
การกล ัน่กรอง (Screening)

สวุภาคย ์เบญจธนวฒัน์
สถาบนันโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์



การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนที ่1 การกลัน่กรองการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพโดยสาธารณะ 
(Public Screening)

ขัน้ตอนที ่2 การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพโดย
สาธารณะ (Public Scoping) 

ขัน้ตอนที ่3 การประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ (Assessing)
ขัน้ตอนที ่4 การทบทวนรา่งรายงานการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ

(Public Reviewing)
ขัน้ตอนที ่5 การผลกัดนัเขา้สูก่ระบวนการตดัสนิใจ (Influencing)
ขัน้ตอนที ่6 การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation)

ข ัน้ตอนการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ



- เป็นขัน้ตอนเริม่ตน้ของ HIA 
- A selection process - in which a proposal is quickly assessed for its

potential to affect the population’s health, and a decision is made
about whether or not to undertake an HIA  (Taylor, L., Gowman, N., Lethbridge, J., Quigley, R.
, 2003)

- เป็นขัน้ตอนการพจิารณาวา่ นโยบาย ยทุธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ หรอื
กจิกรรม เขา้ขา่ยตอ้งประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพหรอืไม ่ โดยพจิารณาจาก
ความรนุแรงและขนาดของผลกระทบ จํานวนประชากรทีไ่ดร้ับผลกระทบ และ
ผลกระทบนัน้กระทบตอ่กลุม่ผูด้อ้ยโอกาสหรอืกลุม่เสีย่งหรอืไม ่ (ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 
138 ตอนพเิศษ 289 ง  ประกาศ ณ วันที ่19 ตลุาคม พ.ศ. 2564)

ความสาํคญัและวตัถปุระสงคก์ารกล ัน่กรอง



• หน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของนโยบาย แผนงาน หรอืโครงการ
• ประชาชน ทีค่าดวา่จะไดร้ับผลกระทบตอ่สขุภาพจากนโยบาย แผนงาน 

หรอืโครงการนัน้ 
• หน่วยงานทีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบโดยตรงเกีย่วกบัการทํา HIA
• หน่วยงานสนับสนุนดา้นวชิาการ ทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์
• หน่วยงานในพืน้ทีท่ีอ่าจจะเกดิผลกระทบ 
• องคก์รอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีจ่ะมสีว่นรว่มใหก้ารกลัน่กรองมคีวามถกูตอ้ง 

ครอบคลมุและรอบดา้นมากยิง่ขึน้
(สญัชยั สตูพิันธว์หิาร, 2562)

ผูม้สีว่นรว่มในการกล ัน่กรอง



ขอ้มลูนําเขา้
• ขอ้มลูเกีย่วกบันโยบาย แผนงาน 

หรอืโครงการ 
• ขอ้มลูพืน้ฐาน/บรบิทของพืน้ที ่

เชน่
• ขอ้มลูประชากร
• สถานการณ์ปัญหา
• จํานวนทีต่ัง้สถานประกอบการ
• มลพษิจากกระบวนการผลติ
• แผนทีต่ําบล/หมูบ่า้น
• สถติริอ้งเรยีน/จํานวนผูไ้ดร้ับผลกระทบ

แนวทางในการกล ัน่กรอง

เกณฑก์ารพจิารณา 
• ขอ้มลูผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

(ขนาด,ความรนุแรง,+/-)
• กลุม่ประชากรทีอ่าจไดร้ับผลกระทบ 

(จํานวน กลุม่เสีย่ง กลุม่ดอ้ยโอกาส)
• กฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

วธิกีารกล ัน่กรอง
• Desk-based research and

evidence review 
• screening tool/checklist
• Stakeholder workshops

ทรพัยากรทีม่อียู:่ 
คน งบประมาณ เวลา

ผลการกล ัน่กรอง ไมท่ํา HIA + 
เหตผุล

ทํา HIA + เหตผุล

• นโยบาย แผนงาน โครงการ หรอื
ประเด็นทีจ่ะทํา HIA

• ใครเป็นคนทํา
• รปูแบบ HIA ทีท่ํา 

(Comprehensive, Intermediate, Rapid)



