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ตามมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ บัญญัติให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกำ� หนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและ
ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากนโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดท�ำและประกาศใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย ฉบับที่ ๑ มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่เนือ่ งจากนโยบาย โครงการ กิจกรรมการพัฒนา และ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจงึ มีมติให้ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติ
และผลกระทบด้านสุขภาพฯ ให้ทันกับสถานการณ์และบริบททางสังคม
บั ด นี้ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์
และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว นั้น

เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่
เกิดจากนโยบายสาธารณะ ได้ถกู น�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ติ าม
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ใน
สังคมได้กว้างขวางมากขึน้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจงึ ขอประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท้ายประกาศนี้ เพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ด้วยพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้การรับรอง
8 สิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพของประชาชนไว้ใน ๓ มาตรา ได้แก่ ๑) มาตรา ๕
บัญญัตไิ ว้วา่ บุคคลมีสทิ ธิในการด�ำรงชีวติ ในสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ รวมทัง้ มีหน้าทีร่ ว่ มกับหน่วยงานของรัฐในการด�ำเนินการ
ให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม ๒) มาตรา ๑๐ บัญญัติไว้ว่า
เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงาน
ของรัฐทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับกรณีดงั กล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนัน้ และวิธปี อ้ งกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว และ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คล
ของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ๓) มาตรา ๑๑ บัญญัติไว้ว่า บุคคลหรือ
คณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการ
ประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพจากนโยบายสาธารณะ บุ ค คลหรื อ
คณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลค�ำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนการอนุญาตหรือการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบ

ต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่อง
ดังกล่าว โดยในมาตรา ๒๕ (๕) บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มีหน้าที่และอ�ำนาจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลเกีย่ วกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่ เ กิ ด จากนโยบายสาธารณะทั้ ง ระดั บ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ซึง่ ต่อมาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ภายหลังจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าวมาระยะหนึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ได้จดั ให้มกี ารทบทวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์ฯ
ดังกล่าว ซึง่ พบว่า แม้หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๑ จะเอือ้ ให้เกิดการพัฒนาการ 9
ประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพในหลายลั ก ษณะ เช่ น การประเมิ น
ผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน แต่หลักเกณฑ์ฯ ที่ประกาศใช้ไปนั้น
ยังไม่เอือ้ ให้เกิดการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในบางรูปแบบหรือบาง
ลักษณะ ประกอบกับในบางกรณี มีการน�ำหลักเกณฑ์ฯ ไปใช้ โดยเน้น
การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มากกว่าการ
ด�ำเนินการโดยเข้าใจถึงเจตนารมณ์และหลักการอันแท้จริงของการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ
ต่อมา คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้
ก�ำหนดกรอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะในทิศทางทีม่ งุ่ สูก่ ารสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของสังคม โดยเน้นหลักการเรียนรู้และท�ำงานร่วมกันอย่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

สมานฉันท์ บนพืน้ ฐานของการใช้ขอ้ มูล หลักฐานทีห่ ลากหลายและเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน และสามารถปรับใช้กบั กระบวนการนโยบายสาธารณะทีม่ ี
ความแตกต่างกันในแต่ละกรณีได้อย่างยืดหยุ่น
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ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะฉบับนี้ จึงมิได้เป็นไป
เพือ่ สร้างกฎเกณฑ์และก�ำหนดวิธกี ารปฏิบตั ขิ อ้ บังคับทีแ่ ข็งตัวไม่ยดื หยุน่
แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและวิธีการน�ำเอาการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้บนหลักการการมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อเกิด
เป็นบรรทัดฐานของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่ทุกภาคส่วน
ในสังคมพร้อมใจน� ำไปปฏิบัติ ซึ่งมีคุณค่าเหนือกว่าการด� ำเนินตาม
กฎเกณฑ์ที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
และเมื่อประกาศใช้หลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้แล้ว หน่วยงาน องค์กร
ชุมชน ท้องถิ่น ที่ต้องการน�ำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปใช้
ในการก�ำหนดหรือพัฒนานโยบายสาธารณะ สามารถน�ำหลักเกณฑ์ฯ
ฉบับนี้ ไปปรับใช้ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย และสามารถก�ำหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ทีแ่ ละกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของตน
ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประยุกต์ใช้การประเมินผล
กระทบด้ า นสุ ข ภาพในหมวด ๓ ทั้ ง ๔ ข้ อ อั น เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ภาพที่   ๑

วัตถุประสงค์การจัดท�ำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพหรือเอชไอเอ (HIA)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑
ห ม ว ด

ความหมายและหลักการ

ข้ อ  ๑
บ ท นิ ย า ม

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หมายความว่า กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของสังคม เพื่อให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ ได้เรียนรู้ร่วมกันในการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ เหตุและปัจจัยทางสังคม
ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทัง้ ทางลบ ทางบวก และความเป็นธรรมจากการได้รบั ผลกระทบ 13
จากนโยบายสาธารณะดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลายและ
มีกระบวนการมีสว่ นร่วมอย่างเหมาะสม เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจ
ที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สุขภาพ หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ทางกาย ทาง
จิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
ปัญญา หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่าง
แยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ
ซึ่งน�ำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
นโยบายสาธารณะ หมายความว่า ทิศทางหรือแนวทางที่สังคม
โดยรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่า ควรจะด�ำเนินการไปในทิศทางนั้น รวมถึง
นโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ก�ำหนดมาจากรัฐด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

การมีส่วนร่วม หมายความว่า การที่ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรวิชาชีพ มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ในทุกขั้นตอนในทุกกิจกรรม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
รับประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบ
ปัจจัยทางสังคมทีก่ ำ� หนดสุขภาพ (Social determinant of Health:
SDH) หมายความว่า สภาพแวดล้อมที่บุคคลเกิด เติบโต ท�ำงาน ด�ำรง
ชีวิตอยู่ จนถึงวาระท้ายแห่งชีวิต รวมถึงปัจจัยและระบบต่างๆ ที่เข้ามา
มีส่วนก�ำหนดสภาพแวดล้อมเหล่านั้นด้วย ปัจจัยและระบบต่างๆ เหล่านี้
ได้แก่ นโยบายและระบบเศรษฐกิจ ทิศทางการพัฒนา บรรทัดฐานใน
สังคม นโยบายทางสังคม และระบบการเมืองการปกครอง ซึ่งล้วนมีผล
14 ต่อสุขภาพของประชาชน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หมายความว่า คณะกรรมการที่
แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึง่ ตามมาตรา ๒๕ (๕) บัญญัตใิ ห้มหี น้าทีใ่ นการก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติ
และผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แต่งตั้งขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ทั้งระบบ กลไก
หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การด�ำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ฯ และด�ำเนินงานอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการก�ำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
หมายความว่า คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำกับ
กระบวนการ ติดตามและตรวจสอบ ให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาล ระหว่างผู้ที่ได้รับผล
กระทบ ผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสีย เจ้าของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
หน่วยงานอนุมัติอนุญาต ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯ ในสัดส่วนที่เห็นชอบร่วมกัน โดยอาจพิจารณาองค์ประกอบ
คณะกรรมการฯ จากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ เพิ่มเติมได้
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หมายความว่า ส�ำนักงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 15
และคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้ อ  ๒

เพื่อให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดสิทธิและหน้าที่
ด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจึงควรเป็นไปตามหลักการ
ต่อไปนี้
หลักประชาธิปไตย การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องรับรอง
16 และส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการมีสว่ นร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะ
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของตน
หลักความเป็นธรรม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้อง
พยายามลดความเหลือ่ มลํา้ และความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ โดยการศึกษา
และวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบด้านสุขภาพทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับชุมชนและประชากร
แต่ละกลุ่ม
หลักการใช้ขอ้ มูลหลักฐานอย่างเหมาะสม การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพต้องระบุและใช้ข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริงอย่างดีที่สุด โดย
ใช้ข้อมูลและเหตุผลเชิงประจักษ์ จากสาขาวิชา และวิธีการที่หลากหลาย
ทั้งข้อมูลหลักฐานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
หลักความเหมาะสมในทางปฏิบัติ การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพต้องออกแบบให้เหมาะสมกับเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ และ

ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพควรมุ่งให้เกิดการ
ระดมทรัพยากรและความร่วมมือทางสังคม ภายใต้บริบทที่เหมาะสม
และเป็นไปได้
หลักความร่วมมือ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
หลักการสุขภาวะองค์รวม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้อง
มองภาพรวมของปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดสุขภาพหรือ
มีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนและของประชาชนแบบเชื่อมโยงเป็น
องค์รวม
หลักความยัง่ ยืน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องมุง่ เน้น 17
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของสังคมที่มีสุขภาวะ และ
หลักการป้องกันไว้ก่อน เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อสุขภาพของประชาชน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒
ห ม ว ด

ระดับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ข้ อ  ๓

เนือ่ งจากการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของสังคม เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็นผลดีตอ่ สุขภาพ
ของประชาชนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนัน้ ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
จึงสามารถน�ำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง ทัง้ ส�ำหรับนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ และนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อสุขภาพ ในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ หรือระหว่างประเทศ
ข้ อ  ๔

การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพสามารถน� ำ ไปปรั บ ใช้ กั บ
กระบวนการนโยบายสาธารณะได้ใน ๒ ระดับหลัก คือ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับนโยบาย ซึง่ รวมถึง
ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย หรือก�ำหนดเอาไว้ใน
การตอบสนองต่อหลายนโยบายของหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมที่จัดการภารกิจตอบสนองต่อสาธารณะ เช่น การ
ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านสังคมและสุขภาพ การก�ำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาพลังงานของประเทศ การก�ำหนด
นโยบายการค้าเสรีหรือการจัดท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศ การก�ำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท�ำแผน
พัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์โครงข่ายการขนส่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

