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อธิบดีกรมอนามัย                      

การประชุมเชงิปฏิบัติการ

การพฒันาศักยภาพและเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรและภาคีเครือขาย

ในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (KM-HIA)
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ทิศทางและนโยบายการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
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Ottawa Charter : 2529
ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพแนวใหมยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพแนวใหม

1. การสรางนโยบายสาธารณะที่ใหความสนใจกับมิติ      

ดานสุขภาพ

2. การสรางความเขมแข็งของชุมชน
3. การสรางสิ่งแวดลอมที่สรางเสริมสุขภาพ 
4. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ
5. การสรางศักยภาพของปจเจกบุคคลในการดูแล   

สุขภาพของตนเอง

ที่มา : 1st Global Health Promotion Conference



“การสงเสรมิสุขภาพเปนบทบาทหนาที่หลักของ

หนวยงานภาครัฐทุกฝาย  โดยการกําหนดนโยบาย 

แผนงานใด ๆ ที่ตองคํานึงในเรื่องสุขภาพดวย 

โดยใชการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

เปนเครื่องมือ ในการสนับสนุน

การดําเนินงานดงักลาว” .

Bangkok Charter: 2548

ที่มา : 6th Global Health 
Promotion Conf





พรบพรบ..  สุขภาพแหงชาติสุขภาพแหงชาติ    25502550
สิทธดิานสุขภาพสิทธดิานสุขภาพ  ::  ผลกระทบตอสุขภาพผลกระทบตอสุขภาพ

มม.10.10 หนวยงานรัฐตองเปดเผยขอมูลและวธิีปองกันกรณี 
ที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพใหทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว

มม.. 1111 บคุคลฯมีสิทธิรองขอใหมกีารประเมินและมสีิทธริวม    
ในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบาย

สาธารณะ และมีสิทธไิดรับรูขอมลู คําชี้แจง และเหตุผลจาก
หนวยงานของรัฐและแสดงความเห็นของตนกอนการอนุญาตฯ



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10

“ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม   โดย
ผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment ; SEA) ตั้งแตขั้นตอนของการ

กําหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาระดับพื้นที่อยางสอดคลองกับ

ศักยภาพในการรองรับและบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่      รวมทั้งจัด
ใหมีระบบ กลไก และตัวชี้วัดผลกระทบทางสุขภาพจากสุขภาพ(Health 
Impact Assessment; HIA) และการประเมินผลกระทบทางสังคม 
(Social Impact Assessment ;SIA) และผลกระทบทางสุขภาพใน
รายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  (Environmental
Impact Assessment ; EIA)ดวย”

ที่มา: ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพฯ : แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 



แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 10

1) สรางกลไกและกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ

สุขภาพควบคูไปกับ HIA ตอนโยบายและแผนงานอยาง

พอเพียง

2)  สรางเสริมศักยภาพระบบการเฝาระวัง การควบคุมปองกัน 

การการรักษาพยาบาลโรคอุบัติใหม อบุัติซ้ํา และควบคุม

ปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสขุภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3 :
การสรางภูมิคุมกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม  



สุขภาพ ( Health)

การมีสุขภาพสมบูรณดี  ทั้งทางรางกาย  จิตใจ 
สามารถดาํรงชีวติอยูในสังคมไดดวยดี   ไม
เพียงแตปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเทานั้น

ที่มา : (WHO)

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://rescom2006.trf.or.th/upload_photo/15831583.jpg&imgrefurl=http://rescom2006.trf.or.th/display/show_colum_print.php?id_colum=1973&h=166&w=250&sz=13&hl=th&start=6&tbnid=z2Fi8dF4_6WCTM:&tbnh=74&tbnw=111&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97&gbv=2&svnum=10&hl=th&sa=G


ที่มาที่มา  ::((พพ..รร..บบ..สุขภาพแหงชาติสุขภาพแหงชาติ  พพ..ศศ.. 2550)2550)

ระบบความสัมพันธที่เกี่ยวของกับสุขภาพ

ระบบสุขภาพระบบสุขภาพ

ระบบสาธารณสุขระบบสาธารณสุข

ระบบระบบ

บริการทางการแพทยบริการทางการแพทย



ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพสูคุณภาพชีวิต 

(Health Determinants)

การศึกษา

 เครือขายการชวยเหลือ

ทางสังคม

สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ

 พัฒนาการที่ดี

ในวัยเด็ก

  ปจจัยทางชีววิทยา

และพันธุกรรม

 บริการสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพ   

   และทักษะชีวิต

รายไดและ

สถานะทางสังคม

การมีงานทําและ

สภาพการทํางาน
สุขภาพ = สุขภาวะ

สิ่งแวดลอมทางสังคม

เพศ

วัฒนธรรม
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ที่มาที่มา  :: Health CanadaHealth Canada