1. การกลัน่กรอง ตามประกาศคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
2. การกลัน่กรอง โดยการขอใชส้ทิธติามมาตรา 11 แหง่ พ.ร.บ.สขุภาพ

แหง่ชาต ิพ.ศ.2550
3. การกลัน่กรอง ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 (มาตรา 58)

(สญัชยั สตูพิันธว์หิาร, 2562)

รปูแบบการกล ัน่กรอง



ตวัอยา่ง แบบกลัน่กรองความจําเป็นในการประเมนิผลกระทบ
ทางสขุภาพ (แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต)ิ

• สว่นที ่1 ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบันโยบาย 
ขอ้มลูเกีย่วกบันโยบาย รายละเอยีดขอ้มลู
1.1 ชือ่นโยบาย
1.2 เจา้ของนโยบาย
1.3 สถานทีต่ ัง้
1.4 รายละเอยีดของนโยบาย
1.5 ข ัน้ตอนของการดาํเนนินโยบาย
1.6 ข ัน้ตอนการตดัสนิใจอนมุตักิาร
ดาํเนนิงานนโยบาย



สว่นที ่2 รายการตรวจสอบลกัษณะของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
ประเด็นพจิารณา การประเมนิเบือ้งตน้หรอืคาดการณผ์ลกระทบ อธบิายรายละเอยีด

ใช่ ไมใ่ช่ ไมแ่น่ใจ
2.1 การดาํเนนินโยบายอาจทําใหป้จัจยัที่
อาจสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ มากกวา่ 1 
ปจัจยั มกีารเปลีย่นแปลงไปในทางลบ
2.2 นโยบายอาจสง่ผลกระทบดา้นลบตอ่
สขุภาพของประชาชน /ชุมชนหรอืผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีอยา่งรนุแรงหรอืไม ่อยา่งไร
2.3 นโยบาย อาจมผีลกระทบดา้นลบตอ่
กลุม่ดอ้ยโอกาส
2.4 ชุมชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มี
ความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบตอ่สขุภาพ 
โดยมกีารรอ้งเรยีนไปยงัหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งหรอืการใหข้อ้มลูผา่นสือ่
สาธารณะ หรอืการประชุมประชาคมใน
ชุมชน
2.5 มบีคุคลหรอืกลุม่บคุคลขอใชส้ทิธใิห้
มกีารประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพตาม
มาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตัสิขุภาพ
แหง่ชาต ิพ.ศ.2550



สว่นที ่3 รายการตรวจสอบรปูแบบการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพที่
เหมาะกบัการดําเนนิงาน

ประเด็น รปูแบบการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพที่
เหมาะสม

หมายเหตุ

แบบรอบดา้น 
(Comprehensiv

e HIA)

แบบปานกลาง
(Intermediate 

HIA)

แบบเรง่ดว่น
(Rapid HIA)

3.1 ขอ้มลู หลกัฐานประสบการณ์
หรอืผลการประเมนิผลกระทบทีผ่า่น
มาแลว้ ซึง่สามารถนํามาใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการกําหนดมาตรการ
ป้องกนัผลกระทบได้

นอ้ย ปานกลาง มาก หากมขีอ้มลูทีส่ามารถใชป้ระโยชน์
ในการประเมนิผลกระทบฯ ไดน้อ้ย
จําเป็นตอ้งมกีารศกึษาแบบรอบดา้น
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเพยีงพอ

3.2 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทํา HIA มี
ระยะเวลามากนอ้ยเพยีงใด ในการ
ทํา HIA เพือ่ศกึษาผลกระทบดา้น
สขุภาพและจดัทํามาตรการลด
ผลกระทบดา้นลบ