19

คมนาคม การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินแร่ เหมืองแร่ การ
จั ด ท� ำ และปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งที่ อ าจน� ำ มาซึ่ ง โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ มี
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคต การวางแผนเพื่อด�ำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางการอนุรักษ์ เช่น พื้นที่
ต้นน�้ำล�ำธาร พื้นที่ลุ่มน�้ำชั้น ๑ พื้นที่ที่มีความเปราะบางทางด้านระบบ
นิเวศ พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัดท�ำ
แผนภูมภิ าค (เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) การก�ำหนดนโยบาย
และหรือการวางแผนการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลง
พันธุกรรม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก�ำหนดนโยบายและ
หรือการวางแผนท�ำการเกษตรขนาดใหญ่
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับโครงการ กิจกรรม
ซึง่ ด�ำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ ท้องถิน่ ภาคเอกชน และภาคประชา
20 สังคมในระดับชุมชนท้องถิ่นใน ๒ ลักษณะ ได้แก่
๒.๑) การประยุกต์ใช้ภายใต้กฎระเบียบหรือกฎหมายทีก่ �ำหนด
ให้มกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการหรือกิจกรรมก่อนด�ำเนิน
การ ซึง่ การประยุกต์ใช้ดงั กล่าว มักจะมีการออกข้อก�ำหนดตามกฎหมาย
นั้นๆ เป็นการเฉพาะ เช่น โครงการหรือกิจกรรมที่มีประเภทและขนาด
ตามประกาศโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมิน
ผลกระทบของกฎระเบี ย บก่ อ นการบั ง คั บ ใช้ (Regulatory Impact
Assessment: RIA) การจัดท�ำเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard
Operating Procedure: SOP) หรือประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of
Practice: COP) ของหน่วยงานองค์กรต่างๆ เป็นต้น

๒.๒) การประยุกต์ใช้กับโครงการหรือกิจกรรมอื่นใด ที่ไม่มี
กฎหมายใดก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพก่อนด�ำเนินการ
เช่น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเขต การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ โรงไฟฟ้าขนาดต�่ำกว่า ๑๐
เมกะวัตต์ สถานประกอบการคอนกรีตส�ำเร็จรูป อุตสาหกรรมการผลิต
ผสมปุ๋ย การเพาะปลูกหรือท�ำการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ โครงการ
บริหารจัดการน�้ำ เป็นต้น
ข้ อ  ๕

เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น ให้
หน่วยงานของรัฐทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับกรณีดงั กล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลในการ
ด�ำเนินงานและวิธีป้องกัน เยียวยาผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นให้ 21
ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว และการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะตามที่
ได้บญั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้ อ  ๖

หากประชาชนมีความห่วงกังวลว่า นโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ตามนโยบายใดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง
และสาธารณชน ประชาชนยังมีสทิ ธิในการร้องขอให้มแี ละมีสทิ ธิเข้าร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตามมาตรา ๑๑ ของพระราช
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านทางคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓
ห ม ว ด

หลักเกณฑ์การประยุกต์ใช้
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ข้ อ  ๗

เพื่อให้เกิดการด�ำเนินนโยบายสาธารณะที่ส่งผลดีต่อสุขภาวะของ
คนในสังคม บนพื้นฐานของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและเรียนรู้
ร่วมกันในสังคม ดังนั้น การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต่อนโยบาย
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในระดับต่างๆ ควรด�ำเนินการโดยยึดถือ
หลักเกณฑ์การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพใน ๔ ข้อนี้
เป็นแนวทางปฏิบัติ
ท�ำเชิงรุก (Proactive HIA)
ท�ำเมื่อมีการด�ำเนินงานไปแล้ว (Ongoing HIA)
ท�ำเมื่อมีข้อร้องเรียนแล้ว (Conflict and Complaint
Resolution)
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ท�ำเพื่อความยั่งยืน (Sustainable HIA)
ส่วนที่ ๑ ท�ำเชิงรุก (Proactive HIA)

ข้ อ  ๘

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่ผ่านมา มักเป็นไปในลักษณะ
ส่วนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติอนุญาต หรือได้รับการร้องขอให้มีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพือ่ ยับยัง้ หรือชะลอโครงการทีก่ ำ� ลังจะได้
รับอนุมัติอนุญาต ซึ่งเป็นการด�ำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ในช่วงเวลาทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหรือเจ้าของโครงการได้ท�ำการตัดสินใจเบือ้ งต้น
ไปแล้ ว การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพในลั ก ษณะดั ง กล่ า วจึ ง มี
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลต่อการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในขอบเขตทีจ่ ำ� กัด ทัง้ ๆ ทีก่ ารด�ำเนิน
นโยบายหรือโครงการเหล่านั้น อาจส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ
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ดังนั้น จึงควรปรับทิศทางกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพเป็นการท�ำงานเชิงรุกมากยิง่ ขึน้ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการกลัน่ กรองและเสนอประเด็นนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมที่ควรประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ ผ่านการจัด
กิจกรรมเพือ่ สร้างพืน้ ทีพ่ ดู คุยและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ซึง่ อาจจัดขึน้
เป็นประจ�ำทุกเดือน และ/หรือจัดตามกลุ่มประเด็นหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยเปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนได้มสี ว่ นน�ำเสนอประเด็นต่างๆ เพือ่ มาแลก
เปลี่ยนและค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ก่อขบวน โดยเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อออกแบบ
และวางแผนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพร่วมกันต่อไป
โดยหลักการที่ส�ำคัญของการจัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการ
ก่อขบวน มีดังนี้
มีองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมพูดคุย โดยเฉพาะ
องค์กรทีก่ ำ� หนดหรือพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และ
ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
มุง่ แสวงหาทางเลือกทีห่ ลากหลาย มิใช่จำ� กัดอยูเ่ พียงข้อเสนอ
นโยบายหรือโครงการแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
มุ่งแสวงหาแนวทางและข้อตกลงในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน มิใช่ใช้อ�ำนาจหรือเสียงข้างมาก
ในการตัดสินใจ
ทัง้ นี้ การออกแบบและวางแผนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ควรเป็นไปในลักษณะที่คาดการณ์ล่วงหน้า และก�ำหนดกรอบเวลาให้

สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ มิให้เกิด
ความล่าช้าและสับสนในการด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ ในขณะเดียวกัน ข้อเสนอแนะที่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพของประชาชนก็จะสามารถถูกผนวกเข้าไปในการก�ำหนดนโยบาย
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตั้งแต่ต้น
ภาพที่   ๒

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเชิงรุก (Proactive HIA)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๒
ท�ำเมื่อมีการด�ำเนินงานไปแล้ว (Ongoing HIA)

ข้ อ  ๙

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะต้องถูกออกแบบให้ชัดเจน
ว่า จะสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจได้อย่างไร และจะ
มีความหมายต่อการตัดสินใจในลักษณะใด ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพสามารถน�ำมาใช้ในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมได้ ทั้งในช่วงก่อนด� ำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า
26 นโยบายสาธารณะที่จะมีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน
มากที่สุดในทุกขั้นตอนของการด�ำเนินการ และในช่วงระหว่าง และหลัง
ด�ำเนินการ เนื่องจากการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในช่วงระหว่าง
ด� ำ เนิ น การและหลั ง ด� ำ เนิ น การ สามารถช่ ว ยให้ ก ารด� ำ เนิ น นโยบาย
สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึน้ ในอนาคต
รวมถึงท�ำให้ได้ขอ้ มูลหลักฐานทีช่ ดั เจนซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในการวางแผน
ลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพทีม่ ไิ ด้คาดหมายไว้ลว่ งหน้าจากการด�ำเนิน
นโยบายสาธารณะดังกล่าวอีกด้วย

ภาพที่   ๓

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เมื่อมีการด�ำเนินงานไปแล้ว (Ongoing HIA)

ออกแบบให้การท�ำ HIA สามารถเชื่อมเข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจ

ด�ำเนินนโยบาย/
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

ด�ำเนินนโยบาย/
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

ด�ำเนินนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทัง้ นี้ การน�ำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปใช้ในกระบวนการ
ก�ำหนดนโยบายสาธารณะสามารถน�ำไปใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น
การพัฒนาและเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การเปรียบเทียบผลกระทบทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในระหว่างทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆ เป็นต้น กระบวนการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพที่ดีจึงต้องออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการเกิดขึ้นของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ
โดยผลลัพธ์หรือข้อเสนอที่ได้จากการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพอาจน�ำเสนอโดยผ่านการน�ำเสนอในหน่วยงาน คณะกรรมการของ
รัฐ และ/หรือโดยผ่านเวทีการหารือร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ และ/หรือ
โดยผ่านการสือ่ สารสาธารณะ เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทัง้ ผลักดัน
เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจด้วย

28

ส่วนที่ ๓ ท�ำเมื่อมีข้อร้องเรียนแล้ว
(Conflict and Complaint Resolution)

