
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าน า 
 

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental 
Health Accreditation: EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบท้ังองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน ลดความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชน
ท่ีจะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้าน
สุขภาพ โดยครอบคลุมการด าเนินกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ต้ังแต่ระดับครัวเรือน 
ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (SOP) กระบวนการที่ 8 การประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพบริหารราชการของประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ SOP 
 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน ทราบว่าควรปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดในการท างาน 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เพื่อเป็นส่ือในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ SOP 

1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้คู่มือ SOP นี้ จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ได้งานท่ีมีคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นการลดขั้นตอน
การท างานท่ีซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ 

2. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การท างานของผู้ท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้ 
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน เป็นต้น 

เนื้อหาของคู่มือ SOP 

1. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงส่ิงท่ีต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP นั้นๆ 
2. ขอบเขตของงาน เป็นการระบุว่า SOP ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้น คลอบคลุมส่ิงใดบ้าง 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน/ต าแหน่งบุคคลท่ีน า SOP ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์  
4. เอกสารอ้างอิง ระบุช่ือและหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SOP 
5. แผนภูมิการท างาน เป็นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพื่อให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการบรรยายรายละเอียดของการท างานตามแผนภูมิ 
7. ค านิยาม เป็นการอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุช่ือและหมายเลขของแบบฟอร์มท่ีใช้ในการบันทึกการ

ปฏิบัติงานตรามข้ันตอนต่างๆ 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนงาน 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 (Health Impact Assessment: HIA) 

รหัสกระบวนงาน  EHA 8000 

แก้ไขครั้งท่ี 2 : กันยายน 2559 

        ผู้จัดท า  
 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
จ านวนหน้า. :  7 หน้า 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้หลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact 
Assessment หรือ HIA) ไปสนับสนุนการด าเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม และ/หรือ สนับสนุนให้เกิดการ
ตัดสินใจท่ีจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน 
  
2. ขอบเขต 

กระบวนงาน EHA 8000 (การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ HIA) นอกจากจะเป็นเครื่องมือท่ี
สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจท่ีจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวแล้ว ท่ีผ่านมา 
EHA8000 ยังเป็นกระบวนงานท่ีสนับสนุนและเพิ่มคุณค่าให้กระบวนงาน EHA ระบบอื่นๆ เช่น การจัดการ
คุณภาพน้ าบริโภค การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดการเหตุร าคาญ การออกข้อก าหนดท้องถิ่น 
เป็นต้น และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ท้ังส าหรับนโยบายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
สุขภาพ รวมท้ังนโยบายสาธารณะด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถิ่น  
 เอกสารฉบับนี้ จึงครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ต้ังแต่การระยะ
เตรียมการ ซึ่งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการขั้นตอน HIA แล้วจึง
ก าหนดผู้รับผิดชอบหรืออาจจัดต้ังทีมท างานท่ีประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียเพื่อท าความเข้าใจต่อการด าเนินงาน
ร่วมกันต้ังแต่เริ่มแรก ต่อมาในระยะด าเนินการการด าเนินงานจะยึดตามหลักการขั้นตอน HIA  ได้แก่ การ
กล่ันกรองผลกระทบ การก าหนดขอบเขต การรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบ การก าหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดจากนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจการ กิจกรรม   และผลักดันสู่
กระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการน าไปด าเนินการให้เกิดการจัดการท่ีจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน 
เช่น เสนอต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ และระยะสุดท้ายคือระยะ
ติดตามประเมินผล ซึ่งก าหนดให้มีกลไกและวิธีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เอกสารอ้างอิง  
 1. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย. คู่มือการปฏิบัติงาน HIA ส าหรับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุุน), 2559. 
2. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย. คู่มือหลักสูตรอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ในระดับท้องถิ่น. ส านักกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2552. 
 