มาก ปานกลาง นอ้ย หากมรีะยะเวลาในการศกึษานอ้ย
จําเป็นตอ้งเลอืกประเมนิผลกระทบ
แบบเรง่ดว่น แตห่ากมรีะยะเวลามาก 
ก็สามารถเลอืกศกึษาแบบรอบดา้น
ได ้

3.3 หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบมี
งบประมาณในการทํา HIA มาก
นอ้ยเพยีงใด

มาก ปานกลาง นอ้ย การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ
แบบรอบดา้นจําเป็นตอ้งใช ้
งบประมาณในการดําเนนิการสงูกวา่
การประเมนิผลกระทบในรปูแบบอืน่



• สว่นที ่4 สรปุการนําเสนอทางเลอืก และความเป็นไปไดใ้นการประเมนิผล
กระทบทางสขุภาพ (ใชข้อ้มลูจากสว่นที ่2 และสว่นที ่3)

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
• สว่นที ่5 แนวทางในการดําเนนิงานขัน้ตอนตอ่ไป
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................



ตวัอยา่ง แบบกลัน่กรองเพือ่คดัเลอืกนโยบายสาธารณะ (ปัตพงษ์ เกษสมบรูณ์ และนุศราพร เกษสมบรูณ์, 2563)

การใหค้ะแนน: 1 = นอ้ย , 2= ปานกลาง , 3 = มาก

เกณฑก์ารคดัเลอืก นโยบาย 1 นโยบาย 2 นโยบาย 3
1) โอกาสในการเกดิผลกระทบดา้นลบสงู ตอ่คนและสิง่แวดลอ้ม อยา่งกวา้งขวาง (ขนาด
ของผลกระทบ)

1 2 3 1 2 3 1 2 3

อธบิาย:
2) ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ มคีวามรนุแรงสงู (ความรา้ยแรงของผลกระทบ) 1 2 3 1 2 3 1 2 3
อธบิาย:
3) ผลกระทบทางลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ มผีลตอ่กลุม่เปราะบาง และเพิม่ความเหลือ่มลํ้าทาง
สงัคม (ความเป็นธรรม)

1 2 3 1 2 3 1 2 3

อธบิาย:
4) สงัคมมคีวามสนใจถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้มาก (ความตระหนักของชมุชน) 1 2 3 1 2 3 1 2 3
อธบิาย:
5) การประเมนิผลกระทบฯ อาจจะสามารถปรับเปลีย่นนโยบายสาธารณะนัน้ ๆ ใหส้รา้ง
ผลกระทบทางบวกตอ่สขุภาพ ไดม้าก (ประสทิธผิล)

1 2 3 1 2 3 1 2 3

อธบิาย:
6) มกีารสนับสนุนจากฝ่ายตา่งๆ ทัง้ทางกฎระเบยีบ, ทรัพยากร, ผูน้ําองคก์ร อยา่งเพยีงพอ 
(ทรัพยากร)

1 2 3 1 2 3 1 2 3

อธบิาย:
รวมคะแนน 6 12 18 6 12 18 6 12 18



การกล ัน่กรอง ตามรฐัธรรมนญูฯ พ.ศ.2560

• โครงการที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั ้งทางดา้นคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ ตอ้งทําการประเมนิผลกระทบสุขภาพ 
(Health Impact Assessment; HIA ) ควบคูก่บัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Impact Assessment; EIA) รวมกนัเรยีกวา่ “การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ (Environment and Health Impact Assessment; EHIA) 
EHIA

• ใชร้ายการ “ประเภทและขนาดโครงการ” ที่ตอ้งทํารายงาน EHIA ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2562