ข้ อ  ๑ ๐

กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะได้รับการยอมรับ
จากประชาชน ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ก็ต่อเมื่อ
มีการด�ำเนินการตามแนวทางที่ออกแบบและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เน้นด�ำเนินการตามกฎระเบียบเฉพาะ
ที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มิได้ให้ความสนใจต่อกระบวนการที่จะ
น�ำเนื้อหาสาระที่แท้จริงอันเป็นข้อแตกต่างและข้อถกเถียงกันอยู่ มาสู่ 29
กระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ย่อมไม่อาจน�ำพาทุกฝ่าย (โดยเฉพาะคูข่ ดั แย้ง) ไปสูข่ อ้ ตัดสินใจทีส่ ามารถ
ยอมรับร่วมกันได้ ดังนัน้ ทุกฝ่ายจึงควรมีบทบาทในการประเมินผลกระทบ
ร่วมกัน ใน ๓ ขั้นตอนส�ำคัญ ได้แก่
การก�ำกับทิศทางการประเมิน ซึ่งหมายถึง ตั้งแต่การก�ำหนด
ขอบเขตและประเด็นที่จะประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ
การพิจารณาทางเลือกในการด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม การจัดรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะ การคัดเลือกผูป้ ระเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพทั้งในภาพรวมและในประเด็นย่อยแต่ละประเด็น
การตรวจสอบทบทวนร่างรายงานผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ
กรอบระยะเวลาและงบประมาณในการประเมินผลกระทบ และอื่นๆ
โดยผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ควรได้มสี ว่ นร่วมเป็นคณะกรรมการก�ำกับทิศทาง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน และร่วมกันท�ำงาน
เพื่อให้ผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพออกมาอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และสามารถน�ำไปสู่การยอมรับและการปฏิบัติได้จริงของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ ทีอ่ าจมาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในส่วนของนักวิชาการจากสถาบันและองค์กร
ต่างๆ และนักวิชาการหรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นฉันทมติจากคณะกรรมการก�ำกับทิศทางการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ โดยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพควรมีการใช้เครือ่ งมือ
การวิเคราะห์ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้แง่มุมของผลกระทบที่ครบถ้วนและ
รอบด้านมากทีส่ ดุ ซึง่ ตัวอย่างของเครือ่ งมือทางวิชาการ หรือวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน แสดงไว้ใน
30 หมวด ๕ ส่วนที่ ๒
การตรวจสอบและทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ซึ่งร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ควรผ่าน
การพิจารณา ตรวจสอบ และทบทวนจากสาธารณะ ซึ่งหมายรวมถึง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาชน
ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ โดยเฉพาะผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบทางลบจากนโยบาย
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม โดยคณะกรรมการก�ำกับทิศทางการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะพิจารณาหารูปแบบและกระบวนการ
พิจารณา ตรวจสอบ และทบทวนร่างรายงานที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
ข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย ซึ่งจะน�ำไปสู่การทบทวนกระบวนการประเมิน
ผลกระทบหรือการยุตกิ ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือการปรับปรุง
ร่างรายงานฯ ก่อนเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

ภาพที่   ๔

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเมื่อมีข้อร้องเรียนแล้ว
(Conflict and Complaint Resolution)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทัง้ นี้ หน่วยงานหรือภาคส่วนทีค่ วรเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ อาทิ
ก) ผูก้ ำ� หนดนโยบาย แผนงาน และหรือเจ้าของโครงการ กิจกรรม
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และชุมชน
ข) หน่วยงานอนุมัติอนุญาต และก�ำกับติดตาม
- หน่วยงานในกระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมิน
		 ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส�ำนักงาน
		 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
		 คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
		 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (คชก.) คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
		 แห่งชาติ (กก.วล.)
- หน่ ว ยงานพิ จ ารณาอนุ มั ติ อ นุ ญ าตการด� ำ เนิ น นโยบาย
32 		 แผนงาน โครงการ หรือประกอบกิจการ เช่น คณะกรรมการ
		 ก� ำ กั บ กิ จ การพลั ง งาน กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กรม
		 อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฯลฯ
- หน่วยงานพิจารณาอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างโครงการหรือ
		 ด�ำเนินกิจกรรม
ค) หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กรมอนามัย
ฯลฯ
ง) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
จ) หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลด้านสุขภาพอนามัยและสิง่ แวดล้อม
ของประชาชน
- หน่วยงานส่วนกลาง เช่น กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ
		 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

		 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส�ำนักงานหลักประกัน
		 สุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ
- หน่วยงานส่วนภูมิภาคท้องถิ่น เช่น ส�ำนักงานสาธารณสุข
		 อ�ำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ส�ำนักงาน
		 สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
		 สิง่ แวดล้อมจังหวัด ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงาน
		 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส�ำนักงาน
		 สิ่งแวดล้อมภาค ส�ำนักงานและศูนย์วิชาการระดับเขตหรือ
		 ระดับภูมิภาคของหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ
ฉ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช) นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมาย บริษัทที่ปรึกษา
ซ) องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ คณะกรรมการองค์ ก ารอิ ส ระด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ 33
(กอสส.) ฯลฯ
ฌ) ภาคประชาสังคม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๔ ท�ำเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable HIA)

ข้ อ  ๑ ๑

เพื่อให้นโยบายสาธารณะที่จะเกิดขึ้นเป็นผลดีต่อสุขภาพของ
ประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนในระยะยาว การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจะต้องให้ความส�ำคัญทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปัจจัยทาง
สังคมที่ก�ำหนดสุขภาพ (Social Determinant of Health: SDH) ของ
ประชาชน ในแต่ ล ะปั จ จั ย ทั้ ง ในทางบวกและลบ และการประเมิ น
34 ผลกระทบด้านสุขภาพต้องให้ความส�ำคัญทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแบบ
เฉี ย บพลั น และผลกระทบที่ จ ะสะสมในระยะยาวด้ ว ยเช่ น กั น ทั้ ง นี้
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปัจจัยทางสังคมที่ก�ำหนดสุขภาพ ในลักษณะ
ที่เป็นผลกระทบที่ไม่อาจฟื้นคืนกลับมาได้จะต้องได้รับความส�ำคัญเป็น
ล�ำดับแรก และควรหลีกเลีย่ งการด�ำเนินการใดๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในลักษณะดังกล่าว เพราะยากต่อการจะฟื้นฟูให้กลับมาดีดังเดิมได้
ข้ อ  ๑ ๒

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะต้องให้ความส�ำคัญกับการ
พิจารณาทางเลือกในการด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับเทคโนโลยี ระดับขนาดและ

พื้นที่โครงการ และระดับเทคนิคหรือข้อปฏิบัติในการด�ำเนินงาน โดย
คณะกรรมการก�ำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเสนอทางเลือกในการด�ำเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตั้งแต่ก่อนหรือในขั้นตอนของ
การก�ำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ
เพราะการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพควรที่ จ ะพิ จ ารณาและ
เปรียบเทียบผลกระทบด้านสุขภาพที่แตกต่างกันของทางเลือกเหล่านั้น
เพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า ข้อตัดสินใจที่ได้ร่วมกันจะเป็นทางเลือกที่ดี
และส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
ข้ อ  ๑ ๓

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องให้ความส�ำคัญกับบริบท
ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และปัจจัยทางสังคมที่ก�ำหนดสุขภาพของ
ประชาชนในแต่ละกลุ่มในพื้นที่ รวมถึงต้องท�ำความเข้าใจและเคารพ
ต่อความมุ่งหวังและทิศทางการพัฒนาที่ประชาชนในพื้นที่ก�ำหนดขึ้น
โดยควรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพว่า
ข้อเสนอใดหรือทางเลือกใดจะส่งผลกระทบทางบวกหรือทางลบอย่างไร
ต่อทิศทางการพัฒนาที่ประชาชนก�ำหนดขึ้นก่อนหน้านี้ในพื้นที่ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการให้ความเห็นและการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมเพียงพอ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

35

ภาพที่   ๕

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสร้างความยั่งยืน
(Sustainable HIA)

๔
ห ม ว ด

กระบวนการและขั้นตอน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ข้ อ  ๑ ๔

กระบวนการและขั้ น ตอนการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ
ประกอบไปด้วย ๖ ขั้นตอน ได้แก่
การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดย
สาธารณะ (Public Screening)
การก�ำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping)
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Assessing)
การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review)
การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Influencing)
38
การติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ (Public Monitoring
and Evaluation)
ส่วนที่ ๑ การกลั่นกรองนโยบาย
แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมโดยสาธารณะ (Public Screening)

ข้ อ  ๑ ๕

การกลั่ น กรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรื อ กิ จ กรรมโดย
สาธารณะ เป็นขัน้ ตอนแรกทีจ่ ะพิจารณารายละเอียดของนโยบาย แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเกิดขึน้ หรือไม่ อย่างไร

โดยปัจจัยที่น�ำมาพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ได้แก่
กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ หลั ก เกณฑ์ ต ่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอืน่ ในพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
ที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน
รายละเอียดของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทีจ่ ะ
ด�ำเนินการ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและสุขภาพของ
ประชาชน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ด�ำเนินการ หากมีการด�ำเนินนโยบาย
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ และ
39
ความกังวลของชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบ
ซึ่งการด�ำเนินงานในขั้นตอนการกลั่นกรอง ต้องเปิดโอกาสให้
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่ตน้ จนถึงการร่วมถกแถลงว่า ควรท�ำ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือไม่ ด้วยแนวทางและวิธีการใด
จึงจะเป็นผลเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างเสริมและคุม้ ครองสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์การประยุกต์
ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในหมวด ๓

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาพที่   ๖   การกลั่นกรองนโยบาย

แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public Screening)

ผลลัพธ์ที่ควรได้จากการด�ำเนินการในขั้นตอนนี้คือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม สามารถตอบค�ำถามพร้อมแสดงเหตุผลต่อสาธารณะได้ว่า
กรณี ดั ง กล่ า วควรด�ำ เนิ น การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพหรื อ ไม่
ถ้าไม่ท�ำเพราะอะไร หรือถ้าเห็นว่าควรท�ำ จะใช้แนวทางและวิธีการใด
ในการศึกษา