 
 



 
 

 

5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1   

7 วัน 
 

 

1. มีความรู้ด้าน
สาธารณสุข (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) หรือผ่านการ
อบรมหลักสูตร HIA หรือมี
ประสบการณ์ในการท างาน 
HIA มาก่อน 
2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของผู้รับผิดชอบของ
คณะท างาน  

ค าสั่งแต่งต้ังหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน
และคณะท างาน 
 

นายกเทศมนตรี 

ระยะด าเนินการ 
2  

 
 
 
 

20-30 วัน 1. กลั่นกรองข้อมูล
สถานการณ์และ
ผลกระทบจากนโยบาย/ 
แผนงาน/ โครงการ/ 
กิจการ/ 
กิจกรรม ท่ีจะท า HIA 
2. ก าหนดเปูาหมายตาม
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนที่ 
 

เอกสารผลการ
กลั่นกรองผลกระทบฯ
และการก าหนด
เปูาหมายฯ  

ผู้รับผิดชอบ
และ

คณะท างานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

3  
 
 
 

20-30 
วัน 

1. ก าหนดขอบเขต 
ตามผลการรับฟังความ
คิดเห็นจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
 2. แผนการด าเนินงาน
ครอบคลุมประเด็น
ผลกระทบส าคัญของพ้ืนที่
และครอบคลุมขอบเขต
จากการรับฟังความคิดเห็น  
 

1. เอกสารผลการรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย 
2. แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
และ

คณะท างานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

4  
 
 

45-60 
วัน 

1. การรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการที่
เหมาะสม 
2. วิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปผล ระบุประเด็น
ผลกระทบ 
 
 

1. เอกสารการเก็บรวบ
รวบข้อมูล  
2. เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเด็นผลกระทบ 

ผู้รับผิดชอบ
และ

คณะท างานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ส ารองวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเฝูา
ระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ า อาหาร 
และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมรองรับ
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

กลั่นกรอง 
และก าหนดเปูาหมายในการท า HIA 

 
การประเมินผลกระทบ  

 

การก าหนดขอบเขตและจัดท า
แผนการด าเนินงาน 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
 
 
 
 

20-30 
วัน 

1. ข้อเสนอมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
2. ข้อเสนอต่อการแก้ไข
ปัญหามีความเป็นไปได้ใน
การด าเนินงาน 
 

1. เอกสาร
กระบวนการรับฟัง
ความเห็นชอบจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
2. เอกสารสรุป
ข้อเสนอมาตรการ
ปูองกันแก้ไขผลกระทบ 

ผู้รับผิดชอบ
และ

คณะท างานที่
ได้รับ

มอบหมาย 
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20-30 
วัน 

1. การเสนอผลการ
ด าเนินงานและมาตรการฯ 
ต่อผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ  
2. ข้อเสนอมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบมีการน าไปใช้
จริงในพ้ืนที่ 
 
 
 

1. เอกสารการเสนอ
ข้อมูลผลการด าเนินงาน
และมาตรการปูองกัน
และแก้ไขผลกระทบ 
2. เอกสารสรุปผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบ 
 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และ 
ผู้รับผิดชอบ

และ
คณะท างานที่

ได้รับ
มอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
7  

 
 

- 1. ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบครอบคลุม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
2. ปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ 

1. แผนการด าเนินงาน
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล 
2. เอกสารผลการ
ด าเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ
และ

คณะท างานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ HIA จะพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีตามปัจจัย ต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจะพิจารณาผลกระทบท้ังผลทางบวกและทางลบ ท้ังระยะก่อน ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินนโยบายหรือโครงการ หากเป็นผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญก็จะเสนอมาตรการปูองกันแก้ไขผลกระทบ หาก
เป็นผลกระทบเชิงบวกก็ให้เสนอมาตรการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และข้อเสนอดังกล่าวจะน าเสนอต่อผู้
มีอ านาจตัดสินใจเพื่อน าไปด าเนินการตามท่ีเสนอต่อไป โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

- การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการของชุมชนหรือท้องถิ่น ท่ีสามารถระบุคาดการณ์
เกี่ยวกับผลกระทบสุขภาพและกลุ่มเส่ียงท่ีอาจได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน 

- การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การจัดท าข้อเสนอมาตรการปูองกัน
และแก้ไขผลกระทบ 

การเสนอมาตรการปูองกัน
และแก้ไขผลกระทบไปใช้

ประโยชน์ 
ไม่น าไปใช ้

รวบรวมเป็นข้อมูล
สถานการณ์ของพื้นที ่

น าไปใช ้
(ข้อตกลง/ยกร่างข้อก าหนดท้องถิ่น/

เงื่อนไขประกอบการอนุญาต/ 
พัฒนาโครงการหรือนโยบายสาธารณะ) 

การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล 



 
 

 

- การจัดท าข้อเสนอมาตรการปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบ หรือมาตรการส่งเสริมสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ระยะเตรียมการ 
  ระยะเตรียมการ จะเป็นเตรียมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีดูแลรับผิดชอบงาน
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ HIA โดยสามารถ
เข้ารับการอบรมด้าน HIA จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมอนามัย (ส่วนกลางและศูนย์อนามัย) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในพื้นท่ี เป็นต้น จากนั้นจึงจะเป็นการถ่ายทอดความรู้และสร้างทีมงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อด าเนินการร่วมกันต่อไป รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ นายกเทศมนตรีจะก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ อาจจะแต่งต้ังในรูปของคณะท างานหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องมีความรู้ด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีหลักฐานท่ีแสดงว่าได้ผ่านการอบรม HIA มาแล้ว หรือหากผู้รับผิดชอบเคยมี
ประสบการณ์ท างาน HIA มาก่อน ให้แสดงรายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา อาจท าได้โดยการจัดให้มี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้และสร้างทีมงาน หรือค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน HIA ท่ีเป็นทางการ ซึ่งมีการก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานอย่างชัดเจน 
 
 6.2 ระยะด าเนินการ 
  2) การกลั่นกรองและก าหนดเป้าหมายในการท า HIA มีวัตถุประสงค์เพื่อวิ เคราะห์
สถานการณ์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นเบ้ืองต้น และสามารถระบุได้ว่าจะน าผลการท า HIA ไปใช้ประโยชน์
อย่างไร มีรายละเอียดการท างาน ดังนี้ 

2.1) ทบทวนข้อมูลและรวบรวมสถานการณ์ปัญหา คณะท างานหรือทีมงานทบทวน
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดจากนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นท่ี ท่ีต้องการท าการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยให้พิจารณาและระบุผลกระทบเบื้องต้นท้ังผลกระทบทางบวกและทางลบ  

2.2) วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องท า HIA โดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ท่ีผลจากการท า HIA จะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจในระดับนโยบายของท้องถิ่น หรือ
การด าเนินกิจกรรม/โครงการปูองกันแก้ไขปัญหา แนวทางการน าผลการท า HIA ไปใช้ ดังนี้ 

- การจัดการเหตุร าคาญ 
- ประกอบการปรับปรุง/ยกร่างข้อก าหนดท้องถิ่น 
- ประกอบการตัดสินใจอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
- ประกอบการจัดท าโครงการ แผนงาน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

2.3) จัดท าสรุปผลจากการกลั่นกรอง ควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
- สรุปรายละเอียดมลพิษ หรือผลกระทบเบื้องต้น  
- สรุปว่าบริเวณใดบ้างของพื้นท่ีท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น รวมถึงกลุ่ม

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าว  
- สรุปเหตุผลท่ีท า HIA  

 
3) การก าหนดขอบเขตและจัดท าแผนการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกประเด็น

ผลกระทบท่ีจะศึกษา วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจะใช้เป็น
แผนการด าเนินงานในขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อไป มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 



 
 

 

