
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ
ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพท้ังทางตรงและ
ทางออม โดยเฉพาะกลุมคนเปราะบาง เชน เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูปวย
ติดเตียง เปนตน การใชหวงโซผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (impact chain) ชวยช้ีใหเห็นประเด็นความเส่ียง
ท่ีเกิดข้ึน และนําไปสูการเตรียมการปองกันผลกระทบตอสุขภาพได 

ตัวอย�างการแสดงความเชื่อมโยงของป�จจัยทางภูมิอากาศ สิ�งแวดล�อม
และผลกระทบทางสุขภาพด�วย Impact chain
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มหาสมุทรเปนกรด ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของน้ำหยาดฟา

การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิจะเรงปฏิกิริยา
ของมลพิษในอากาศ (โดยเฉพาะมลสาร
ชวงชีวิต) ซึ่งกอใหเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจและกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด

อุณหภูมิที่สูงขึ้น เรงวงจรชีวิตของแมลง
พาหะนําโรค เพิ่มโอกาสเกิดการแพร
เชื้อโรคที่ติดตอคนไดงายขึ้น

ภาวะภัยแลงและการรุกลํ้าของนํ้าเค็ม
ทําใหสูญเสียแหลงนํ้าสะอาดและสงผล
ตอคุณภาพนํ้าบริโภคที่อาจปนเป อน
เชื้อโรคที่ทําใหเกิดโรคอุจจาระรวงได

การเกิดนํ้าทวมเฉียบพลัน ดินถลม ทําให
สูญเสีย เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสีย
ทรัพยสิน และผลกระทบตอสุขภาพจิต
หลังประสบภัยได



แนวทางการประเมิน
ผลกระทบต�อสุขภาพและ

การคาดการณ�ความเสี่ยงในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปนการเช่ือมโยงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(เชน อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน) กับผลกระทบ

ดานสุขภาพในปจจุบันและอนาคตเพ่ือกําหนด
มาตรการปองกันลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได 

มีแนวทางข้ันตอนดังน้ี

การจัดการความเสี่ยง
• นําผลการประเมินฯ และขอเสนอตอมาตรการปองกัน

นําเสนอใหหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของรวมกันแกไข

• บูรณาการระหวางภาคีเครือขายในการจัดทํามาตรการปองกันและลดความเส่ียง

• เฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพและส่ือสารเตือนภัยความเส่ียง

• สรางความรูใหประชาชนสามารถรับมือกับความเส่ียงและปรับตัวได

• พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีความพรอมรองรับความเส่ียง

• พัฒนาระบบการสุขาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ

หาความสัมพันธ�
และประเมินผลกระทบต�อสุขภาพ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยเคร่ืองมือ
ทางสถิติและระบาดวิทยา

• การหาความสัมพันธระหวางการเจ็บปวย
และขอมูลอุตุนิยมวิทยา

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยเคร่ืองมือ
การวิเคราะหความเส่ียง

• วิเคราะหความเส่ียงของพ้ืนท่ีประสบภัย
และกลุมเปราะบางดวยตารางความเส่ียง

Risk Matrix

การคาดการณ�ผลกระทบต�อสุขภาพ
• ใชขอมูลการพยากรณสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตดวยแบบจําลองภูมิศาสตร

• ทํานายผลกระทบตอสุขภาพจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดวยวิธีการทางสถิติ

ผลลัพธ
• การเจ็บปวยและการตายดวยโรคท่ีมาจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคต และเปนปญหาในพ้ืนท่ี

• มาตรการปองกันความเส่ียงในปจจุบัน

รวบรวมข�อมูลและตรวจสอบ
ความถูกต�องของข�อมูล

ขอมูลดานสุขภาพ
• โรคท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (อัตราตอแสนประชากร
จํานวนการเจ็บปวยและเสียชีวิต)

ขอมูลอุตุนิยมวิทยา
• อุณหภูมิ (สูงสุด ต่ําสุด เฉล่ีย) 
ความช้ืนสัมพัทธ ปริมาณฝน

การคัดเลือกประเด็นความเสี่ยง
• คัดเลือกโดยใชเคร่ืองมือ Impact Chain

• คัดเลือกพ้ืนท่ีเส่ียงและพ้ืนท่ีประสบภัย
เชน น้ําทวมซ้ําซาก ภัยแลง ภัยรอน



กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในจังหวัดนครสวรรค�และมหาสารคาม

ข�อมูลด�านสุขภาพที่ใช�ในการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพ

อัตราปวยของ
โรคระบบทางเดินหายใจ

อัตราปวยของ
โรคอุจจาระรวง

อัตราปวยของ
โรคไขเลือดออก

อัตราปวยดวยโรค
ที่เกี่ยวของกับความรอน

จํานวนผูปวย และ
เสียชีวิตจากนํ้าทวม

ข�อมูลด�านอ�ตุนิยมว�ทยาที่ใช�ในการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพ

อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉล่ีย ความช้ืนสัมพัทธ ปริมาณฝน ชุดขอมูลการคาดการณ
ภูมิอากาศจากแบบจําลอง 

ECHAM5

ผลจากการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพในพ�้นที่ศึกษาจังหวัดนครสวรรค�และมหาสารคาม
การประเมินผลกระทบต�อสุขภาพ พบว�าทั้ง 2 จังหวัด

• ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น มีความสัมพันธกับอัตราปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคอุจจาระรวงที่เพิ่มขึ้น

• อุณหภูมิสูงขึ้น มีความสัมพันธกับอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกที่เพิ่มขึ้น

• อุณหภูมิสูงขึ้น มีความสัมพันธกับอัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับความรอน คาดการณ�ว�าอ�ณหภูมิ
ของทั้ง 2 จังหวัด จะมี

แนวโน�มสูงข�้นส�งผลกระทบ
ต�อสุขภาพในระดับรุนแรง



ข�อเสนอต�อมาตรการจัดการความเสี่ยง
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ควรบูรณาการระบบเฝาระวังเตือนภัย
สภาพภูมิอากาศกับระบบเฝาระวังโรค
เพ่ือการส่ือการเตือนภัยและคาดการณ
ผลกระทบตอสุขภาพจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ควรเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริการ
สาธารณสุขในการปองกันและควบคุมโรค
โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากยุงเปนพาหะนําโรค
รวมท้ังโรคท่ีเกิดจากภัยรอน ซ่ึงคาดวา
จะมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งข้ึน

พัฒนาระบบส่ือสารเตือนภัยท่ีเขาถึง
ประชาชนไดในทุกกลุมเส่ียง เชน เด็ก ผูพิการ 
ผูสูงอายุ ผูท่ีทํางานกลางแจง และสามารถประสาน
ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได
อยางทันการณ

สรางความรอบรูใหประชาชน สามารถรูรับ
ปรับตัว เม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติในอนาคต เชน
น้ําทวม ภัยรอน รวมท้ังสรางความตระหนักรู
ใหเกิดการรับผิดชอบรวมกันในสังคม

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

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
Email: hiadoh@gmail.com Tel: 02-590-4361, 4394 ขอมูลเพ่ิมเติม (QR)


