ผล
ลัพธ�

การติดตามและประเมินผลต�อสาธารณะ

ในระหวาง
การติดตามและ

ประเมินผล ทั้งในขั้นตอนการ
กำหนดขอบเขตและประเด็น
ดำเนินการ และรายงานผล
การติดตามและประเมินผล 

ควรจัดใหมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

ผูเชี่ยวชาญและชุมชน
อยูเปนระยะ

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 5

เพ�่อให�การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข�้น อีกทั้งยัง
สามารถนำข�อมูลหลักฐานท่ีได�ไปวางแผนลดผลกระทบ
ทางลบต�อสุขภาพที่มิได�คาดการณ�ไว�ล�วงหน�าอีกด�วย

เพ�่อเข�าสู�กระบวนการตัดสินใจบนพ�้นฐานการ
ใช�ข�อมูลเชิงประจักษ� ที่ทุกฝ�ายสามารถ

ยอมรับร�วมกัน

1) ผลกระทบทั้งทางบวกและลบที่จะเกิดขึ ้นกับปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ 
    (แบบเฉียบพลัน/สะสม/ระยะยาว)
2) ผลกระทบที่ไมอาจฟนคืนกลับมาตองไดรับความสำคัญเปนอันดับแรก
3) การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
4) บริบท วิถีชีวิต ปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และทิศทางการพัฒนาของ
    ประชาชนในพื้นที่

ดำเนินการ
ทำระหว�างและหลัง

HIA

ไม�ว�าจะประยุกต�ใช�ในกรณีใด ต�องอย�าลืมเป�าหมายสูงสุดของการประเมิน
ผลกระทบด�านสุขภาพ นั่นก็คือ การสร�างนโยบายสาธารณะที่ส�งผลดีต�อ
สุขภาพของประชาชนอย�างแท�จร�งและยั่งยืน โดยต�องให�ความสำคัญกับ

2 3 ทำเมื่อ
มีข�อร�องเร�ยน
หร�อมีข�อขัดแย�ง

ทำยั่งยืน

HIA

ขั้นตอนที่หก

PUBLIC MONITORING 
AND EVALUATION
ติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ
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ร�วมกันออกแบบ

กำหนดขอบเขต
และประเด็น

แนวทางการติดตามและประเมินผล คณะทำงาน
กำหนด

การติดตามและประเมินผล

หนวยงานเจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดำเนินการรวมกับภาคสวน
ที่เกี่ยวของ อาทิ ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ และหนวยงานราชการ
ตางๆ  เพ่ือหาแนวทาง รูปแบบ รวมถึงคณะทำงานในการติดตามและประเมินผล ภายหลัง
จากที่มีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

1

3
สิ่งที่ควรติดตามและประเมินผล มีดังนี้...

2
1) การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
2) การดำเนินการตามมาตรการปองและลดผลกระทบ
3) ระบบจัดการและสั่งการของนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม
4) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่
5) ทบทวนสมมติฐานที่ใชในการออกแบบนโยบาย 
    แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม



เมื ่อการประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ
เป�นมากกว�าการขออนุมัติ/อนุญาต หร�อคัดค�านโครงการ

แต�เป�นกระบวนการเร�ยนรู�ร�วมกัน
เพ�่อสร�างการพัฒนาที่ดีต�อสุขภาพคนทุกคน

เราจ�งสามารถประยุกต�ใช� ได�หลายรูปแบบ

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 4

ไม�ว�าจะเป�น…

ทำเอชไอเอตั้งแต�ก�อนที่จะมีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  หร�อกิจกรรม
เพ�่อช�วยให�การออกแบบหร�อพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อกิจกรรม

เกิดประโยชน�สูงสุดต�อสุขภาพประชาชน

HIA1
ทำเชิงรุก

เพื ่อติดตามตรวจสอบวา
การดำเนินนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมเปนไป
ตามที่ไดคาดการณไวหรือไม

