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ความไม่เท่าเทยีม 

ปจัจยักาํหนดสขุภาพ 

กลุม่เปราะบาง 

หลกัการของการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ

ทีม่า: Harris-Roxas et al., 2012; Esteves et al., 2012 
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ประเภทการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ
การประเมนิผลกระทบ

แบบสมบรูณ์
Comprehensive HIA

การประเมนิผลกระทบ
แบบระดบักลาง 

Intermediate HIA

การประเมนิผลกระทบ
แบบเรง่ดว่น 
Rapid HIA

ใชท้รพัยากรมาก
(man, money, material)

ใชท้รพัยากรนอ้ยกวา่แบบสมบรูณ์ ใชท้รพัยากรนอ้ย ทาํใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ย

ใชร้ะยะเวลามาก 
หลายเดอืน- 1 ปี 

ใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่แบบสมบรูณ์
หลายสปัดาห ์- 6 เดอืน 

ใชร้ะยะเวลาส ัน้ (สปัดาหห์รอืเดอืน)
Desktop: 1-2 ช ัว่โมง  หรอืไมเ่กนิ 6 สปัดาห ์
Rapid: 1– 7 วนั หรอื ไมเ่กนิ 12 สปัดาห์

เก็บขอ้มลูใหมเ่พิม่เตมิอยา่ง
ละเอยีด รอบดา้น

เก็บขอ้มลูใหมเ่พิม่เตมิเล็กนอ้ย เนน้ใชข้อ้มลูทีม่อียู ่และประสบการณท์ีผ่า่น
มา

จดัใหม้สีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีอยา่งครบถว้น

การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีมากขึน้

การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีนอ้ย 
หรอืไมม่เีลย (Desktop)

เหมาะกบันโยบายหรอืโครงการ
ขนาดใหญ ่ทีม่คีวามซบัซอ้นของ
ผลกระทบสงู และไมม่เีหตแุหง่การ
รบีรดัในการตดัสนิใจ

เหมาะกบันโยบายหรอืโครงการที่
มคีวามซบัซอ้นนอ้ยกวา่แบบ
สมบรูณ์

เหมาะกบันโยบายหรอืโครงการขนาดเล็ก ทีม่ ี
ความซบัซอ้นของผลกระทบไมม่ากนกั หรอื
ใชใ้นกรณีทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งทราบผลการ
ประเมนิอยา่งเรง่ดว่น



ขอ้ดแีละขอ้จาํกดัของการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพแบบเรง่ดว่น

ขอ้ดี ขอ้จาํกดั
1. ใชเ้พือ่เป็นจดุเริม่ตน้ในการประเมนิผล
กระทบทางสขุภาพในเชงิลกึ 

1. รายละเอยีดในการประเมนิผลกระทบ
อาจไมค่รอบคลมุ

2. ใชท้รัพยากร (human and material) 
นอ้ยกวา่แบบ intermediate และ 
comprehensive HIA ทําใหป้ระหยดั
คา่ใชจ้า่ย

2. ระดบัการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีนอ้ยหรอืไมม่เีลย

3. ลดเวลาในการดําเนนิงาน 3. ไมไ่ดข้อ้มลูใหม่

Harris (n.d.); Queensland Health (2003)



ตวัอยา่งกรณีศกึษา
การประเมนิผล
กระทบทางสขุภาพ
แบบเรง่ดว่น

Baskin-Graves L, Mullen H, Aber A, Sinisterra J, Ayub
K, Amaya-Fuentes R, Wilson S. Rapid Health Impact 
Assessment of a Proposed Poultry Processing Plant 
in Millsboro, Delaware. International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 2019; 
16(18):3429. 
https://doi.org/10.3390/ijerph16183429



ผลกระทบตอ่สขุภาพ

Cr. ประชาชาตธิรุกจิ 

ระบบทางเดนิหายใจ
- หลอดลมอกัเสบ 
- โรคหอบหดืในเด็ก 
โรคหวัใจ 
มะเร็งปอด

Air Pollution 

ปลอ่ยกา๊ซ ammonia (NH3), methane, 
and sulfur dioxide

ปลอ่ยสารมลพษิอืน่ : 
- สารประกอบอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOCs) 
- อนุภาค (PM) - PM2.5
- สารประกอบไนโตรเจนในอากาศ เชน่ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์