ส่วนที่ ๒ การก�ำหนดขอบเขตการศึกษา
และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยสาธารณะ (Public Scoping)

ข้ อ  ๑ ๖

วัตถุประสงค์ของการก� ำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ
(Public Scoping) คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการน�ำเสนอประเด็นและแนวทางใน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อให้การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด จึงควรมีการแจ้งและ
สือ่ สารต่อสาธารณะล่วงหน้าก่อนการจัดเวทีกำ� หนดขอบเขตและแนวทาง 41
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ เพื่อให้หน่วยงาน
สาธารณชนที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ทราบอย่างทั่วถึง
รวมทั้งเปิดเผยเอกสารนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม โดยระบุ
ถึงความเป็นมา ความจ�ำเป็น แหล่งเงินทุน กระบวนการ และแนวทาง
ในการด�ำเนินงาน รวมถึงน�ำเสนอข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับปัจจัยทางสังคม
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และร่างข้อเสนอการก�ำหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้เตรียม
พร้อมในการเข้าร่วมเวที และภายหลังการจัดเวทีฯ ควรจัดท�ำรายงาน
สรุปความคิดเห็นของประชาชน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และภาคส่วนต่างๆ พร้อม
ทั้งค�ำชี้แจงและน�ำเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ (Term of Reference) และเผยแพร่สสู่ าธารณะเพือ่ ความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

การก�ำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ เป็นขั้นตอนส�ำคัญ
ที่ถือเสมือนกับการวางพิมพ์เขียวของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ว่าควรประเมินผลกระทบอย่างไร ในประเด็นใด ด้วยวิธีการใด ประเด็น
ต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ชุมชนห่วงกังวลประเด็นใด และสิ่งใด
คือ ปัจจัยทางสังคมที่ก�ำหนดสุขภาพของประชาชนในชุมชน รวมถึง
สิ่งส�ำคัญที่มักจะขาดไปในการก�ำหนดขอบเขตการศึกษาคือ ทางเลือก
ในการด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ควรได้จากการด�ำเนินการในขั้นตอนนี้คือ
หน่วยงานที่ด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ได้เข้าใจถึงข้อห่วงกังวลของชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสิ่งที่ชุมชน
สังคม ให้คุณค่าหรือมีความส�ำคัญ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความเข้าใจว่า อะไรคือ
42 ปัจจัยทางสังคมที่ก�ำหนดสุขภาพที่ชุมชนสังคมให้ความส�ำคัญและ
สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมของนโยบายแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมกับปัจจัยทางสังคมที่ก� ำหนดสุขภาพ ผลลัพธ์
ท้ายสุดทีค่ วรเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนนีค้ อื รูว้ า่ ทางเลือกในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพมีอะไรบ้าง และควรเลือกใช้แนวทางใดในการศึกษา

ภาพที่   ๗

การก�ำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (Assessing)

ข้ อ  ๑ ๗

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นการด�ำเนินการตามขอบเขต
ประเด็น และแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ในขั้นตอนของการก�ำหนดขอบเขต
การศึกษาโดยสาธารณะในส่วนที่ ๒ โดยการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจะต้องมีการใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์
และเครือ่ งมือของชุมชน รวมถึงจัดกระบวนการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
44 นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชนเป็นระยะๆ
ผลลัพธ์ที่ควรได้จากการด�ำเนินการในขั้นตอนนี้คือ
สามารถตอบค�ำถามได้ว่าการด�ำเนินนโยบาย แผนงานโครงการ
หรือกิจกรรม จะส่งผลกระทบเชิงบวกและลบต่อปัจจัยทางสังคมทีก่ ำ� หนด
สุขภาพใดบ้าง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยนั้นๆ อย่างไร
โดยแสดงรายละเอียดกรอบการวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพไว้ในหมวด ๕

ภาพที่   ๘

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Assessing)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๔ การทบทวนร่างรายงานการศึกษา
และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยสาธารณะ (Public review)

ข้ อ  ๑ ๘

การจัดเวทีทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้ า นสุ ข ภาพโดยสาธารณะ (Public Review) เป็ น กระบวนการที่ มี
ความส�ำคัญมาก เพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้ได้รับผลกระทบและสาธารณชน
จะได้ร่วมกันกลั่นกรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และ
46 ข้อสรุปในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ดังนั้นเจ้าของ
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ควรน�ำเสนอข้อมูลผลการศึกษา
อย่างเปิดเผย ครบถ้วน และต้องเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
จากทุกภาคส่วน และรับฟังความเห็นด้วยด้วยใจที่เปิดกว้าง
ผลลัพธ์ที่ควรได้จากการด�ำเนินการในขั้นตอนนี้คือ
เกิ ด การทบทวนและตรวจสอบผลการศึ ก ษาผลกระทบว่ า มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ และ/หรือมีประเด็นใดทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ศึกษาเพิ่มเติม อีกทั้งเห็นถึงทางเลือกในการตัดสินใจด�ำเนินการนโยบาย
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดขึน้ จากการตัดสินใจ
ในแต่ละทางเลือกได้อย่างชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริม
และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
และภายหลังการจัดเวทีฯ ควรจัดท�ำรายงานสรุปความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมทั้งความเห็นและค�ำชี้แจงของ

หน่วยงานเจ้าของนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม หน่วยงานทีใ่ ห้
ใบอนุมตั อิ นุญาตและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เผยแพร่สสู่ าธารณะเพือ่
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานด้วย
ภาพที่   ๙

การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๕ การผลักดันเข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจ (Influencing)

ข้ อ  ๑ ๙

การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ เป็นการน�ำเสนอผลการ
ศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพและทางเลือกในการด�ำเนินนโยบาย
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ต่อภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน�ำไปสู่การขับเคลื่อนหรือด�ำเนินการตามข้อเสนอที่ได้จากการศึกษา
โดยอาจน�ำเสนอผลลัพธ์หรือข้อเสนอที่ได้ต่อหน่วยงาน คณะกรรมการ
48 ของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือผ่านเวทีการหารือร่วมกันของภาคส่วน
ต่างๆ หรือน�ำเสนอผ่านสื่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และ
สามารถน�ำเสนอผลการศึกษาทัง้ ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการด�ำเนิน
นโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ
ผลลัพธ์ที่ควรได้จากขั้นตอนนี้คือ
ข้อตัดสินใจในการด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ทีส่ ามารถยอมรับร่วมกัน รวมถึงแนวทางปฏิบตั ใิ นการผลักดันข้อตัดสินใจ
ดังกล่าวที่น�ำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน

ภาพที่   ๑๐

การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Influencing)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล
โดยสาธารณะ
(Public Monitoring and Evaluation)

ข้ อ  ๒ ๐

การติดตามและประเมินผล เป็นขัน้ ตอนของการติดตามตรวจสอบ
ว่า การด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้น ได้ก่อให้
เกิดผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือผลทางลบต่อสุขภาพตามที่
ได้คาดการณ์ไว้หรือไม่ และ/หรือส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพของ
50 ประชาชน ทัง้ นีค้ วรท�ำการออกแบบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ร่วมกัน รวมถึงก�ำหนดคณะท�ำงานในการด�ำเนินงาน โดยขอบเขตหรือ
ประเด็นที่ควรท�ำการติดตามและประเมินผลประกอบไปด้วย

กิจกรรม

การด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
การด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ระบบจัดการและสั่งการของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ

การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ มี ก ารด�ำ เนิ น
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมถึงพื้นที่โดยรอบที่อยู่
ใกล้เคียง
สมมติฐานที่ใช้ในการออกแบบนโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม

โดยในระหว่างการติดตามและประเมินผล ควรจัดให้มกี ระบวนการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญและชุมชน และภายหลังจากติดตาม
และประเมินผลควรมีการน�ำเสนอผลการศึกษาและบทสรุปต่อสาธารณะ
และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญและชุมชน
ด้วยเช่นกัน
ผลลัพธ์ส�ำคัญที่ควรได้จากขั้นตอนนี้คือ
บทสรุปจากการติดตามและประเมินผลว่า ควรมีการปรับปรุง
หรือเพิม่ มาตรการใดๆ ทีจ่ ะช่วยให้การด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงก�ำหนดมาตร
การเยียวยา ชดเชย ฟื้นฟูผลกระทบ การรับผิดและบทลงโทษ ตลอดจน
การทบทวนหรือยกเลิกนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ในกรณี
ที่มีผู้ได้รับผลกระทบทางลบจากการด�ำเนินงาน โดยรายละเอียดของ
แนวทางการติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ ดังทีแ่ สดงไว้ในหมวด ๖ 51

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาพที่   ๑๑

การติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ (Public Monitoring and Evaluation)

๕
ห ม ว ด

กรอบการวิเคราะห์
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ข้ อ  ๒ ๑

กรอบการวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็น
รายละเอียดเพิม่ เติมเพือ่ ขยายความเข้าใจเกีย่ วกับการขัน้ ตอนการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ (Assessing) ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วย
องค์ประกอบส�ำคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ
เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ในการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ
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ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบส�ำคัญ
ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ

ข้ อ  ๒ ๒

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
การท�ำงาน ๒ ด้าน คือ
การศึกษาข้อมูลขีดความสามารถและศักยภาพการรองรับของพื้นที่/
ชุมชน โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางสังคมทีก่ �ำหนดสุขภาพว่ามีปจั จัยใดบ้าง
ที่มีผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพื้นที่/ชุมชน ซึ่งประกอบ
ไปด้วย