3.1) จัดท าร่างขอบเขตการศึกษา โดยพิจารณาข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนการกล่ันกรอง 
มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ทีมงานจัดท าร่างขอบเขตการศึกษา ด้วยวิธีประชุมปรึกษาหารือภายใน
คณะท างานฯ หรือเชิญผู้มีความรู้ในเรื่อง ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูล/แนว
ทางการประเมินผลกระทบ/ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน และร่วม
ก าหนดร่างขอบเขตการศึกษา   

- ร่างขอบเขตการศึกษา ควรประกอบด้วย ประเด็นท่ีจะท าการศึกษา กลุ่ม
ประชากรศึกษา พื้นท่ีศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา วิธีการและเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเครื่องมือ ในการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

3.2) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน าเสนอเหตุผลความจ าเป็นของการด าเนินงาน 
ข้อมูลผลกระทบในเบ้ืองต้น และน าเสนอร่างขอบเขตการศึกษา รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในส่วนท่ีเป็น
ข้อกังวลและข้อห่วงใยเพิ่มเติม  

3.3) ผลที่ได้จากการก าหนดขอบเขตการศึกษา คือ แผนการด าเนินงานในขั้นตอน
การประเมินผลกระทบ ประกอบด้วย   
    (1) สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมภาพถ่ายการด าเนินงาน  

(2) ขอบเขตการศึกษาท่ีสมบูรณ์แล้ว ซึ่งประกอบด้วย 
- ประเด็นท่ีจะท าการศึกษา  
- พื้นท่ีศึกษา  
- กลุ่มประชากรศึกษา  
- ระยะเวลาในการศึกษา  
-  วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
-  การวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
-  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ  
-  แผนการด าเนินงานเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4) การประเมินผลกระทบ เป็นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ

ด าเนินงาน เพื่อคาดการณ์หรือระบุผลกระทบต่อสุขภาพท้ังทางบวกและทางลบท่ีเกิดขึ้น และจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา  

4.1) เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสม เช่น 
-  แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์/ประชุมกลุ่มย่อย 
-  การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
-  แบบประเมินความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม (Checklist) 
-  แผนท่ีเส่ียงชุมชน 

4.2) วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบ่งช้ีผลกระทบและบอกขนาดของผลกระทบ เช่น  
-  วิเคราะห์แบบสอบถามและอธิบายด้วยสถิติพรรณนา (ความถ่ี/ร้อยละ)   
-  น าค่าความเข้มข้นการปนเปื้อนของสารมลพิษในส่ิงแวดล้อมเทียบกับค่า

มาตรฐานส่ิงแวดล้อมหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  



 
 

 

-  น าค่าความเข้มข้นของสารมลพิษในส่ิงแวดล้อม มาท าการประเมินความ
เส่ียงเชิงปริมาณ (แทนค่าในสมการค านวณ แล้วระบุระดับความเส่ียง) 

   
5) การจัดท าข้อเสนอมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ  เป็นการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลต้ังแต่ขั้นตอนการกล่ันกรอง การก าหนดขอบเขต และการประเมินผลกระทบ ซึ่งควรมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
   5.1) จัดท าข้อเสนอมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ  น าข้อมูลการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางลบและทางบวก มาออกแบบมาตรการปูองกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงนโยบาย/กิจกรรม ท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาท่ีมีความจ าเพาะกับสถานการณ์ในพื้นท่ี 
   5.2) จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้รับผิดชอบนโยบาย แผนงาน โครงการนั้นๆ นักวิชาการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ ท้ังกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบทางลบ และกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบทางบวก เพื่อให้ข้อเสนอมาตรการในการ
ปูองกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีให้ได้มากท่ีสุด  

5.3) จัดท ารายงานข้อเสนอ รวบรวมข้อคิดเห็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ มา
ปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากท่ีสุด โดยท่ีรายงานประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้  

- สถานการณ์และความจ าเป็นท่ีท าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
เปูาหมายของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

