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ตารางการฝึกอบรม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ 
วันที่ 1-9 สิงหาคม 2554 

ณ ห้องประชมุชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 ปี  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  

วันจันทร์ท่ี 1 สงิหาคม 2554 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

09.15 - 09.45 น. Introduction รศ.นพ.วิจิตร ฟุ้งลัดดา 

09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.00 – 11.00 น. 
 

 

วัตถุประสงค์ของการทํา EHIA, ความหมายและคําจํากัดความ Health 
Determinants, EIA, HIA, รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคสอง, 
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

คุณธีชัช  บุญญะการกุล 
 
 

11.00 - 12.00 น. 
 

5 ข้ันตอนของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และข้อกําหนด
เรื่องเวลาตามที่กฎหมายบังคับ (การส่งรายงาน ค.1 ค.2 ค.3) 

คุณมีนา  พิทยโสภณกิจ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. บทบาทของผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  คุณมีนา  พิทยโสภณกิจ 

14.00 - 14.45 น. กระบวนการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ:  

1. การกล่ันกรองโครงการ (Screening)  
ประกาศ 11 โครงการ: โครงการที่ต้องทาํ EHIA  
พื้นที่ตัง้โครงการ   
กิจกรรมโครงการ/ส่ิงคุกคามสุขภาพและส่ิงแวดล้อม  
ผลกระทบต่อปัจจัยกําหนดสุขภาพ 

ผศ.ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ 
 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 - 15.45 น. กระบวนการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ: (ต่อ) 

2. การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ประกอบด้วย  
ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ  
ข้อห่วงกังวลของประชาชนและกลุ่มเส่ียง  
รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาที่จะทําการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

ดร.ประพิน ธารภูผาสยาม 
 

15.45 - 16.30 น. การฝึกปฏิบัติ (Scoping)  แบ่งกลุ่ม: ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ สังคม-เศรษฐกิจ รศ.นพ.วิจิตร ฟุ้งลัดดา 
รศ.ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์ 
ผศ.น.สพ.วันชัย ผาติหัตถกร 
ผศ.ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ 
ดร.ประพิน ธารภูผาสยาม 
ดร.ญาณิน ลิมปานนท ์
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วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 

09.00 - 09.45 น. การนําเสนองานกลุ่ม 

09.45 - 10.15 น. การกําหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ: กรณีศึกษา 
(Public scoping: Case study) 

ดร.ญาณิน  ลิมปานนท์ 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. กระบวนการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ:  

3. การประเมินผลกระทบ (Assessment / Appraisal) 
ด้านส่ิงแวดล้อม 
-   การประเมินคุณภาพอากาศและแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 
คุณมีนา พิทยโสภณกิจ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.        -   การประเมินคุณภาพน้ํา คุณปรีชาวิทย์  รอดรัตน ์

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น.        -   การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ (เสียง จราจร ฯลฯ) คุณปรีชาวิทย์  รอดรัตน ์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 

09.00 - 10.30 น. 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ:  

3. การประเมินผลกระทบ (Assessment / Appraisal) (ต่อ) 
ด้านสุขภาพ 
- HIA ประเด็นทีต่อ้งประเมิน ส่ิงคุกคามต่อสุขภาพ เช่น ผลกระทบ

ต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อการบรกิารสาธารณะและสาธารณสุข 
และผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวมถึง การเก็บข้อมูล
ด้านสุขภาพ (ข้อมูลและสถิติสาธารณสุข)  การตรวจสุขภาพ 
(Physical examination) 

 
 
ผศ.น.สพ.วันชัย  ผาติหัตถกร 
 
 

 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น. -   การมีส่วนร่วมของชุมชน การสํารวจความคดิเห็นของประชาชน 
(Attitude survey) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

คุณรุ่งวิทย์ มาศงามเมือง 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา  ผศ.ดร.จรณิต  แก้วกังวาล 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.30 น. การศึกษาและประเมินเกี่ยวกับโรคตดิเชื้อ (Special assessment on  
communicable diseases, intermediate host, and vectors)  

ผศ.น.สพ.วันชัย ผาติหัตถกร 
ดร.ญาณิน  ลิมปานนท์ 
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วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 

09.00 - 10.30 น. การประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพ (Qualitative risk assessment)  ดร.ประพิน  ธารภูผาสยาม 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 -  12.00 น. การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ (Quantitative risk assessment)  ดร.ภัทรทิพา ศันสยะวิชัย 

13.00 -  15.00 น. กิจกรรมกลุ่ม : 
การประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

รศ.นพ.วิจิตร ฟุ้งลัดดา 
รศ.ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์ 
ผศ.น.สพ.วันชัย ผาติหัตถกร 
ผศ.ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ 
ดร.ประพิน ธารภูผาสยาม 
ดร.ญาณิน ลิมปานนท ์

15.00 -  16.30 น. การนําเสนอผลงานกลุ่ม (Presentation)  

วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2554  Field Trip   

07.00 - 10.00 น. เดินทางไปนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จังหวัดระยอง  

10.00 - 12.30 น. ข้อมูลโครงการ Gheco-One การเตรียม Public scoping, Attitude 
survey, Public review, CSR 
เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Gheco-One 

คุณสมชัย กล่ินสุวรรณมาลี  
และคณะ 

12.30 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

14.30 - 17.00 น. เดินทางกลับ  

วันจันทร์ท่ี 8 สงิหาคม 2554 

9.00 – 10.30 น. 
 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ (Mitigation measures) มาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบ (Monitoring)  และการจัดทํารายงาน 

- ด้านส่ิงแวดล้อม 

 
 
คุณปรีชาวิทย์  รอดรัตน ์

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ (Mitigation measures) มาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบ (Monitoring)  และการจัดทํารายงาน 

- ด้านสุขภาพ   

รศ.นพ.วิจิตร  ฟุ้งลัดดา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น. Group work เตรียมการนําเสนองาน  
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วันอังคารที่ 9 สงิหาคม 2554 

09.00 - 12.00 น. การนําเสนองาน (EHIA public review presentation)   

13.00 - 15.00 น. ปัญหาและประสบการณ์ของการทํา EHIA (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เจ้าของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา  
ผู้ทําการประเมินผลกระทบ องค์กรเอกชน ผู้นําชุมชน) 

ดร.ภัทรทิพา ศันสยะวิชัย 
คุณสมชัย กล่ินสุวรรณมาลี 
คุณมีนา  พิทยโสภณกิจ 
คุณอิทธิ  แจ่มแจ้ง 
ผู้ดําเนินรายการ 
รศ.นพ.วิจิตร  ฟุ้งลัดดา  

15.30 น. พิธีปิดการฝึกอบรม  

 
 


