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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยเฉพาะกลุมคนเปราะบาง เชน เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูปวย
ติ ด เตี ย ง เป น ต น การใช ห  ว งโซ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (impact chain) ชวยชี้ใหเห็นประเด็นความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น และนําไปสูการเตรียมการปองกันผลกระทบตอสุขภาพได

ค
ตกโร ีส
อหิวตา สไปโลซ
เลปโ

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

มหาสมุทรเปนกรด

ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

มรสุม/พายุโซนรอน
รุนแรงขึ้น

อากาศรอนจัด อากาศเย็นจัด
ภัย
(Hardzard)

ภาวะหนาวจัด
มลสารชวงชีวิตสั้น
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pollutants)

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสุดขั้ว

การเพิ่มของ
สารกอภูมิแพ
คุณภาพ
อากาศ

การเปดรับภัย
(Explosure)

ความแหงแลง

การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม
ตอพาหะตางๆ

คลื่น
ความรอน
กิจกรรม
กลางแจง

ไฟปา

การกัดเซาะ คลื่นพายุ และ น้ำทวมฉับพลัน ดินถลม
ชายฝง น้ำทวมชายฝง
/น้ำทวม

คุณภาพอาหาร
ปริมาณ
โภชนาการ และ คุณภาพน้ำ
ปริมาณอาหาร อุปโภค บริโภค

โรคติดตอ
นำโดยแมลง
สุขภาพทางกาย

การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การตกของฝน

การปนเปอนน้ำเค็ม
/การรุกล้ำน้ำเค็ม

โรคระบบ โรคหัวใจและ โรคจาก โรคอุบัติใหม ทุพโภชนาการ
ทางเดินหายใจ หลอดเลือด ความรอน โรคอุบัติซ้ำ
ความเสี่ยง
(Risk)

การเปลี่ยนแปลงของน้ำหยาดฟา

สุขภาพทางสังคม

สุขาภิบาลใน
ครัวเรือนและชุมชน

การแพรเชื้อโรค
เพิ่มขึ้น

ระบบบริการ
สาธารณสุข/
แพทยฉุกเฉิน

ความปลอดภัย
ทางรางกาย
และจิตใจ

สถานพยาบาล
การบาดเจ็บและ
สาธารณสุข
เสียชีวติ
เสียหายหรือถูกทำลาย

โรคที่มี
โรคที่มี อุปสรรคการเขาถึง ความเครียดหลัง
อาหารเปนสื่อ น้ำเปนสื่อ บริการสาธารณสุข จากประสบภัยพิบัติ
สุขภาพจิต

คาใชจายดานสาธารณสุข

ตัวอยางการแสดงความเชื่อมโยงของปจจัยทางภูมิอากาศ สิ�งแวดลอม
และผลกระทบทางสุขภาพดวย Impact chain

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะเรงปฏิกิริยา
ของมลพิษในอากาศ (โดยเฉพาะมลสาร
ชวงชีวิต) ซึ่งกอใหเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจและกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด

อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น เรงวงจรชีวิตของแมลง
พาหะนํ า โรค เพิ่ ม โอกาสเกิ ด การแพร
เชื้อโรคที่ติดตอคนไดงายขึ้น

ภาวะภั ย แล งและการรุ ก ลํ้ า ของนํ้ า เค็ ม
ทําใหสูญเสียแหลงนํ้าสะอาดและสงผล
ต อ คุ ณ ภาพนํ้ า บริ โ ภคที่ อ าจปนเป  อ น
เชื้อโรคที่ทําใหเกิดโรคอุจจาระรวงได

การเกิดนํ้าทวมเฉียบพลัน ดินถลม ทําให
สูญเสีย เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสีย
ทรัพยสิน และผลกระทบตอสุขภาพจิต
หลังประสบภัยได

การคัดเลือกประเด็นความเสี่ยง
• คัดเลือกโดยใชเครื่องมือ Impact Chain
• คัดเลือกพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัย
เชน นํ้าทวมซํ้าซาก ภัยแลง ภัยรอน

รวบรวมขอมูลและตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล
ขอมูลดานสุขภาพ
• โรคที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (อัตราตอแสนประชากร
จํานวนการเจ็บปวยและเสียชีวิต)
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา
• อุณหภูมิ (สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย)
ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณฝน

แนวทางการประเมิน
ผลกระทบตอสุขภาพและ
การคาดการณความเสี่ยงในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปนการเชื่อมโยงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(เชน อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน) กับผลกระทบ
ดานสุขภาพในปจจุบันและอนาคตเพื่อกําหนด
มาตรการปองกันลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได
มีแนวทางขั้นตอนดังนี้

หาความสัมพันธ
และประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยเครื่องมือ
ทางสถิติและระบาดวิทยา
• การหาความสัมพันธระหวางการเจ็บปวย
และขอมูลอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยเครื่องมือ
การวิเคราะหความเสี่ยง
• วิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่ประสบภัย
และกลุมเปราะบางดวยตารางความเสี่ยง
Risk Matrix

การคาดการณผลกระทบตอสุขภาพ

การจัดการความเสี่ยง
• นําผลการประเมินฯ และขอเสนอตอมาตรการปองกัน
นําเสนอใหหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของรวมกันแกไข
• บูรณาการระหวางภาคีเครือขายในการจัดทํามาตรการปองกันและลดความเสี่ยง
• เฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพและสื่อสารเตือนภัยความเสี่ยง
• สรางความรูใหประชาชนสามารถรับมือกับความเสี่ยงและปรับตัวได
• พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีความพรอมรองรับความเสี่ยง
• พัฒนาระบบการสุขาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ

• ใชขอมูลการพยากรณสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตดวยแบบจําลองภูมิศาสตร
• ทํานายผลกระทบตอสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดวยวิธีการทางสถิติ
ผลลัพธ
• การเจ็บปวยและการตายดวยโรคที่มาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคต และเปนปญหาในพื้นที่
• มาตรการปองกันความเสี่ยงในปจจุบัน

กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในจังหวัดนครสวรรคและมหาสารคาม
ขอมูลดานสุขภาพที่ใชในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

อัตราปวยของ
โรคระบบทางเดินหายใจ

อัตราปวยของ
โรคอุจจาระรวง

อัตราปวยของ
โรคไขเลือดออก

อัตราปวยดวยโรค
ที่เกี่ยวของกับความรอน

จํานวนผูปวย และ
เสียชีวิตจากนํ้าทวม

ขอมูลดานอ�ตุนิยมว�ทยาที่ใชในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

อุณหภูมิตํ่าสุด

อุณหภูมิสูงสุด

อุณหภูมิเฉลี่ย

ความชื้นสัมพัทธ

ปริมาณฝน

ชุดขอมูลการคาดการณ
ภูมิอากาศจากแบบจําลอง
ECHAM5

ผลจากการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในพ�้นที่ศึกษาจังหวัดนครสวรรคและมหาสารคาม
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ พบวาทั้ง 2 จังหวัด

• ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น มีความสัมพันธกับอัตราปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคอุจจาระรวงที่เพิ่มขึ้น

• อุณหภูมิสูงขึ้น มีความสัมพันธกับอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกที่เพิ่มขึ้น

• อุณหภูมิสูงขึ้น มีความสัมพันธกับอัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับความรอน

คาดการณวาอ�ณหภูมิ
ของทั้ง 2 จังหวัด จะมี
แนวโนมสูงข�้นสงผลกระทบ
ตอสุขภาพในระดับรุนแรง

ขอเสนอตอมาตรการจัดการความเสี่ยง

1

2

3

4

ควรบูรณาการระบบเฝาระวังเตือนภัย
สภาพภูมิอากาศกับระบบเฝาระวังโรค
เพื่อการสื่อการเตือนภัยและคาดการณ
ผลกระทบตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ควรเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการ
สาธารณสุขในการปองกันและควบคุมโรค
โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากยุงเปนพาหะนําโรค
รวมทั้งโรคที่เกิดจากภัยรอน ซึ่งคาดวา
จะมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบสื่อสารเตือนภัยที่เขาถึง
ประชาชนไดในทุกกลุมเสี่ยง เชน เด็ก ผูพิการ
ผูสูงอายุ ผูที่ทํางานกลางแจง และสามารถประสาน
ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได
อยางทันการณ

สรางความรอบรูใหประชาชน สามารถรูรับ
ปรับตัว เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในอนาคต เชน
นํ้าทวม ภัยรอน รวมทั้งสรางความตระหนักรู
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

ขอมูลเพิ่มเติม (QR)