- ปัจจัยเส่ียงและปัจจัยก าหนดสุขภาพของประชาชนเปล่ียนแปลงไปพื้นท่ีและ
กลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบ จากนโยบาย แผนงาน โครงการกิจการ กิจกรรมท่ี
เป็นประเด็นในการท าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

- ขอบเขตการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล 
- ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
- ข้อเสนอมาตรการ หรือแนวทางในการปูองกันแก้ไขปัญหา/แนวทางในการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
- ข้อเสนอการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

6)  การเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไปใช้ประโยชน์ น าผลกระประเมินผล
กระทบและมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ เสนอต่อผู้บริหารของท้องถิ่นหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ให้
มีการน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

- น าข้อตกลงไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ และปูองกันปัญหา
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นอีก 

- น าไปแก้ไขและปูองกันผลกระทบจากการประกอบกิจการ และสามารถ
ก าหนดเป็นเงื่อนไขก่อนออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและเงื่อนไขการต่อ
ใบอนุญาต 

- น าไปยกร่างข้อก าหนดท้องถิ่นเพื่อควบคุมกิจการ 
- น าไปก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนปฏิบัติการส าหรับขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพของท้องถิ่น 
เมื่อมีการน าไปใช้ประโยชน์และเกิดผลในทางปฏิบัติ ต้องมีการจัดท าเป็นเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขผลกระทบ  
 



 
 

 

6.3 ระยะติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  7) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล หลังจากท่ีมีการก าหนดมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีระบุไว้ ควรมี
การจัดท าแผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล รวมท้ังการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลด้วย ซึ่งจะ
ท าให้ทราบว่ามาตรการท่ีก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการนั้น ได้มีการด าเนินการจริงและเกิดการแก้ไข
ปัญหาได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ผลของการติดตามอาจใช้เพื่อปรับปรุงมาตรการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น/หรือ
ในทางกลับกันอาจก าหนดให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปูองกันปัญหาท่ีเหมาะสมต่อไป และ
มีการสรุปรายงานการติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม  
  
7. ค านิยาม 
 7.1 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) หมายถึง กระบวนการ 
วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย ท่ีใช้เพื่อการคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบาย แผน แผนงานหรือ
โครงการท่ีมีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และการกระจายของผลกระทบในกลุ่มประชากร และการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพจะก าหนดถึงกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจัดการผลกระทบเหล่านั้น (IAIA, 2006) 
 7.2 สุขภาพ หมายถึง สภาวะท่ีสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพลภาพเท่านั้น (WHO, 1946)  
  7.3 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ซึ่งอาจไดรับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการด าเนินงานตาม
โครงการของรัฐ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี, 2548) ในคู่มือนี่ให้หมายความรวมถึง กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ กลุ่มผู้
เสียประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานอนุมัติ อนุญาต หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์กรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน และประชาชน  
 7.4 นโยบาย/กิจกรรม หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา และประเด็น
ทางด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ควรท าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ    
เพื่อประกอบการตัดสินใจและการปูองกันผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของประชาชน โดยการริ เริ่มจากหน่วยงาน
เจ้าของนโยบาย/กิจกรรม/โครงการ หรือโดยการขอใช้สิทธิจากบุคคลและคณะบุคคลตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจท่ีจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ ของประชาชน 
  
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 

ประเด็นงานท่ี 8 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)              
รหัสการรับรอง EHA : 8000 ให้มีผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขท่ีก าหนดดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผ่าน มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างาน คิดเป็น 60 คะแนนขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
ตารางที่ 2 ตารางแจงแจงคะแนน 

ให้ใส่เครื่องหมาย √ ใน หน้าข้อความท่ีเป็นจริง ในช่อง“แนวทางการพิจารณา (A)” และระบุคะแนน 
ท่ีได้ ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ีปรากฏ กรณีไม่มีการด าเนินการ 
ตามแนวทางการพิจารณาดังกล่าว ให้ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “0” 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน
เต็ม (A) 

คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1  

 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไมม่ีการด าเนินการ 

 
 