กระบวนการตัดสินคุณคาของนโยบาย 

แผนงาน   หรือโครงการ โดยพิจารณา

ที่ ผลกระทบและการกระจายของ

ผลกระทบนั้ นที่ อ าจจ ะ เกิ ดขึ้ นต อ

สุขภาพของประชาชน  โดยใชวิธีการ 

กระบวนการและเครื่ องมือในการ

ประเมิน หลายชนิดรวมกัน

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  (HIA)

ที่มา (WHO, 1999)



แนวคิดการประเมินผลกระทบตอสขุภาพแนวคิดการประเมินผลกระทบตอสขุภาพ  
((HIA)HIA)



ทิศทางการพัฒนา HIA ของกรมอนามัย

HIA

พัฒนาแนวทาง HIA
ระดับชุมชน ทองถิ่น

การพัฒนา

นโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพ 

(HPP)

พัฒนาแนวทาง

HIA  ระดับระดับ

โครงการ

  พรบ. สธ. 2535

  พรบ.สุขภาพแหงชาติ 2550

  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550



สมัชชาสุขภาพสมัชชาสุขภาพ

กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรู

อยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของ
ประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบ  
และอยางมีสวนรวม

กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรู

อยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของ
ประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบ  
และอยางมีสวนรวม



การขับเคลื่อนการดําเนนิงานสมัชชา  HIA

พัฒนา
ศักยภาพ

เสริมสราง 
ความ
เขมแข็ง

พัฒนา
องค
ความรู
และ

กระบวน 
การ

ประชาสังคม

แกนนํา

เครือขาย
ประชาสังคม

เวทีสมัชชาสุขภาพ

หนวยงานภาครัฐ/อปท.

ความตองการพัฒนา/
ความเสี่ยงตอสุขภาพ/
ประเด็น

พัฒนานโยบายสาธารณะ

กรมอนามัย

HIA



ความเชือ่มโยง HIA ในแผนระดับนานาชาติ ระดับชาติ  ระดับกระทรวง และระดับกรม 
ระดับนานาชาติ

กฎบัตรกรุงเทพ พ.ศ. 2548 : 
การสงเสริมสขุภาพเปน

บทบาทหนาที่หลักของ

หนวยงานภาครัฐทกุฝาย  โดย
การกําหนดนโยบาย แผนงาน
ใด ๆ ที่ตองคํานึงในเรื่อง
สขุภาพดวย โดยใชการ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

เปนเครื่องมือในการสนับสนุน

การดําเนินงานดังกลาว

ระดับชาติ

นโยบายรัฐบาล: ขอ 3 นโยบายสังคม
3.4 พัฒนาสุขภาวะของประชาชนใหครอบคลมุทั้งมิติทาง

กาย จิต สังคมและปญญา (HIA)

รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 67 (วรรค 2) การดําเนินโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  จะ
กระทํามิได  เวนแตจะไดศกึษาและประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสขุภาพ

พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 :

มาตรา 10 : เมื่อมกีรณีที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนเกดิขึน้  หนวยงานของรัฐที่มีขอมูลเกี่ยวกับกรณี

ดังกลาว  ตองเปดเผยขอมูลนัน้และวธิีปองกนัผลกระทบตอ
สุขภาพใหประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว 
มาตรา 11 : บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมกีาร
ประเมนิและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมนิผลกระทบตอ

สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ

WHO : 
สงเสริมใหมีการนํามิติสุขภาพไว

ในนโยบายการพัฒนาทางสังคม 
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 :

- ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคม แกปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

- ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและ

การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ระดับกระทรวง ระดับกรม

แผนยุทธศาสตร

กระทรวงสธ. ป 
2548 – 2550 : ขอ 
2 เสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ

ใหความคุมครองดูแล

สุขภาพและจัดการ

สิ่งแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพ

อยางเหมาะสม

แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป
(2551-2554) : 
ประเด็นยุทธ

ศาสตรที่ 6 เรื่อง 
การประเมินผล

กระทบตอ

สุขภาพ

แผนพัฒนาสุขภาพ 
ฉบับที่ 10 : สราง
กลไกและ

กระบวนการ

นโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพควบคูไป

กับ HIA ตอ
นโยบายและ

แผนงานอยาง

พอเพียง  

การประชุม UNCED , 
1992 Agenda 21 :  ระบุ
วา  “ประชาชนตองเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา  
โดยใหคํานึงถึงดานสุขภาพไว

ในการกาํหนดนโยบายทกุดาน  
และเสนอแนะใหมกีารจัดทํา

การประเมินผลกระทบทาง 
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 



 ...
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