ไขห้วดันก
ลําไสอ้กัเสบ 
ทอ้งรว่ง

Water Pollution 

ของเสยีจากสตัว์


eutrophication 


ปลาตาย

เชือ้โรคทีป่นเปื้อน
ในเลอืด เนือ้ 
อจุจาระของไก่
กอ่โรคจากสตัวส์ู่
คน

Poultry Processing Plant
(โรงงานแปรรปูสตัวป์ีก)



Sussex County
Millsboro, Delaware

ผลติไกเ่นือ้อนัดบัหนึง่ในอเมรกิา
มอีตุสาหกรรมฟารม์ไก ่เกอืบ 600 แหง่
ผลติไกเ่พือ่การบรโิภค 200 ลา้นตวั/ปี

แปรรปู
Superfund 

site 1

Superfund 
site 2

Power 
plant

Processing 
plant

Harim
Processing 

plant

แปรรปูไก ่2 ลา้นตวั/สปัดาห์

พืน้ทีป่นเปื้อนของเสยีอนัตราย 
อยูร่ะหวา่งการฟื้นฟู

- ในรัศม ี2 ไมล:์ 
3 ชมุชนทีอ่ยูต่ดิพืน้ทีโ่รงงาน คอื Colonial Estates, Holiday Acres, and Possum Point
ทาวนเ์ฮาส ์240 หลงั บา้นรถพว่ง 247 หลงั บา้นเดีย่ว 533 หลงั และอพารต์เมนต ์45–60 หอ้ง
โรงเรยีน 2 แหง่

- แหลง่นํ้าธรรมชาต ิไดแ้ก ่Whartons Branch stream, Indian River
- limited economic capital, limited health care infrastructure

พืน้ทีข่าดแคลนผูป้ระกอบวชิาชพีดา้น
สขุภาพ (HPSA) และพืน้ทีด่อ้ยโอกาสทาง
การแพทย ์(MUA)



Harim Millsboro
Board of Adjustments (BOA)

Sussex County Planning and Zoning Commission

Approved

ผูอ้ยูอ่าศยัสง่ 270 ความคดิเห็น 
เพือ่คดัคา้น

ยืน่ขอใชพ้ืน้ที่

The state of Delaware

 HIA

การขออนญุาตเปิดโรงงาน

ขอ้บงัคบัระดบัรฐับาลกลาง

The Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)

The Clean Water Act (CWA)

Delaware Department of Natural 
Resources and Environmental Control 

(DNREC)

ทาํไมถงึทาํ HIA

Maryland Institute for Applied Environmental Health, 
School of Public Health, University of Maryland (UMD)  HIA



ข ัน้ตอนการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพแบบเรง่ดว่น

screening scoping assessing reporting

4 ขัน้ตอน



การปรกึษาหารอื
- HIA Team
- Socially Responsible Agriculture Project 
(SRAP)
- Protecting Our Indian River (POIR)
- Food and Water Watch

ข ัน้ตอนการกล ัน่กรอง

วธิกีาร

Rapid HIA

ผล

- เวลา
- ทนุ 
- พืน้ทีม่มีลพษิสิง่แวดลอ้มเดมิอยูแ่ลว้ การเพิม่
โรงงานแปรรปู จะเป็นการทําใหส้ถานการณ์
รนุแรงขึน้
- HIA ชว่ยเพิม่คณุคา่ในกระบวนการตดัสนิใจ

เง ือ่นไขการพจิารณา

ประชากรกลุม่เปราะบาง: เด็ก



ข ัน้ตอนการกาํหนดขอบเขต

- input/concerns from residents
- expert interviews on pollution

วธิกีาร

- ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS): แผนที ่environmental 
hazards
- QGIS software: ตรวจสอบเชงิพืน้ทีก่ารกระจายของ hazards 
และความใกลช้ดิกบัคนกลุม่ตา่ง ๆ

เครือ่งมอื

ระบลุกัษณะทางสงัคมวทิยาของชมุชน: US census data
สถานการณส์ขุภาพของชมุชน: Delaware Health and Social 
Services information
ระบแุหลง่มลพษิในทอ้งถิน่: US EPA data
ระบสุารกอ่มลพษิทีน่่ากงัวล ระดบัสารมลพษิ  และผลกระทบตอ่
สขุภาพ: US EPA data / reports

ผล

ปัจจัยอืน่ ๆ ทีต่รวจสอบ: increased traffic, foul odors, possible
occupational health concerns 



Baseline 
Environmental 
Assessment







Baseline Health 
Assessment

• Respiratory Issues and 
Healthcare Access

• Cancer



ข ัน้ตอนการประเมนิ

ประเมนิผล
กระทบ (+/-)