 

 

10  1. มีค าสั่งแต่งต้ังหรือหนังสือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ  
(5 คะแนน) 
2. มีผู้รับผิดชอบมคีวามรู้
ทางด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (เคยได้รับ
ความรู้ หรือผ่านการอบรม
เรื่อง HIA หรือเคยมี
ประสบการณ์การท า HIA มา
ก่อน) (5 คะแนน) 

ระยะด าเนินการ 
2  

 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไมม่ีการด าเนินการ 
 

5  มีเอกสารผลการกลั่นกรอง
ผลกระทบฯและการก าหนด
เปูาหมายฯ  (5 คะแนน)  

3  
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไมม่ีการด าเนินการ 

 

15  1. มีเอกสารผลการรับฟัง
ความคิดเห็นจากกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(5 คะแนน)   
2. มีแผนการด าเนินงาน 
(10 คะแนน) 

รหัสการรับรอง EHA : 8000 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

กลั่นกรองและก าหนด
เปูาหมายในการท า HIA 

การก าหนดขอบเขตและ
จัดท าแผนการด าเนินงาน 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน
เต็ม (A) 

คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

4  
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไมม่ีการด าเนินการ 

 

20  1. มีเอกสารการเก็บรวบรวบ
ข้อมูล (10 คะแนน) 
2. เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประเด็น
ผลกระทบ (10 คะแนน) 

5  
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไมม่ีการด าเนินการ 

 

10  มีเอกสารสรุปข้อเสนอ
มาตรการปูองกันแก้ไข
ผลกระทบ (10 คะแนน) 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไมม่ีการด าเนินการ 

 

30  1. มีการการน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือเกิดการแก้ไขปัญหา  
(20 คะแนน) 
2. มีเอกสารสรุปผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปูองกันและ
แก้ไขผลกระทบ (10 คะแนน) 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
7  

 มีการด าเนินการ 
 ไมม่ีการด าเนินการ 
 

10  1. แผนการด าเนินงานติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล         
(5 คะแนน) 
2. มีเอกสารผลการด าเนินงาน
ติดตามตรวจสอบ (5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลกระทบ  

การจัดท าข้อเสนอมาตรการ
ปูองกันแก้ไขผลกระทบ 

การเสนอมาตรการปูองกัน
และแก้ไขผลกระทบไปใช้

ประโยชน์ 
 

ไม่น าไปใช ้

รวบรวมเป็นข้อมูล
สถานการณ์ของพื้นที ่

น าไปใช ้
(ข้อตกลง/ยกร่างข้อก าหนดท้องถิ่น/

เงื่อนไขประกอบการอนุญาต/โครงการ
หรือนโยบายสาธารณะ) 

การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล 



 
 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การวัดผลลัพธ ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ผลลัพธ์ :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อเสนอมาตรการปูองกันและลดผลกระทบด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  

จากการด าเนินโครงการ กิจกรรม กิจการ สามารถแก้ไขปัญหาและมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ค าช้ีแจง :  ให้พิจารณาตามประเด็นการวัดผล โดยมีคะแนนเต็ม (A) และให้ระบุคะแนนท่ีได้ ในช่อง “คะแนนท่ี
ได้ (B)” 

ประเด็นการวัดผล หลักฐานที่ปรากฏ 
คะแนนเต็ม 

(A) 
คะแนนที่
ได้ (B) 

ข้อเสนอมาตรการปูองกันแก้ไขผลกระทบท่ี
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

เอกสารสรุปข้อเสนอต่อการ
จัดการปัญหา 

60  

มีการจัดการผลกระทบ แก้ไขปัญหา หรือมี
การด าเนินการให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 
  

เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาตาม
มาตรการท่ีระบุไว้ 
  

20  

มีการติดตามประเมินผล 1. มีแผนการด าเนินงาน
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล 
2. มีรายงานผลการ
ด าเนินงานติดตามตรวจสอบ 

20  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