และ/หรือสงผลกระทบ
ตอสุขภาพอยางไร

บาง

เป�าหมาย
ขั้นตอนที่ 6
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ดำเนินการ รายงานผลและสรุป
    การดำเนินนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม กอใหเกิด
ผลตามที่คาดการณไวหรือไม 
และ/หรือสงผลกระทบตอสุขภาพ
อยางไรบาง
    การติดตามและประเมินผล 
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมดังกลาว ควรดำเนินการ
ตอในลักษณะ หรือแนวทางใด

ตามแนวทางที่กำหนดไว�

ได�
บทสรุป

4

เพื่อปองกันผลกระทบทางลบ และสรางเสริมสุขภาพ
ของประชาชน กระบวนการติดตามและประเมินผล
ตองนำไปสูบทสรุปเก่ียวกับแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตอไปในอนาคต โดย
บทสรุปอาจมีไดหลายลักษณะ อาทิ   
1) ใหปรับปรุง/เพิ่มเติมมาตรการปองกันและลด
    ผลกระทบ
2) ใหจัดทำมาตรการเยียวยา ชดเชย ฟนฟูผลกระทบ
3) ใหมีการรับผิด และกำหนดบทลงโทษ
4) ทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย แผนงาน โครงการ 
    หรือกิจกรรม

จัด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง

ผู�เชี ่ยวชาญและชุมชน

4 5 ผล
ลัพธ�

การติดตามและประเมินผลต�อสาธารณะ

ในระหวาง
การติดตามและ

ประเมินผล ทั้งในขั้นตอนการ
กำหนดขอบเขตและประเด็น
ดำเนินการ และรายงานผล
การติดตามและประเมินผล 

ควรจัดใหมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

ผูเชี่ยวชาญและชุมชน
อยูเปนระยะ
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เพ�่อให�การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หร�อ
กิจกรรม เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข�้น อีกทั้งยัง
สามารถนำข�อมูลหลักฐานท่ีได�ไปวางแผนลดผลกระทบ
ทางลบต�อสุขภาพที่มิได�คาดการณ�ไว�ล�วงหน�าอีกด�วย

เพ�่อเข�าสู�กระบวนการตัดสินใจบนพ�้นฐานการ
ใช�ข�อมูลเชิงประจักษ� ที่ทุกฝ�ายสามารถ

ยอมรับร�วมกัน

1) ผลกระทบทั้งทางบวกและลบที่จะเกิดขึ ้นกับปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ 
    (แบบเฉียบพลัน/สะสม/ระยะยาว)
2) ผลกระทบที่ไมอาจฟนคืนกลับมาตองไดรับความสำคัญเปนอันดับแรก
3) การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
4) บริบท วิถีชีวิต ปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และทิศทางการพัฒนาของ
    ประชาชนในพื้นที่

ดำเนินการ
ทำระหว�างและหลัง

HIA

ไม�ว�าจะประยุกต�ใช�ในกรณีใด ต�องอย�าลืมเป�าหมายสูงสุดของการประเมิน
ผลกระทบด�านสุขภาพ นั่นก็คือ การสร�างนโยบายสาธารณะที่ส�งผลดีต�อ
สุขภาพของประชาชนอย�างแท�จร�งและยั่งยืน โดยต�องให�ความสำคัญกับ

2 3 ทำเมื่อ
มีข�อร�องเร�ยน
หร�อมีข�อขัดแย�ง

ทำยั่งยืน

HIA

ขั้นตอนที่หก

PUBLIC MONITORING 
AND EVALUATION
ติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ
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ร�วมกันออกแบบ

กำหนดขอบเขต
และประเด็น

แนวทางการติดตามและประเมินผล คณะทำงาน
กำหนด

การติดตามและประเมินผล

หนวยงานเจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดำเนินการรวมกับภาคสวน
ที่เกี่ยวของ อาทิ ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ และหนวยงานราชการ
ตางๆ  เพ่ือหาแนวทาง รูปแบบ รวมถึงคณะทำงานในการติดตามและประเมินผล ภายหลัง
จากที่มีการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

1

3
สิ่งที่ควรติดตามและประเมินผล มีดังนี้...