คณะทํางานดําเนนิการประเมนิจาก ขอ้มลูพืน้ฐานจากไดจ้าก
ขัน้ตอนกอ่นหนา้ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

วธิกีาร/เครือ่งมอื

Secondary analysis of government reports, non-
governmental reports, and peer-reviewed literature
1.environmental hazards
2.pollution issues 
3.demographic analysis of populations 
4.health status for local populations

รวบรวมขอ้มลูผูอ้าศยัในบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการทัง้ เชือ้ชาต ิรายได ้
การจา้งงาน การศกึษา การเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ และสถติิ
ชมุชน เชน่ โรค อตัราตายและสาเหตุ

The US EPA EJSCREEN tool (an environmental justice 
mapping tool)

ทบทวนเอกสาร peer-reviewed literature and government 
reports

ผล

environment and human health—particularly impacts 
on vulnerable populations

health issues ทีเ่ป็นขอ้หว่งกงัวลของชมุชน

foul odors, possible occupational health issues

air pollution risks associated with traffic

วเิคราะห ์สรปุ และจัดทํารายงาน



Impact Assessment

Exposures Related to Poultry Processing, Transport, and 
Waste Discharge

Odor Issues

Occupational Health

Traffic Concerns

Economic Benefits of the Proposed Processing Plant



คณะทํางานนําเสนอผลการประเมนิตอ่ POIR

วธิกีาร ผล

รายงานสรปุผลการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ

การประชมุ

เทคนคิ

one-page fact sheet

ขอ้มลูนําเขา้

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม

concerned residents

A member of the Committee Involvement
Advisory Committee for the Delaware DNREC

ข ัน้ตอน reporting

 decision-maker
 local or state-level elected officials
 the state health department



ตวัอยา่งวธิกีาร กระบวนการในการทาํ Rapid HIA

ผูเ้ขยีน ระดบั ระยะ
เวลา

ข ัน้ตอน

Screening Scoping Assessing Reviewing Influencing M&E

Harris-
Roxas, B.F.,
Harris, P.J., 
Harris, E., & 
Kemp, L.A. 
(2011)

Health promotion 
policy 
implementation 
plan

4 วนั คณะทํางานและคณะ
ผูเ้ชีย่วชาญ

- การทบทวนเอกสาร
แบบจํากดั
- การประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร ผูเ้ชีย่วชาญ
(6 ชม.)
- Expert
Teleconferences

- รับฟังความคดิเห็นจาก
ผูเ้ขา้รว่ม
teleconferences
- รับฟังความคดิเห็ตจาก
หน่วยงานเจา้ของ
แผนงาน

การเจรจากบัผูม้ี
อํานาจและ
ตดัสนิใจ

semi-
structured 
interviews

Bowen, C. 
(2007)

London Mayoral 
strategies

6-8 
สปัดาห์

- - การประชมุ
คณะกรรมการ
- การทบทวน
เอกสาร

การประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร

- รับฟังความคดิเห็นจาก
ผูเ้ขา้รว่มประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร
- รับฟังความคดิเห็นจาก
คณะกรรมการดา้น
สขุภาพ

สง่รายงานให ้
Mayor

-



ตวัอยา่งวธิกีาร กระบวนการในการทาํ Rapid HIA

ผูเ้ขยีน ระดบั ระยะ
เวลา

ข ัน้ตอน

Screening Scoping Assessing Reviewing Influencing M&E

Heller, J., 
Dennison, B., 
Lucky, J., & 
Satinsky, S. 
(2014)

Football 
stadium 
development 
project

3 
เดอืน

คณะทํางาน การประชมุ (1 
วนั)

- การสํารวจ
- การประชมุ (2 วนั)
"assessment 
meeting" and 
"reccommendation
s meeting"

ทบทวนโดยผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะดา้น

สง่รายงานให ้City
Council

สมัภาษณ์ผู ้
มสีว่นได ้
สว่นเสยี

Perdue, L. A. 
et al. (2012)

Transportation 
policy

4 
เดอืน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
(forced choice 
process)

- การใชข้อ้มลูทีม่อียู่
- การทบทวนเอกสาร

- รับฟังความคดิเห็น
ผา่น email และการ
สมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั
- ทบทวนโดย
คณะกรรมการ

สง่รายงานใหผู้ม้ี
อํานาจตดัสนิใจ 
ชว่งเวลาเดยีวกนั
การพจิารณา
จัดสรรงบประมาณ

-



ขอบคณุคะ่