๑.๑) ระดับปัจเจกบุคคล เป็นปัจจัยแวดล้อมที่เกิดจากลักษณะ
เฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผลต่อการรับสัมผัสมลพิษและสิ่งคุกคาม
สุขภาพ
ก) ลักษณะชีวภาพ เช่น อายุ เพศ พันธุกรรม ความเจ็บ
		 ป่วย เป็นต้น
ข) พฤติกรรม เช่น การออกก�ำลังกาย การบริโภคอาหาร
		 ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ รสนิยม วิถีชีวิต เป็นต้น
๑.๒) ระดับสภาวะแวดล้อม เป็นปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และระบบสาธารณสุข ซึ่งมีส่วนส�ำคัญต่อ
การด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนและชุมชน
ก) สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ 55
		 ได้แก่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ระบบคมนาคม
		 ขนส่ง การสื่อสาร และเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากร
		 ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน�ำ้ ทรัพยากรประมง
		 ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากร
		 แร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และระบบนิเวศ
ข) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพ
		 รายได้การจ้างงาน ความเหลื่อมล�้ำ เป็นต้น
ค) สภาวะแวดล้อมทางสังคม เช่น การศึกษา ครอบครัว
		 สถานะทางสังคม ความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน
		 ทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในชุ ม ชนและภายนอกชุ ม ชน
		 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอพยพของประชาชนและแรงงาน
		 การเพิ่ม/ลดพื้นที่สาธารณะของชุมชน (Public Space)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม พื้นที่ที่มีความส�ำคัญ
และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ศาสนสถาน สถานที่
ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ของชุมชนท้องถิน่ พืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
และโบราณสถานส�ำคัญ เป็นต้น
ระบบสาธารณสุข เช่น ทรัพยากรบุคคล ความพร้อม
ของภาคสาธารณสุข ทั้งในแง่ของการสร้างเสริม การ
ป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
รวมถึงความพร้อมของข้อมูลสถานะสุขภาพในพืน้ ที่ การ
จัดระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามผลกระทบ ขีดความ
สามารถการส�ำรวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

๑.๓) ระดั บ ทิ ศ ทางร่ ว มของสั ง คม เป็ น ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ มี ผ ล
ต่อการก�ำหนดทิศทางของสังคม เช่น นโยบายสาธารณะต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลงร่วม ธรรมนูญ ผังเมือง วิสยั ทัศน์
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทแผนพัฒนา โครงการพัฒนา นโยบาย
ท้องถิน่ หรือชุมชน เป็นต้น สิง่ เหล่านีล้ ว้ นมีความเกีย่ วข้อง เชือ่ มโยง และ
ส่งผลไปถึงปัจจัยทางสังคมที่ก�ำหนดสุขภาพในระดับปัจเจกบุคคล และ
ระดับสภาวะแวดล้อม

ภาพที่   ๑๒

ปัจจัยทางสังคมที่ก�ำหนดสุขภาพ
(Social Determinant of Health: SDH)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ตัวอย่างเครื่องมือที่สามารถน�ำมาใช้ในการศึกษาปัจจัยทาง
สังคมที่ก�ำหนดสุขภาพ ดังที่แสดงไว้ในหมวด ๕ ส่วนที่ ๒
การศึ ก ษาลั ก ษณะหรื อ รู ป แบบกิ จ กรรมของนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวติ ของนโยบาย แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑) ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม เช่น วัตถุดบิ งบประมาณ บุคลากร กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ หรือบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
๒.๒) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�ำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรม เพื่อน�ำไปสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
๒.๓) ผลลัพธ์หรือผลิตภัณฑ์จากการด�ำเนินนโยบาย แผนงาน
58
โครงการ หรือกิจกรรม แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ
ก) กรณีนโยบาย แผนงาน ประกอบด้วย
		 - ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ผลลัพธ์หรือสิ่งที่
			 เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการด�ำเนินนโยบาย
			 แผนงานโครงการหรือกิจกรรม
		 - ผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
			 ด�ำเนินนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ซึ่งอยู่
			 นอกเหนือจากเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยผลลัพธ์ที่ได้
			 ส่วนนี้ อาจเป็นได้ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวก และผลลัพธ์ใน
			 เชิงลบ

ข) กรณีโครงการหรือกิจกรรม ประกอบด้วย
		 - ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายของการด�ำเนินโครงการหรือ
			 กิจกรรม
		 - ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการหรือกิจกรรม
			 เช่น กากของเสีย มลพิษทางน�้ำ มลพิษทางอากาศ ฯลฯ
๒.๔) การบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น นโยบาย แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรม ตลอดจน การบริหารจัดการและการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้เกิดเป็นผลลัพธ์หรือเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรม ซึง่ อาจรวมถึงการบริหารจัดการหน่วยงาน องค์กร
บุคลากรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน
๒.๕) ขีดความสามารถของหน่วยงานหรือบุคลากรในการด�ำเนิน
ตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม รวมถึงศักยภาพ ความ
สามารถของหน่วยงานหรือบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านเพือ่ บรรลุ 59
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการ
พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ โดยน�ำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาในองค์ประกอบที่ ๑ และ ๒ มาพิจารณาร่วมกันว่า กิจกรรม
ต่างๆ ของนโยบายแผนงาน โครงการ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ปัจจัยทางสังคมทีก่ ำ� หนดสุขภาพและหรือสุขภาพของพืน้ ที่ ชุมชนอย่างไร
บ้าง ทั้งในทางบวกและลบ รวมถึงผลกระทบในกรณีฉุกเฉิน เฉียบพลัน
ผลกระทบในระยะยาว ทั้ ง ในแง่ ผ ลกระทบสะสม และผลกระทบที่
ไม่สามารถฟื้นคืนได้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๒ เครื่องมือและข้อมูล
ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ข้ อ  ๒ ๓

เครือ่ งมือและชุดข้อมูลของนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และชุมชนที่ควรน�ำมาใช้ในการศึกษาและประเมินผลกระทบที่มีต่อปัจจัย
ทางสั ง คมที่ ก� ำ หนดสุ ข ภาพ อาทิ เ ช่ น เอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แบบจ�ำลองผลกระทบ กฎหมาย/ข้อก�ำหนดด้านผังเมือง ข้อก�ำหนดหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น แผนที่เดินดิน/แผนที่ชุมชน ข้อมูลการประกอบอาชีพ
60 ของชุมชน ฯลฯ ดังแสดงในภาพที่ ๑๓

ภาพที่   ๑๓

เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๓ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

ข้ อ  ๒ ๔

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้องพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากประชากรแต่ละกลุ่ม
มีความอ่อนไหว เปราะบางและขีดความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบ
ไม่เท่ากัน อีกทัง้ ผลกระทบบางลักษณะ มีความเฉพาะเจาะจงหรือมีความ
รุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ ดังนั้น
ในการพิจารณาผลกระทบ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงกลุม่ ผูท้ อี่ าจได้รบั
ขภาพประเภทต่างๆ ดังนี้
62 ผลกระทบด้กลุานสุ่มคนทั
่วไป หมายถึง คนโดยส่วนใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ซึง่ การก�ำหนดค่ามาตรฐานทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพมักจะใช้
คนกลุ่มนี้เป็นเกณฑ์
กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการรับสัมผัสมลพิษ หมายถึง กลุม่ คนที่
อยู่ในภาวะไวต่อการรับสัมผัสมลพิษ หรือร่างกายสามารถตอบสนองต่อ
มลพิษได้เร็วกว่าคนทั่วไป เช่น ทารก เด็ก ผู้ป่วย หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
กลุ่มที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบ หมายถึง กลุ่มคนที่มี
ความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบน้อยกว่าคนทัว่ ไป หรือเมือ่ ได้รบั
ผลกระทบแล้วไม่สามารถฟืน้ ฟู หรือเยียวยากลับมาได้ดงั เดิม ซึง่ แบ่งออก
เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
๓.๑) เชิงกายภาพ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
๓.๒) เชิงสังคม วัฒนธรรม เช่น เด็กและเยาวชน กลุ่มพ่อแม่
			 เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น

ภาพที่ ๑๔

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

๓.๓) เชิงเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ประกอบ
			 อาชีพต่างๆ เป็นต้น
๓.๔) เชิงจิตวิญญาณ ปัญญา ซึ่งไม่ได้หมายถึงกลุ่มบุคคล
			 โดยตรง แต่หมายถึงสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือ
			 ทางจิตวิญญาณ เช่น ศาสนสถาน เทวรูป เป็นต้น
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๔ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกันในสังคม

ข้ อ  ๒ ๕

จุดมุ่งหมายของกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่
ประสงค์สร้างการเรียนรูร้ ว่ มกันของสังคมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารหาทางออกร่วมกัน
ในการด�ำเนินนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ท�ำให้มีหน่วยงาน
จากหลากหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมในบทบาทที่แตกต่างกัน อาทิ เจ้าของ
64 นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ผู้ท�ำการประเมินผลกระทบ
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต และผู้ที่อาจ
ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ ซึ่งแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจ
มีชุดความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป หลายครั้งจึงเกิด
ข้อขัดแย้งระหว่าง ชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษา
วิจัยโดยใช้เครื่องมือทางวิชาการหรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งด�ำเนินการโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical knowledge) กับชุดข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับบริบทหรือเงื่อนไขของชุมชน (Situated
knowledge) ซึง่ อาจด�ำเนินการโดยชุมชน และหรือนักวิชาการ นักปฏิบตั ิ
การ
เพือ่ ให้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นกระบวนการ
ที่น�ำไปสู่การหาทางออกร่วมกันของคนในสังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น
ในการศึกษาและประเมินกระทบด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบาย

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ควรใช้เครื่องมือและชุดข้อมูลทั้งจาก
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชน ในการหาค�ำตอบ
ร่วมกันว่า การด�ำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม อาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และหรือปัจจัยทางสังคมที่ก�ำหนดสุขภาพของ
ชุมชนอย่างไรบ้าง อีกทั้งควรสนับสนุนและเปิดพื้นที่ให้ชุดข้อมูลและ
องค์ความรู้ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกัน
ภาพที่   ๑๕

กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้ อ  ๒ ๖

กระบวนการแลกเปลีย่ นข้อมูล และองค์ความรูร้ ะหว่างนักวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชน สามารถท�ำได้ ๒ รูปแบบ คือ
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชนท�ำการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพในระดับนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ด�ำเนินการตามรูปแบบนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในระหว่างและ
หลังการด�ำเนินการ
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และชุมชน ด�ำเนินการ
66 ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายใต้เครื่องมือ ข้อมูล และ
องค์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ แล้วน�ำข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ไปหารือ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นขัน้ ตอนต่างๆ ของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เช่น
ก) การก� ำ หนดขอบเขตการศึ ก ษาโดยสาธารณะ (Public
		 Scoping)
ข) การส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ประเมินผลกระทบด้าน
		 สุขภาพ (Assessing)
ค) การทบทวนร่างรายงานฯ โดยสาธารณะ (Public Review)
ง) การติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ (Public Moni		 toring and Evaluation)

ภาพที่   ๑๖

รูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖
ห ม ว ด

การติดตามและประเมินผล
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ข้ อ  ๒ ๗

การติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้ด�ำเนินนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมไปแล้ว จ�ำเป็นต้องท�ำอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา
ที่ยาวนาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าของ
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ประชาชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และ
หน่วยงานราชการต่างๆ
ข้ อ  ๒ ๘

แนวทางในการติดตามและประเมินผลในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทีย่ งั ไม่มขี อ้ ก�ำหนดทีช่ ดั เจน
เกี่ยวกับแนวทางการติดตามและประเมินผล มีแนวทางการด�ำเนินงาน
ดังนี้
		 ๑.๑) ประเด็นก่อนการติดตามและประเมินผล
		 ก) คณะกรรมการก�ำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
			 - ก�ำหนดแนวทางให้ชดั เจน โดยเน้นการมีสว่ นร่วมทัง้ หน่วยงาน
				 เชิงนโยบายหรือแผนงาน หน่วยงานเจ้าของนโยบาย แผนงาน
				 โครงการหรือกิจกรรม ภาควิชาการ ชุมชน และภาคส่วน
				 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข) การก� ำ หนดขอบเขตพื้ น ที่ แ ละประเด็ น ในการติ ด ตามและ
			 ประเมินผล
- ก�ำหนดแนวทางให้ชดั เจนโดยเน้นการมีสว่ นร่วมของภาคส่วน
				 ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละประเด็นต่างๆ ส�ำหรับ
				 การติดตามและประเมินผล
ค) การด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
			 ที่ก�ำหนดไว้
- วางแผนด� ำ เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลตั้ ง แต่ ร ะดั บ
				 นโยบายและแผนงานว่ามีหน่วยงานใด ได้ดำ� เนินการอะไร
				 แล้วบ้าง ไปจนถึงการด�ำเนินการจริงของแต่ละโครงการ
				 หรือกิจกรรมว่าเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
ง) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่อื่นๆ
70 			 ที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนด�ำเนินการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
				 ของพื้ น ที่ โ ดยรอบหรื อ พื้ น ที่ ซึ่ ง ก� ำ หนดไว้ ต ามนโยบาย
				 แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม รวมทัง้ พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
				 กับการเกิดผลกระทบและความเสี่ยงจากนโยบาย แผนงาน
				 โครงการหรือกิจกรรม
จ) ระบบจัดการและสั่งการตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
			 กิจกรรม
- วางแผนด�ำเนิน การติดตามและประเมินผลถึง การเปลี่ยน
				 แปลง ในระบบจัดการและสัง่ การว่า มีการเปลีย่ นแปลงไปจาก
				 เดิมหรือไม่ อย่างไร ทัง้ ในระดับนโยบาย แผนงาน โครงการ
				 หรือกิจกรรม

ฉ) การเพิ่มศักยภาพของชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ หน่วยงาน
			 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล
- หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคประชาสังคม รวมทัง้ ภาควิชาการ
				 ควรวางแผนด�ำเนินการเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการ
				 ติดตามและประเมินผล ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจได้รับ
				 ผลกระทบจากนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
				 เช่น การเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ การอ่านรายงานผลการ
				 ติดตามและประเมินผล การรับผิดชอบแก้ไข เยียวยา ชดเชย
				 และฟื้นฟู หรือทางเลือกอื่นๆ ในเชิงนโยบาย เป็นต้น
- ด�ำเนินการเชื่อมโยงกับหน่วยงานและกลไกที่มีอยู่ในพื้นที่
				 ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น ต�ำรวจสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงาน
				 สิง่ แวดล้อมภาค ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
				 จังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานอุตสาหกรรม 71
				 จังหวัด สภาที่ปรึกษาจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและ
				 ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				 องค์กรภาคเอกชน เป็นต้น
- ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการจัดระบบข้อมูล
				 ให้ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและน�ำไป
				 ใช้ประโยชน์ได้ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วน
				 ในการติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะการป้องกันและ
				 จัดการปัญหาผลกระทบในระยะยาว
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๑.๒) ประเด็นในการติดตามและประเมินผล
ก) ข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ รวมทัง้ เครือ่ งมือและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
- ก�ำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
				 เกิดขึ้นจากนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
- ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับประชาชนกลุ่มอ่อนไหว ได้แก่
				 เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้ว
				 โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของนโยบาย
				 แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
- ด�ำเนินการโดยใช้ชดุ ข้อมูลและองค์ความรู้ ทัง้ จากการศึกษา
				 วิจยั โดยใช้เครือ่ งมือทางวิชาการหรือวิทยาศาสตร์ ซึง่ ด�ำเนิน
				 การโดยนั ก วิ ช าการ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ และ
				 ชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับบริบทและ
72 				 เงื่อนไขของชุมชนตามกรอบและแนวทางความร่วมมือ
				 ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพในหมวด ๕ ส่วนที่ ๒
ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปัญหาผลกระทบ ด�ำเนินการโดยใช้
			 ทัง้ เกณฑ์คา่ มาตรฐานตามกฎหมาย หรือจากแหล่งต่างๆ ที่ใช้
			 อ้างอิงได้ และเกณฑ์อนื่ ๆ ในการชีว้ ดั และประเมินถึงปัญหาผล
			 กระทบที่เกิดขึ้น
ค) ปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
			 และป้องกัน ก�ำหนดแนวทางการวิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงผล
			 กระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบในระยะสั้น
			 ระยะปานกลาง และระยะยาว รวมทัง้ การวิเคราะห์ถงึ สาเหตุและ
			 แนวทางการแก้ไขและป้องกัน ไม่ใช่เพียงการรายงานผลหรือ
			 การสรุปผลการติดตามและประเมินผลเท่านั้น

