
แผนปฏิบัติการด�านการปรับตัว
ต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด�านสาธารณสุข 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2573)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษย ประเทศไทย
เปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบ จึงจําเปนตองมีนโยบาย มาตรการ แนวทางดาน
สาธารณสุขที่เตรียมการดูแลและปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งคาดวา
มีแนวโนมความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังน้ัน แผนปฏิบัติการดานการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานสาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2573) จึงมี
ความสําคัญเพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบแนวทางในการสรางความเขมแข็ง
และเตรียมการรับมือกับผลกระทบตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอไป

เป�าประสงค�สูงสุด
“ลดการเจ็บปวยตอประชาชน
ลดผลกระทบแกประเทศ เปนศูนยกลาง
ในระดับเอเชียในการจัดการ
กับความเสี่ยงตอสุขภาพ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ว�สัยทัศน�
ประเทศไทยมีความเปนเลิศระดับสากล
และเปนผูนําของเอเชียในการจัดการ
กับความเสี่ยงตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พันธกิจ
1
วางนโยบายและทิศทางในการจัดการสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2
สรางความเปนเลิศในการจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเสริมสรางมาตรฐาน การสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ และสรางความเขมแข็ง
แกประชาชนและชุมชน

3
สรางความรวมมือในประเทศและนานาชาติเพื่อการจัดการสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เปนประโยชนสูงสุดตอประเทศไทยอยางเขมแข็งและยั่งยืน



ประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ� และแนวทางการดําเนินงาน

เป�าหมาย
• ประชาชนมีความรู ทักษะการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
• ประชาชนกลุมเส่ียงไดรับการดูแลคุมครองสุขภาพและปรับตัว
 ไดอยางเทาทัน

กลยุทธ�และแนวทางการดําเนินงาน
•  พัฒนาความรู สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและดูแลสุขภาพ
•  พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พัฒนาทักษะ ยกระดับคุณภาพชีวิต
 ของคนในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2
การบูรณาการศักยภาพทุกภาคสวน 

รวมขับเคล่ือนการสาธารณสุขจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางเขมแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3
การเสริมสรางความพรอมของประเทศ

ดานการสาธารณสุขจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และความม่ันคงของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและทักษะ
ในการปรับตัวและจัดการตนเองตอภัยสุขภาพ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4
การพัฒนาระบบการสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อยางมีมาตรฐานสากล

เป�าหมาย
•  สถานบริการสาธารณสุขไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
•  มีนวัตกรรมการจัดการดานสาธารณสุข
•  คาใชจายดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

กลยุทธ�และแนวทางการดําเนินงาน
•  สรางความเปนผูนําและธรรมาภิบาล ระบบการเงินการคลัง
•  สรางกลไก พัฒนากฎหมายเพ่ือจัดการความเส่ียงทางสุขภาพ
•  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล เฝาระวังและคาดการณผลกระทบ
 ตอสุขภาพในอนาคต
•  สรางสรรคเทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือใหบริการผูปวย

เป�าหมาย
• ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการสาธารณสุขในทุกระดับ

กลยุทธ�และแนวทางการดําเนินงาน
•  ประสานความรวมมือทุกภาคสวนรวมขับเคล่ือนการสาธารณสุขจาก
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•  บูรณาการท้ังในและนอกภาคสาธารณสุข สรางความรวมมือกับภาคีเพ่ือ
 ขับเคล่ือนนโยบายการสาธารณสุข
•  ยกระดับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการจัดการความเส่ียงตอสุขภาพ
 จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาเซียน

เป�าหมาย
• พ้ืนท่ีเส่ียงไดรับการจัดการสาธารณสุขอยางมีมาตรฐานสากล

กลยุทธ�และแนวทางการดําเนินงาน
•  เพ่ิมสมรรถนะของระบบสาธารณสุขเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
 สภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีเส่ียง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
•  เสริมสรางศักยภาพและการจัดการสาธารณสุขรองรับการเปล่ียนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ ตามกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน



แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ

การเชื่อมต�อแผนปฏิบัติการฯ ไปสู�
การดําเนินงานในระดับจังหวัดและพ�้นที่

• ผลักดันใหบูรณาการและ
บรรจุโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ

การปรับตัวฯ ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ป 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป

• จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา
ระดับจังหวัด และทองถ่ิน

• ประสานและสรางความเขาใจ
กับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี

• กําหนดงานเปนดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
 ของหนวยงานสาธารณสุข

ในทุกระดับ

การขับเคลื่อนแผนและ
การแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ

• จัดต้ังคณะอนุกรรมการ รายงานตรงตอ
คณะกรรมการขับเคล่ือนแผน

• เสริมสรางการรับรู ใหเกิดความเขาใจ
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ

• สรางทักษะเฉพาะแกนักจัดการยุทธศาสตร
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ใหมีขีดความสามารถแบบครบวงจร

• จัดทํารายงานความคืบหนา
การดําเนินงานตามแผนทุก 1 ป

• จัดทําโครงการขับเคล่ือนสําคัญ 
(Flagship) ในทุกระดับ

การจัดตั้งคณะกรรมการ
• คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ (กนภ.) เพ่ือวาง
นโยบายระดับประเทศและความเช่ือมโยง

กับพันธสัญญาระดับนานาชาติ

• คณะกรรมการขับเคล่ือนแผน เพ่ือกําหนด
นโยบาย มาตรการ และใหขอเสนอแนะ

ประเด็นดานสาธารณสุขแก กนภ.

การสร�างความรู�ความเข�าใจ
ให�กับภาคีเคร�อข�าย

• สรางความตระหนักรูดาน
ผลกระทบตอสุขภาพใหกับ

ภาคีเครือขายทุกระดับ

• ผลักดันการสื่อสารสุขภาพ
จากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

HNAP



แนวทางการติดตามและประเมินผล

• ติดตามการรับรูของหนวยงาน 
โครงการสําคัญ การจัดทําโครงสราง

การขับเคลื่อนประเมินผลแผน ฯ

• ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
ฐานขอมูลในตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ที่สะทอนถึงผลกระทบตอสุขภาพ

• ติดตามโครงการ วิเคราะห
ผลการดําเนินงานและเสนอตอ

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

• ประเมินผลสัมฤทธิ์ในโครงการ
ที่สําคัญ และรายงานตอ กนภ.

• ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
และคาเปาหมายของแผน 

วิเคราะหแนวโนม ปจจัยความสําเร็จ
เพื่อนํามาใชเปนขอมูล

ในการปรับแผนในรอบ 5 ป

• ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
เสนอตอคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนฯ ทุก 1 ป และ
รายงานตอ กนภ.

• ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 
คาเปาหมายของแผน 
และนํามาใชเปนขอมูล

ในการปรับแผนระยะยาว

• ติดตามและประเมินผล
ตลอดชวงระยะเวลาของแผน

• ประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเทศ
เทียบเคียงกับประเทศที่

ประสบความสําเร็จ
ในระดับแนวหนาของโลก 
วิเคราะหแนวโนมในอนาคต
ที่สอดคลองกับพันธกรณี

ระหวางประเทศ ยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ 20 ป 

และแผนที่เกี่ยวของ

ขอมูลเพ่ิมเติม (QR)

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
Email: hiadoh@gmail.com Tel: 02-590-4394 | http://hia.anamai.moph.go.th

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง
(Risk based National Adaptation Plan Project: Risk-NAP)
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ)
Email: giz-thailand@giz.de Tel: 02-298-6588 | www.thai-german-cooperation.info

กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
E-mail: ccmcpolicy@onep.go.th Tel: 02-265-6692 | www.climate.onep.go.th

ระยะเร�งด�วน
พ.ศ. 2564

ระยะสั้น
พ.ศ. 2565

ระยะกลาง
พ.ศ. 2570

ระยะยาว
พ.ศ. 2573


