
 

 

 

 
 

หลักสูตร  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
(Training Course on Environmental Health Impact Assessment) 

11 – 13  พฤศจิกายน  2562 
ณ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย เมืองทองธาน ี

 

Key Highlights: 
- Update กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- เทคนิคการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
- Workshop การประเมินตามมาตรการในรายงาน EIA และ HIA 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการพัฒนาโครงการหลายประเภท นอกจากจะค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น  

ยังจ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะผลกระทบ  
ต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้พัฒนาโครงการต้องท าการศึกษาและประเมินอย่างรอบด้านและครอบคลุม 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้จากสถานการณ์ปัจจุบันความขัดแย้งจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในขั้นตอนการด าเนินงาน EHIA ได้ก าหนดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนก็ตาม แต่หากขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและมีความหมาย 
รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงาน และขาดการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความ
ขัดแย้งนี้สามารถบรรเทาได้หากประชาชนและท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในตัวโครงการ และในการท า EHIA 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ และเป็นการสร้างกระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการจากคนในพ้ืนที่อีกด้วย อีกทั้งบุคลากรภาครัฐที่ท า หน้าที่
ติดตามตรวจประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามที่ได้เขียนไว้ในรายงาน EHIA มีจ ากัด และไม่เพียงพอต่อจ านวน
โครงการที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี การติดตามตรวจสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนในพ้ืนที่  
จึงมีความส าคัญมาก เพ่ือที่จะลดความขัดแย้งและปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด  5 ข้อ 38 ที่ว่า ให้ส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการใช้กระบวนการ HIA ในการ ก าหนดนโยบาย จัดท า หรือ
อนุญาตให้มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และติดตามให้ผู้ด าเนินงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ด าเนินการด้วยความรับผิดชอบ 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็น  
ถึงความส าคัญที่ต้องมีการการพัฒนาความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ
ประเภทต่างๆ แก่ผู้ท าการประเมิน บุคลากรในท้องถิ่น ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ เพ่ือเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม รวมทั้งการติดตามประเมินผลระยะยาวจากภาคประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ 
และมีความยั่งยืนในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน 
 

  



 

 

 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับโครงการให้กับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการด าเนินงาน EHIA ให้สามารถน าไปประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการพัฒนาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  ครอบคลุม  และน าผลจากการประเมินไปใช้
ในการตัดสินใจและด าเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสามารถน าไปเสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมและการติดตามตรวจสอบของภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรจากหน่วยงานราชการ นิสิต
นักศึกษา บุคคลทั่วไป 
 

4. รูปแบบการจัดฝึกอบรม 
การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ

ภาคฝึกปฏิบัติการประเมินตามมาตรการในรายงาน EIA และ HIA 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)”  
1.  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ 
2. ท้องถิ่นมีความเข้าใจและมีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ความหมายในขั้นตอนการด าเนินงาน EHIA 
3. ส่งเสริมการติดตามและประเมินผลตามมาตรการลดผลกระทบที่ได้ระบุไว้ในรายงาน EHIA จาก

ท้องถิ่นและภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการท างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

7. วันที่จัดอบรม    11 - 13  พฤศจิกายน 2562 

8. สถานที่จัดฝึกอบรม   มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

9. อัตราค่าลงทะเบียน - ส าหรับบุคคลทั่วไป อัตราค่าลงทะเบียน 6,900 บาท/ท่าน 
 

- ส่วนลด 10%   ส าหรับสมาชิก     
  อัตราค่าลงทะเบียน 6,210 บาท/ท่าน  

     (เฉพาะ 2 ท่านแรกของแต่ละองค์กร) 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนฝึกอบรม  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

 02-503-3333 ต่อ 531 และ 504   www.tei.or.th/th/courses_training.php 

  training@tei.or.th  www.facebook.com/TEI.Training 
 



 

 

 

ก าหนดการอบรม 
หลักสูตร  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 

11 – 13  พฤศจิกายน  2562 
ณ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย เมืองทองธาน ี

วันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน  2562 
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.45 - 09.00 น. ท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
09.00 - 12.00 น. ▪  วัตถุประสงค์ ความส าคัญ และหลักการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
▪  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินผลกระทบทางสขุภาพในรายงาน 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
▪  ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการบูรณาการการประเมิน 

ผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. ▪  การเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

▪  เทคนิคการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- การเช่ือมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท้ังผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทางกายภาพ  

ชีวภาพ และสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

▪  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
วันอังคารที่  12  พฤศจิกายน  2562 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. ▪  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Assessment) 

- การบ่งช้ีอันตราย (Hazard Identification)  
- การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
- การจัดท าแผนงานการบริหารความเสีย่ง (Risk management program) 
- ตัวอย่างการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการประเภทต่างๆ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. ▪  การกลั่นกรองโครงการ ปัจจัยท่ีน ามาพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

▪  การก าหนดขอบเขตการศึกษา 
- ข้อมูลที่จ าเป็น แหล่งที่มาของขอ้มูล 
- การพิจารณาสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากกิจกรรมต่างๆ 
- การระบุปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
- ข้อห่วงกังวลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การก าหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
- ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการก าหนดขอบเขตการศึกษา 
- กรณีตัวอย่างการก าหนดขอบเขตการศึกษาจากโครงการประเภทต่างๆ 

วันพุธที่  13  พฤศจิกายน  2562 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 - 12.00 น. ▪  ฝึกปฏิบัติการWorkshop การประเมินตามมาตรการในรายงาน EIA และ HIA 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. ▪  สรุปภาพรวมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การถอดบทเรียน และฝึกปฏิบัติ 
 