• 12 ประเภทโครงการ



การกล ัน่กรอง ตามรฐัธรรมนญูฯ พ.ศ.2560
ประเภทโครงการทีท่าํ EHIA ขนาดโครงการ

1. ถมทะเล 300 ไรข่ ึน้ไป
2. เหมอืงแร ่(เหมอืงใตด้นิ, ตะกัว่, สงักะส,ี โลหะทีใ่ชไ้ซยาไนด ์
ปรอท ตะกัว่ไนเตรตในการผลติ, เหมอืงแรใ่นทะเล และถา่นหนิ)

ทกุขนาด
(ยกเวน้เหมอืงถา่นหนิ ทีม่กีําลงัการผลติตัง้แต ่200,000 ตนั/
เดอืน หรอื 2,400,000 ตนั/ปีขึน้ไป)

3. นคิมอตุสาหกรรม ปิโตรเคม,ีถลงุเหล็ก ปิโตรเคม ี/ ถลงุเหล็ก
4. อตุสาหกรรมปิโตรเคมี ขัน้ตน้/ ขัน้กลาง (ใชส้ารกอ่มะเร็ง)
5. โรงถลงุแร/่หลอมโลหะ แรเหล็ก (ถา่น coke) แรต่ะกัว่  ทกขุนาด

แรเ่หล็ก 5,000 ตนั/วนัขึน้ไป
ทองแดง ทองคํา หรอืสงักะส ี1,000 ตนั/วนัขึน้ไป

6. การผลติพลงังานปรมาณูจากเครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณู 2 เมกะวตัตข์ ึน้ไป

7. โรงงานฝังกลบ/เผาของเสยีอนัตราย ทกุขนาด
8. สนามบนิ ความยาวทางวิง่  3,000 เมตรขึน้ไป
9. ทา่เทยีบเรอื ความยาวหนา้ทา่ 300 เมตรหรอื พืน้ที ่10,000 ตร.ม. ขึน้ไป 

ขดุลอกรอ่งนํ้า 100,000 ลบ.ม.ขึน้ไป
ขนวตัถอุนัตราย สารกอ่มะเร็งกลุม่ 1 ตัง้แต ่25,000 ตนั/เดอืน

10. เขือ่น อา่งเก็บนํ้า 100 ลา้น ลบ.ม.ขึน้ไป,15 ตร.กม.ขึน้ไป 
11. โรงไฟฟ้าถา่นหนิ 100 MW, ชวีมวล 150 MW, กาซธรรมชาต ิ3,000 MW, นวิเคลยีรท์กุขนาด
12. อตุสาหกรรมผลติถา่นโคก้ ทกุขนาด



ตวัอยา่ง แบบกลัน่กรองความจําเป็นในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ (แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต)ิ

• สว่นที ่1 ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบันโยบาย 
ขอ้มลูเกีย่วกบันโยบาย รายละเอยีดขอ้มลู

1.1 ชือ่นโยบาย เขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัสงขลา
1.2 เจา้ของนโยบาย รัฐบาล
1.3 สถานทีต่ ัง้ 4 ตําบล ใน อ.สะเดา จ.สงขลา (สํานักขาม สํานักแตว้ สะเดา และปาดงัเบซาร)์ พืน้ที ่345,187 ไร ่
1.4 รายละเอยีดของนโยบาย วตัถปุระสงค:์ เพือ่กระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค ยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชวีติของประชาชน จัด

ระเบยีบความมั่นคงชายแดน และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
การสนบัสนนุจากรฐับาล: สทิธปิระโยชนก์ารลงทนุ การจัดตัง้ศนูยบ์รกิารแบบเบ็ดเสร็จดา้นลงทนุ-
แรงงาน การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและดา่น การจัดหาพืน้ทีเ่พือ่การลงทนุ
กจิกรรม: การปรับปรงุดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร ์สะเดา นคิมอตุสาหกรรมสงขลา (สะเดา)
การสรา้งถนนแยก ทางหลวง หมายเลข 4 – ดา่นสะเดาแหง่ที ่2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ

1.5 ข ัน้ตอนของการดาํเนนินโยบาย กลไกการดาํเนนิงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ
                           คณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัสงขลา
ความกา้วหนา้การดาํเนนิการ
แลว้เสร็จ - การปรับปรงุดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร ์การสรา้งดา่นสะเดาแหง่ใหม่
            - การจัดหาพืน้ทีเ่พือ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรม แลว้เสร็จ 1 แปลง จาก 2 แปลง
            - การทํา EIA นคิมอตุสาหกรรม
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ – การสรา้งถนน
                            - การสรา้งนคิมอตุสาหกรรม ระยะที ่1  
                            - การแกไ้ขปัญหาราษฎรใชท้ีด่นิ ในทีด่นิอกี 1 แปลง

1.6 ข ัน้ตอนการตดัสนิใจอนมุตักิาร
ดาํเนนิงานนโยบาย

การสัง่การจากรัฐบาล



สว่นที ่2 รายการตรวจสอบลกัษณะของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
ประเด็นพจิารณา การประเมนิเบือ้งตน้หรอื

คาดการณผ์ลกระทบ
อธบิายรายละเอยีด

ใช่ ไมใ่ช่ ไมแ่น่ใจ
2.1 การดาํเนนินโยบายอาจทาํใหป้จัจยัทีอ่าจสง่ผล
กระทบตอ่สขุภาพ มากกวา่ 1 ปจัจยั มกีาร
เปลีย่นแปลงไปในทางลบ

 ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ทีด่นิสําหรับจัดตัง้นคิมอตุสาหกรรม อยูใ่นพืน้ทีต่น้นํ้า ซึง่เป็นแหลง่นํ้าดบิใน
การทํานํ้าประปา การมอีตุสาหกรรมอาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพนํ้า คณุภาพ
อากาศ
การจัดการขยะ ของเสยีจากอตุสาหกรรม และการจัดการขยะชมุชนทีอ่าจ
เพิม่ขึน้จากการเขา้มาของแรงงาน
ปจัจยัดา้นสงัคม 
การมคีนภายนอก แรงงานเขา้มาทํางานในพืน้ที ่ อาจสง่ผลตอ่ความปลอดภยั
ในชวีติและทรัพยส์นิ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ ปัญหาการจราจร
ปจัจยัดา้นสขุภาพ
ความเพยีงพอของระบบบรกิารสาธารณสขุ การเกดิโรคอบุตัใิหม่

2.2 นโยบายอาจสง่ผลกระทบดา้นลบตอ่สขุภาพ
ของประชาชน /ชุมชนหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่ง
รนุแรงหรอืไม ่อยา่งไร

 ขึน้อยูก่บัจํานวนและประเภทอตุสาหกรรม ทีเ่ขา้มาดําเนนิการในพืน้ที่

2.3 นโยบาย อาจมผีลกระทบดา้นลบตอ่กลุม่ดอ้ย
โอกาส

 การจัดหาพืน้ทีจ่ัดตัง้นคิมอตุสาหกรรม ทําใหร้าษฎรทีใ่ชป้ระโยชนท์ีด่นิอยูเ่ดมิ 
ตอ้งอพยพ บางรายตอ้งเปลีย่นอาชพี

2.4 ชุมชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มคีวามกงัวล
เกีย่วกบัผลกระทบตอ่สขุภาพ โดยมกีารรอ้งเรยีน
ไปยงัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งหรอืการใหข้อ้มลูผา่น
สือ่สาธารณะ หรอืการประชมุประชาคมในชุมชน

 ชมุชนในพืน้ทีส่ําหรับจัดตัง้นคิมอตุสาหกรรม ไดร้อ้งเรยีนไปยังหน่วยงาน
จังหวดั

2.5 มบีคุคลหรอืกลุม่บคุคลขอใชส้ทิธใิหม้กีาร
ประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพตามมาตรา 11 แหง่
พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550





สว่นที ่3 รายการตรวจสอบรปูแบบการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพทีเ่หมาะกบัการดําเนนิงาน
ประเด็น รปูแบบการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพที่