2
1) การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
2) การดำเนินการตามมาตรการปองและลดผลกระทบ
3) ระบบจัดการและสั่งการของนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม
4) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่
5) ทบทวนสมมติฐานที่ใชในการออกแบบนโยบาย 
    แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม



การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

ขั้นตอนที่ศูนย�

ความเชื่อและแนวทางการประยุกต�ใช�

เอชไอเอ สตาร�ทอัพ!! 2

การประยุกต�ใช�การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ 

ต�องไม�ทำเพ�ยงเพราะว�า…

หากทำเอชไอเอ เพียงเพราะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 
หรือทำเพียงเพราะตองการคัดคานโครงการเพียงอยางเดียว โดยไมรับฟงความคิดที่เห็นตาง หรือ
ขอมูลที่หลากหลาย และไมสนใจตอการแสวงหาทางออก หรือทางเลือกการพัฒนาที่ดีกวารวมกัน 
ยอมไมนำไปสูการสรางนโยบายสาธารณะที่สงผลดีตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งเปนเจตนารมณ
อันสูงสุดของการประยุกตใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

เป�นส�วนหนึ่ง
ของกระบวนการ
อนุมัติ/อนุญาต

ต�องการ
คัดค�านโครงการ

APPROVED
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กอนที่จะเริ่มทำการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ควรออกแบบใหชัดเจนวาจะเชื่อมโยงผลการศึกษา
เขาสูกระบวนการตัดสินใจอยางไร พูดคุยกับใครบาง 
ในชวงจังหวะเวลาใด ชึ่งจะซวยใหสามารถวางแผน
และกำหนดกรอบการทำงานใหสอดคลองกับเปาหมาย
ท่ีกำหนดไวได และทำใหการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น

ไปต�อยังไงดี…

ได�เล�มรายงาน HIA แล�ว
ต�องทำอะไรต�อ

?
HIA ?

ทำข�อมูลแล�ว
ไม�รู �ว�าจะเอาไปใช�ยังไง

?

HIA

?

ก�อนจะสายเกินแก�
ร�บ ตั้งหลัก กันให�ดีๆ

ก�อนเร� �มต�นทำ 
เอชไอเอ นะคร�าบ

HIA

สนใจสอบถามข�อมูลเพ��มเติม
ได�ที ่สำนักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห�งชาติ (สช.)
โทร. 02-832-9000

2

4

5

6
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ว�าการทำเอชไอเอ
เร� �มน�าเป�นห�วง

ยิ�งทำไป คนร�วมขบวน
ก็ค�อยๆ หายไป

ทำแล�ว
ยิ�งเกิดความขัดแย�ง

HIA

ควรตั้งวงพูดคุย หารือและแลกเปลี่ยนขอมูลตั้งแตตน 
เพื่อชักชวนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของมารวมกอขบวน 
นำไปสูการออกแบบและวางแผนการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพรวมกัน และพรอมเปดพื้นที่ใหกลุมคนตางๆ 
เขามารวม โดยไมมีการปดก้ัน จะชวยทำใหเกิดการยอมรับ
และขยายวงการทำงานไดมากขึ้น อีกทั้งควรออกแบบให
เปนกระบวนการที่มุงใหเกิดการแสวงหาทางเลือกที่หลาก
หลาย ไมจากัดอยูเพียงขอเสนอนโยบายหรือโครงการแบบ
ใดแบบหนึ่งเทานั้น และเปนการหาแนวทางและขอตกลง
ที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน มิใชการใชอำนาจหรือเสียงขาง
มากในการตัดสินใจ

ทำแล�ว
ไม�เกิดการยอมรับ

HIA

?