ง) การทบทวนสมมติฐานในการคิด ออกแบบ และเลือกแนวทาง
			 ของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ควรด�ำเนินการ
			 ตรวจสอบและประเมินผลเปรียบเทียบกับสมมติฐานเดิมในการ
			 เลือกแนวทางและการออกแบบนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
			 กิจกรรม
๑.๓) ประเด็นภายหลังจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ก) การเปิดเผยรายงานการติดตามและประเมินผล
- ก�ำหนดแนวทางการเปิดเผย (ร่าง) รายงานการติดตามและ
				 ประเมินผลการด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
				 หรือกิจกรรม เพือ่ ให้ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ตรวจสอบ
				 และแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ก่อนจัดท�ำรายงานการติดตาม
				 และประเมินผลฉบับสมบูรณ์
- ก�ำหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานการติดตามและประเมิน 73
				 ผลต่อสาธารณะ และเอือ้ ให้ชมุ ชนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีอ่ าจ
				 ได้รับผลกระทบโดยตรง สามารถเข้าถึงรายงานได้โดยง่าย
ข) การแก้ไข เยียวยา ชดเชยและฟื้นฟูปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ก�ำหนดแนวทางการจัดตัง้ ระบบ กลไก และกองทุนทีส่ ามารถ
				 รับผิดชอบแก้ไข เยียวยา ชดเชย และฟืน้ ฟูปญั หาผลกระทบ
				 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
- ก�ำหนดแนวทางให้นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
				 วางเงินประกัน เช่น ในลักษณะของ Performance bond
				 หรือการซื้อประกันภัย เป็นต้น เมื่อเกิดปัญหาผลกระทบต่อ
				 ชุมชน สามารถน�ำเงินจ�ำนวนนี้ไปใช้แก้ไข เยียวยา ชดเชย
				 ฟืน้ ฟูในเบือ้ งต้นได้ทนั ที แต่หากภาระรับผิดชอบมากขึน้ ทาง
				 เจ้าของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ก็ต้อง
				 รับผิดชอบเพิ่มเติมจนครบถ้วนด้วย
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ค) มาตรการความรับผิดและบทลงโทษ
- ควรเพิ่ ม มาตรการความรั บ ผิ ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
				 กว่าในปัจจุบัน ส�ำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่ศึกษาและจัด
				 ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือรายงาน
				 การติดตามและประเมินผล ในกรณีที่รายงานฯ เป็นเท็จ
- วางแผนด�ำเนินการก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับเจ้าของนโยบาย
				 แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ในกรณีทไี่ ม่ด�ำเนินการตาม
				 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
ง) บทสรุปของการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
- ก�ำหนดแนวทางให้มีข้อสรุปจากการติดตามและประเมินผล
				 ที่น�ำไปสู่การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการด�ำเนินนโยบาย
				 แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุง
74 				 แก้ไขแนวทางการด�ำเนินการ หรือการปรับปรุงเพิ่มเติม
				 แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ หรือการตัดสินใจ
				 ทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
				 ดังกล่าว
- ข้อสรุปของการติดตามและประเมินผล ต้องน� ำไปสู่การ
				 ปรับปรุงหรือพัฒนาขัน้ ตอนต่างๆ ในการประเมินผลกระทบ
				 ด้านสุขภาพ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการ
				 ป้องกันผลกระทบทางลบ การเพิ่มผลกระทบทางบวก และ
				 การผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม กรณีที่ต้องจัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ทั้งทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งมีข้อ
ก�ำหนดให้ส่งรายงานการติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือรายงาน
การติดตามผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ทีต่ รวจสอบทุก ๖ เดือน
ให้กบั ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.)
หน่วยงานอนุมัติอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๑) ประเด็นก่อนการติดตามและประเมินผล
ก) คณะกรรมการก�ำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
- ก�ำหนดแนวทางให้เจ้าของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
				 กิจกรรม ว่าจ้างหน่วยงาน Third Party ในการจัดท�ำรายงาน
				 ติดตามและประเมินผล
- ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอาจ 75
				 ร่วมกันพิจารณาด�ำเนินการล่วงหน้าโดยไม่ตอ้ งรอกรอบเวลา
				 ๖ เดือนในการจัดท�ำรายงานติดตามและประเมินผลแต่ละครัง้
ข) การก� ำ หนดขอบเขตพื้ น ที่ แ ละประเด็ น ในการติ ด ตามและ
			 ประเมินผล
- ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการและประเด็นในการติดตาม
				 และประเมินผลตามที่ก�ำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผล
				 กระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
				 (EIA/EHIA)
ค) การด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่
			 ก�ำหนดไว้
- วางแผนด�ำเนินการติดตามและประเมินผลให้ชัดเจนถึงการ
				 ด�ำเนินงานจริง ว่าเป็นไปตามแผนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

				 ไว้หรือไม่ รวมทั้งการด�ำเนินงานจริงของมาตรการป้องกัน
				 และลดผลกระทบทุกมาตรการ
ง) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่อื่นๆ
			 ที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนด�ำเนินการติดตามและประเมินผลถึงการเปลี่ยน
				 แปลงของพืน้ ทีโ่ ดยรอบของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
				 กิจกรรม รวมทัง้ พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดผลกระทบ
				 และความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
จ) ระบบจัดการและสั่งการตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
			 กิจกรรม
- วางแผนด�ำเนินการติดตามและประเมินผลถึงการเปลีย่ นแปลง
				 ในระบบจัดการและสั่งการว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
76 				 หรือไม่ อย่างไร ทั้งการจัดการและสั่งการในระดับนโยบาย
				 แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ฉ) การพัฒนาศักยภาพของชุมชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ หน่วยงาน
			 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบ
- หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคประชาสังคม รวมทัง้ ภาควิชาการ
				 ควรร่วมกันวางแผนด�ำเนินการเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับ
				 กระบวนการติดตามและประเมินผล ให้กับชุมชนที่อาจ
				 ได้รับผลกระทบ เช่น การเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการโดย
				 ชุมชน การอ่านรายงานติดตามและประเมินผล การรับผิดชอบ
				 แก้ไข เยียวยา ชดเชย และฟื้นฟู เป็นต้น
- ด�ำเนินการเชือ่ มโยงและสนับสนุนหน่วยงานทีม่ อี �ำนาจหน้าที่
				 ตามกฎหมาย ให้สามารถอ่านรายงานติดตามและประเมิน
				 ผลและตัดสินใจด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัน

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

กับสถานการณ์ปญั หาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือเกิดขึน้ แล้ว
ด�ำเนินการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น ต�ำรวจสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สภาทีป่ รึกษาจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรภาค
เอกชน เป็นต้น
วางแผนด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและ
การจัดระบบข้อมูล ให้ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ อันเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของทุกภาคส่วนในการติดตามตรวจสอบ โดย
เฉพาะการป้องกันและจัดการปัญหาผลกระทบในระยะยาว 77

๒.๒) ประเด็นในการติดตามและประเมินผล
ก) ข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ รวมทัง้ เครือ่ งมือและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
- ก� ำ หนดแนวทางให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ จ ะ
				 เกิดขึ้นจากนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
- ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับประชาชนกลุ่มอ่อนไหว ได้แก่
				 เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้ว
				 โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของนโยบาย
				 แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
- ด�ำเนินการโดยใช้ชดุ ข้อมูลและองค์ความรูจ้ ากการศึกษาวิจยั
				 โดยใช้เครือ่ งมือทางวิชาการหรือวิทยาศาสตร์ ซึง่ ด�ำเนินการ
				 โดยนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และชุดข้อมูล
				 และองค์ความรู้ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับบริบทและเงื่อนไขของ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

				 ชุมชนตามกรอบและแนวทางความร่วมมือในการวิเคราะห์
				 ผลกระทบด้านสุขภาพในหมวดที่ ๕ ส่วนที่ ๒
ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปัญหาผลกระทบ
- ด�ำเนินการโดยใช้ทั้งเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย หรือ
				 จากแหล่งต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงได้ และเกณฑ์อื่นๆ ในการชี้วัด
				 และประเมินถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ค) ปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
			 และป้องกัน
- ก� ำ หนดแนวทางการวิ เ คราะห์ ใ ห้ ชั ด เจนถึ ง ผลกระทบที่
				 เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบในระยะสั้น ระยะ
				 ปานกลางและระยะยาว รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
				 แนวทางการแก้ไขและป้องกัน ไม่ใช่เพียงการรายงานผลหรือ
78 				 การสรุปผลการติดตามและประเมินผลเท่านั้น
ง) การทบทวนสมมติฐานในการคิดออกแบบและเลือกแนวทาง
			 ของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
- วางแผนการติดตามและประเมินผลเปรียบเทียบกับสมมติฐาน
				 เดิมในการเลือกแนวทางและการออกแบบนโยบาย แผนงาน
				 โครงการหรือกิจกรรม
๒.๓) ประเด็นภายหลังจากการติดตามและประเมินผล
ก) การเปิดเผยรายงานการติดตามและประเมินผล
- ก�ำหนดแนวทางการเปิดเผยร่างรายงานการติดตามและ
				 ประเมินผล เพือ่ ให้ชมุ ชนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้ตรวจสอบ
				 เพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นก่อนจัดท�ำรายงานการ
				 ติดตามและประเมินผลฉบับสมบูรณ์

- ก�ำหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานการติดตามและประเมิน
				 ผลต่อสาธารณะ และเอื้อให้ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ
				 สามารถเข้าถึงรายงานได้โดยง่าย
ข) การแก้ไข เยียวยา ชดเชย และฟืน้ ฟูปญั หาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
- ก�ำหนดแนวทางการจัดตัง้ ระบบ กลไก และกองทุนทีส่ ามารถ
				 รับผิดชอบแก้ไข เยียวยา ชดเชย และฟืน้ ฟูปญั หาผลกระทบ
				 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
- ควรก�ำหนดแนวทางให้โครงการวางเงินประกัน เช่น ในลักษณะ
				 ของ Performance bond หรือการซื้อประกันภัย เป็นต้น
				 เมื่อเกิดปัญหาผลกระทบต่อชุมชน สามารถน�ำเงินจ�ำนวนนี้
				 ไปใช้แก้ไข เยียวยา ชดเชย ฟืน้ ฟูในเบือ้ งต้นได้ทนั ที แต่หาก
				 ภาระรับผิดชอบมากขึ้น ทางเจ้าของนโยบาย แผนงาน
				 โครงการหรือกิจกรรม ก็ตอ้ งรับผิดชอบเพิม่ เติมจนครบถ้วน 79
				 ด้วย
ค) มาตรการความรับผิดและบทลงโทษ
- วางแผนด�ำเนินการเพิ่มมาตรการความรับผิดที่มีประสิทธิ				 ภาพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ส�ำหรับบริษัทหรือหน่วยงาน
				 ที่ ศึ ก ษาและจั ด ท� ำ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทาง
				 สิ่งแวดล้อมหรือทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
				 หรือรายงานการติดตามและประเมินผลในกรณีที่รายงานฯ
				 เป็นเท็จ
- วางแผนด�ำเนินการก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับเจ้าของนโยบาย
				 แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ในกรณีทไี่ ม่ด�ำเนินการตาม
				 มาตรการป้ อ งกั น และลดผลกระทบอย่ า งครบถ้ ว นและ
				 เคร่งครัด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ง) บทสรุปของการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
- ก�ำหนดแนวทางให้มีข้อสรุปจากการติดตามและประเมิน
				 ผลทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปรับปรุงหรือปรับเปลีย่ นการด�ำเนินโครงการ
				 ซึง่ อาจจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด�ำเนินการ หรือ
				 การปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ
				 หรือการตัดสินใจทบทวนหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว
- ข้อสรุปของการติดตามและประเมินผล ต้องน� ำไปสู่การ
				 ปรับปรุงหรือพัฒนาขัน้ ตอนต่างๆ ในการประเมินผลกระทบ
				 ด้านสุขภาพ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการ
				 ป้องกันผลกระทบทางลบ การเพิ่มผลกระทบทางบวก และ
				 การผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น
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๗
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กระบวนการสนับสนุนการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ

ข้ อ  ๒ ๙

เพื่อให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมีโอกาสประสบความ
ส�ำเร็จได้มาก ควรมีกระบวนการสนับสนุนที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
๖ ด้าน ได้แก่
การจัดระบบฐานข้อมูลรายชื่อของผู้ที่ท�ำงานด้านการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเชิญชวนให้เกิดการ
82 ร่วมคิด ร่วมคุย และน�ำเสนอนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ที่ควรท�ำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการก�ำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพทีห่ ลากหลายและเหมาะสม ตลอดจนช่วยให้คณะกรรมการก�ำกับ
ทิศทางฯ ได้เชิญให้นกั วิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งในภาควิชาการ ท้องถิ่นและชุมชน มาร่วมในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบและทบทวนร่างรายงานการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อความครบถ้วนและความสมบูรณ์
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
การจัดฝึกอบรมหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขานโยบายต่างๆ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ เพื่อช่วยให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ เข้าใจในแนวคิด
ของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการได้รับค�ำ

แนะน�ำและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกเชิงนโยบาย ทางเลือก
เชิงเทคโนโลยี และทางเลือกในระดับปฏิบัติการที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ซึง่ จะยิง่ ช่วยให้ทางเลือกทีเ่ ป็นผลดีตอ่ สุขภาพได้ถกู น�ำไปเป็นส่วนหนึง่ ใน
การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ตัง้ แต่ยงั มิได้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
การจัดท�ำคู่มือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่จ�ำเพาะ
เจาะจงในแต่ละประเด็น เช่น คู่มือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
จากนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของการคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ หรือคูม่ อื การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาพลังงานรูปแบบต่างๆ ทั้งพลังงานที่
ใช้แล้วหมดไป และพลังงานหมุนเวียน หรือคู่มือการประเมินผลกระทบ
ด้ า นสุ ข ภาพจากจากนโยบาย แผนงาน โครงการหรื อ กิ จ กรรมด้ า น
การเกษตรและอาหาร หรือคู่มือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจาก 83
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น
การทบทวนและเสนอค่ามาตรฐานในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ โดยจัดให้มีกระบวนการทบทวนอย่างเป็นระบบ ร่วมกับ
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับ หรือเพิ่ม หรือลดมาตรฐานผลกระทบด้าน
สุขภาพ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม
และอื่นๆ โดยอาจจะเสนอและคัดเลือกประเด็น และมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่จ�ำเป็นต้องผูกกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็น
รายนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ซึง่ การน�ำเสนอค่ามาตรฐาน
ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกรณีต่างๆ
ที่มีความแตกต่างหลากหลายของบริบทได้อีกทางหนึ่งด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ได้รับผลกระทบที่ยังขาดความ
พร้อมในการเข้าร่วมด�ำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้สามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเอื้อให้เกิดกระบวนการ
สนั บ สนุ น การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดตั้งกองทุนหรืองบประมาณ
สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะการหนุนเสริม
ผู้ได้รับผลกระทบที่ยังขาดความพร้อมในการด�ำเนินการ
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ภาพที่   ๑๗

กระบวนการสนับสนุนที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
และศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๘
ห ม ว ด

บทบาทของกลไกที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐

ตามมาตรา ๒๕ (๕) ทีบ่ ญั ญัตใิ ห้ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ”
ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากจะก�ำหนดให้มีหน้าที่ในการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการแล้ว ยังมีหน้าที่ส�ำคัญ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ได้น� ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ เช่น
ก�ำหนดให้การจัดท�ำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด�ำเนินงาน
ด้านสุขภาพของประเทศ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ 87
ต้องด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ของตนต่อไป ซึ่งในธรรมนูญสุขภาพฯ
ได้ก�ำหนดเนื้อหาในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคาม
สุ ข ภาพ ไว้ ใ นหมวด ๔ อี ก ทั้ ง การมี ห น้ า ที่ ใ นการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาต่ อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และติดตาม
ผลการด�ำเนินงานที่ได้เสนอแนะหรือให้ค�ำปรึกษาดังกล่าว พร้อมทั้ง
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย จึงเป็นกลไกที่สำ� คัญในการขับเคลื่อน
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับ
นโยบาย
เพื่อเป็นการกลั่นกรองข้อเสนอเชิงนโยบายก่อนเสนอต่อคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการพิจารณาให้การสนับสนุนภาคี
เครือข่ายในการด�ำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติจึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” ขึ้น โดยมี “ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)” เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ชุดนี้
ท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน พัฒนาทัง้ ระบบกลไก หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และ
ด�ำเนินงานอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง บนหลักการการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นอกจากท�ำหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกฯ ข้างต้นแล้ว
ยังมีหน้าที่ขับเคลื่อนให้ภาคีทุกภาคส่วนได้ทราบและน�ำหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงาน
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยด�ำเนินการ
๑ ประสานหรือประชาสัมพันธ์แก่ภาคีภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้
ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและแนวทาง
การประยุกต์ใช้ที่สอดประสานไปกับการด�ำเนินงานของภาคีเครือข่าย
๒ เชิญชวนภาคีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ในประเด็นนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่
น่าสนใจในการสร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่การ
ริเริ่มกระบวนการ จนถึงขั้นตอนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
๓ เสริมหนุนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคส่วนที่มีขีดจ� ำกัด
ในการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สามารถประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม

๑

ภาคผนวก

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นส�ำคัญในการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ

ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จ�ำเป็นต้องพิจารณาปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของชุมชน ดังนัน้ ในขัน้ ตอนการก�ำหนดขอบเขตและแนวทาง
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และในการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพในกรณีที่ท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ที่
ด�ำเนินการจะต้องพิจารณา วิเคราะห์ และให้ขอ้ มูลในประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่า
90 จะเป็นทรัพการเปลี
ยากรที่ดิน ทรัพยากรน�้ำ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆ
และระบบนิเวศ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และ
สภาพการท�ำงานในท้องถิน่ ทัง้ ทางบวกและทางลบ เช่น ความเสีย่ งและ
อุบัติเหตุจากการท�ำงาน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ทรัพยากร และ
ห่วงโซ่อุปาทานของสินค้าและบริการที่เป็นฐานการด�ำรงชีวิตหลักของ
ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพื้นที่
การเปลีย่ นแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชน
และชุมชน ทัง้ ความสัมพันธ์ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การอพยพของประชาชนและแรงงาน การเพิม่ /ลดพืน้ ทีส่ าธารณะ
ของชุมชน (Public Space) และความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว

การเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือ
สถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ที่มีความส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณสถานส�ำคัญ
ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแง่การ
สร้างเสริมการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับโครงการหรือกิจกรรม รวมถึงความพร้อมของข้อมูล
สถานะสุขภาพในพื้นที่ก่อนมีการด� ำเนินการการจัดระบบฐานข้อมูล
เพื่อติดตามผลกระทบ ขีดความสามารถการส�ำรวจโรค และการรับมือ
กับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ความเป็นมา

ในการพัฒนาและปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... นี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้มีมติมอบหมายให้มูลนิธิ
นโยบายสุขภาวะ (มนส.) เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการพัฒนาและจัดท�ำ
(ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ดังนี้
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วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การออกแบบระบบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การประเมิน
ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นสิ ท ธิ ชุ ม ชนใน
รัฐธรรมนูญใหม่” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพือ่ น�ำ
ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ไปพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ในครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ใน
ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ จัดส่ง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต บริษัทที่ปรึกษา

ทีท่ ำ� งานวิจยั และด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบ คณาจารย์
ทีม่ กี ารเรียนการสอนในเรือ่ งการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอ
และแกนน�ำภาคีเครือข่ายเอชไอเอชุมชน เพื่อขอรับความคิด
เห็น โดยก�ำหนดสิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ จัดห้องย่อยเพื่อรับฟังข้อวิพากษ์
“ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลด้านสุขภาพ ในประเด็น
รูปแบบและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
ประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
ทดลองน� ำ (ร่าง) หลัก เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพไปทดลองปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ฉบับที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๓) ณ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘
อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ได้ศกึ ษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจาก (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับของทุกองค์กรในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การไม่ระบุ
ข้อความตามมาตรา ๖๗ วรรคสองเดิม ประเด็นสิทธิชุมชน
เป็นต้น เพื่อน�ำมาปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทาง
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้ในทุกกรณีโดยไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของบทบัญญัติ
ทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พัฒนา (ร่าง) หลักเกณฑ์
และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้มคี วามเป็น
ทางการในรูปของ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ฉบับนี้ และมอบหมายให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ นฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารน� ำ เสนอ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
94 ด�ำเนินการประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพเสนอ และให้ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ด�ำเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สาธารณะได้รับทราบ
ต่อไป ทัง้ นี้ ให้ใช้ประกาศ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไปจนกว่าประกาศฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐
จํานวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
ISBN
๙๗๘-๖๑๖-๗๖๙๗-๗๐-๓

ชื่อหนังสือ

จัดพิมพ์โดย 	 ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ หมู่ ๔
ถนนติวานนท์ ๑๔ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๒-๙๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๘๓๒-๙๐๐๑-๒
www.nationalhealth.or.th
พิมพ์ที่ 	

บริษัทส�ำนักพิมพ์สุภา จ�ำกัด ๑๑๘ ซอย ๖๘
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 	
โทร. ๐-๒๔๓๕-๘๕๓๐
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