เหมาะสม
หมายเหตุ

แบบรอบดา้น 
(Comprehensiv

e HIA)

แบบปานกลาง
(Intermediate 

HIA)

แบบเรง่ดว่น
(Rapid HIA)

3.1 ขอ้มลู หลกัฐานประสบการณ์
หรอืผลการประเมนิผลกระทบทีผ่า่น
มาแลว้ ซึง่สามารถนํามาใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการกําหนดมาตรการ
ป้องกนัผลกระทบได้

นอ้ย ปานกลาง มาก มขีอ้มลูรายงาน EIA นคิม
อตุสาหกรรม

3.2 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทํา HIA มี
ระยะเวลามากนอ้ยเพยีงใด ในการ
ทํา HIA เพือ่ศกึษาผลกระทบดา้น
สขุภาพและจดัทํามาตรการลด
ผลกระทบดา้นลบ

มาก ปานกลาง นอ้ย มกีารดําเนนิการตามนโยบายไปแลว้ 
ผลของการประเมนิควรถกูนําไปใช ้
ในการปรับนโยบาย/โครงการ/
กจิกรรม เพือ่เพิม่ผลกระทบทางบวก 
ลดผลกระทบทางลบ

3.3 หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบมี
งบประมาณในการทํา HIA มาก
นอ้ยเพยีงใด

มาก ปานกลาง นอ้ย ไมแ่น่ใจ อยา่งไรก็ตาม นโยบายนี้
เกีย่วขอ้งกบัหลายหน่วยงาน อาจใช ้
งบประมาณของจังหวดั หรอืเป็นการ
รว่มทนุของหลายหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง



• สว่นที ่4 สรปุการนําเสนอทางเลอืก และความเป็นไปไดใ้นการประเมนิผลกระทบทาง
สขุภาพ (ใชข้อ้มลูจากสว่นที ่2 และสว่นที ่3)

เขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลาสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงปัจจัยกําหนดสขุภาพในหลายปัจจัย ทัง้ดา้น
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพ ดงันัน้จงึจําเป็นตอ้งทํา HIA 
รปูแบบ HIA ทีเ่หมาะสม คอื แบบเรง่ดว่น โดยอาจตอ้งเลอืกบางประเด็นทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหค้วามสําคญั 
และเนน้ใชข้อ้มลูทีม่อียู ่โดยพจิารณาจากทรัพยากร (คน งบประมาณ เวลา) ทีม่อียู่



ตวัอยา่ง ขัน้ตอนการทํา stakeholder workshop (กรมอนามัย, 2559)

• ทบทวนขอ้มลู
• ประสานผูเ้กีย่วขอ้ง
• ประสานขอขอ้มลูเพิม่เตมิ
• คดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มประชมุ
• เตรยีมการประชมุ/หนังสอืเชญิ
• จัดหาแผนทีต่ําบล

ขอ้มลูนําเขา้ เชน่
•  สถานการณป์ัญหา
• จํานวนทีต่ัง้สถานประกอบการ
• มลพษิจากกระบวนการผลติ
• แผนทีต่ําบล/หมูบ่า้น
• สถติริอ้งเรยีน/จํานวนผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบ

ประสานงาน/พดูคยุเพือ่ทําความเขา้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้ง

จัดทําขอ้มลูนําเขา้ในการประชมุกลัน่กรองผลกระทบ

ประชมุคณะทํางาน/หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ยอ่ย

สรปุผลการกลัน่กรอง

• สรปุรายละเอยีดมลพษิและผลกระทบเบือ้งตน้ 
• สรปุพืน้ทีแ่ละกลุม่ผูไ้ดร้ับผลกระทบ 
• สรปุเป้าหมายการทํา HIA หรอืการนําผลการทํา 

HIA ไปใชป้ระโยชน์



แหลง่ขอ้มลู 
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