สัญญาณเตือน

1

1

2

3

เพื ่อใหการประยุกตใช
การประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

สูงสุด

เป�าหมาย
ขั้ น ต อ น ที่  0
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การประยุกตใชเอชไอเอ บนฐานความเชื่อวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของสังคม จะมุงเนนหลักการเรียนรูและทำงานรวมกันอยางสมานฉันท 
อยูบนพื้นฐานการใชขอมูลหลักฐานที่หลากหลายและเปนที่ยอมรับรวมกัน 
อาทิ ขอมูลจากนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ขอมูลและองคความรูจากทองถิ่น 
หรือชุมชน อีกทั้งสามารถปรับกระบวนการใหเขากับบริบทและกระบวนการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายของแตละกรณีไดอยางยืดหยุน

ทางเลือกการพัฒนาที่ส�งผลดีต�อสุขภาพของทุกคน

แต�ต�องเชื ่อว�า 

เป�นกระบวนการเร�ยนรู�
ร�วมกันของสังคม

เอชไอเอ

ที่จะช�วยสร�าง         นโยบายสาธารณะและ



การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ

ขั้นตอนที่ศูนย�

ความเชื่อและแนวทางการประยุกต�ใช�
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การประยุกต�ใช�การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ 

ต�องไม�ทำเพ�ยงเพราะว�า…

หากทำเอชไอเอ เพียงเพราะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 
หรือทำเพียงเพราะตองการคัดคานโครงการเพียงอยางเดียว โดยไมรับฟงความคิดที่เห็นตาง หรือ
ขอมูลที่หลากหลาย และไมสนใจตอการแสวงหาทางออก หรือทางเลือกการพัฒนาที่ดีกวารวมกัน 
ยอมไมนำไปสูการสรางนโยบายสาธารณะที่สงผลดีตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งเปนเจตนารมณ
อันสูงสุดของการประยุกตใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

เป�นส�วนหนึ่ง
ของกระบวนการ
อนุมัติ/อนุญาต

ต�องการ
คัดค�านโครงการ

APPROVED
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กอนที่จะเริ่มทำการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ควรออกแบบใหชัดเจนวาจะเชื่อมโยงผลการศึกษา
เขาสูกระบวนการตัดสินใจอยางไร พูดคุยกับใครบาง 
ในชวงจังหวะเวลาใด ชึ่งจะซวยใหสามารถวางแผน
และกำหนดกรอบการทำงานใหสอดคลองกับเปาหมาย
ท่ีกำหนดไวได และทำใหการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น

ไปต�อยังไงดี…

ได�เล�มรายงาน HIA แล�ว
ต�องทำอะไรต�อ

?
HIA ?

ทำข�อมูลแล�ว
ไม�รู �ว�าจะเอาไปใช�ยังไง

?

HIA

?

ก�อนจะสายเกินแก�
ร�บ ตั้งหลัก กันให�ดีๆ

ก�อนเร� �มต�นทำ 
เอชไอเอ นะคร�าบ

HIA

สนใจสอบถามข�อมูลเพ��มเติม
ได�ที ่สำนักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห�งชาติ (สช.)
โทร. 02-832-9000

2

4

5

6
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ว�าการทำเอชไอเอ
เร� �มน�าเป�นห�วง

ยิ�งทำไป คนร�วมขบวน
ก็ค�อยๆ หายไป

ทำแล�ว
ยิ�งเกิดความขัดแย�ง

HIA

ควรตั้งวงพูดคุย หารือและแลกเปลี่ยนขอมูลตั้งแตตน 
เพื่อชักชวนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของมารวมกอขบวน 
นำไปสูการออกแบบและวางแผนการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพรวมกัน และพรอมเปดพื้นที่ใหกลุมคนตางๆ 
เขามารวม โดยไมมีการปดก้ัน จะชวยทำใหเกิดการยอมรับ
และขยายวงการทำงานไดมากขึ้น อีกทั้งควรออกแบบให
เปนกระบวนการที่มุงใหเกิดการแสวงหาทางเลือกที่หลาก
หลาย ไมจากัดอยูเพียงขอเสนอนโยบายหรือโครงการแบบ
ใดแบบหนึ่งเทานั้น และเปนการหาแนวทางและขอตกลง
ที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน มิใชการใชอำนาจหรือเสียงขาง
มากในการตัดสินใจ

ทำแล�ว
ไม�เกิดการยอมรับ

HIA

?

สัญญาณเตือน

1

1

2

3

เพื ่อใหการประยุกตใช
การประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

สูงสุด

เป�าหมาย
ขั้ น ต อ น ที่  0

ตั ้งหลัก ก�อนเร � �มต�น 3

การประยุกตใชเอชไอเอ บนฐานความเชื่อวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของสังคม จะมุงเนนหลักการเรียนรูและทำงานรวมกันอยางสมานฉันท 
อยูบนพื้นฐานการใชขอมูลหลักฐานที่หลากหลายและเปนที่ยอมรับรวมกัน 
อาทิ ขอมูลจากนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ขอมูลและองคความรูจากทองถิ่น 
หรือชุมชน อีกทั้งสามารถปรับกระบวนการใหเขากับบริบทและกระบวนการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายของแตละกรณีไดอยางยืดหยุน

ทางเลือกการพัฒนาที่ส�งผลดีต�อสุขภาพของทุกคน

แต�ต�องเชื ่อว�า 

เป�นกระบวนการเร�ยนรู�
ร�วมกันของสังคม

เอชไอเอ

ที่จะช�วยสร�าง         นโยบายสาธารณะและ



   
   

   
   

    
    

    
     

   ป
�จจัยท

างสังคมที ่กำหนดสุขภาพ
   

   
   

   
   

  น
โยบ

ายส
าธารณ

ะ  /  นโยบายท�องถิ�นหร�อชุมชน
กายภาพ ส ั งคม

เศรษฐก ิจ ร ะบบ
สาธารณส ุข

สุข
ภาพ

                    • ทรัพยากรธรรมชาติ
               • ความหลากหลายทางชีวภาพ
           • ระบบคมนาคมขนสง
       • ที่อยูอาศัย
    • การสื่อสารและ
   เทคโนโลยี
• การใชประโยชน
 ที่ดิน

       • การศึกษา
             • สถานะทางสังคม
                    •  วัฒนธรรมประเพณี
                           • ความเชื่อ 
                                • ครอบครัว                              
                                   • พ้ืนท่ีประวัติศาสตร
                                        • ความสัมพันธใน
                                           ชุมชน/สังคม
                                           • ศาสนสถาน
                                    

   • ความเหลื่อมล้ำ
     • รายได
        • การจางงาน
            • อาชีพ

                      • ขอมูลสุขภาพ
                  • ขีดความสามารถ
                   การรับมือ
         • ความพรอมของ
          ภาคสาธารณสุข
• ทรัพยากรบุคคล

กฎหมาย

กฎระเบียบ

ขอตกลง
รวมกัน

ธรรมนูญ

ผังเมือง

วิสัยทัศน

นโนบาย

ยุทธศาสตร

แผนแมบท

แผนพัฒนา

โครงการพัฒนา

ล ัก
ษณะท

างช ีวภาพ

ออกกำลังกาย / การบริโภคอาหาร /
รสนิยม  / ดื่มเหลา-สูบบุหรี่ /

วิถีชีวิต

อายุ / เพศ /
พันธุกรรม / ความเจ็บปวย

พฤต ิ ก ร ร ม
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                                           ระดับปจเจกบุคคล             ระดับสภาวะแวดลอม        ร
ะดับทิศทางรวมของสังค

ม

สุ ข ภ า พ

 ขั ้นตอนที่ศูนย�

ทำ  เอชไอเอ   ให� ได�ผล
ต�องเร� �มต�นจาก

ความเชือ
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

(Health Impact Assessment, HIA)

“ ”






