
      ความเส่ียงตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง 

               สภาพภูมิอากาศและแผนการจัดการ 

                                           เพ่ือลดความเส่ียง 

นายสมศักด์ิ  ศิริวนารังสรรค  

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  กรมอนามัย 

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความลอแหลม เปราะบางและ

การปรับตัวของภาคสวนที่สําคัญ คร้ังที่ 1  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอรี  วอเตอรเกต กรุงเทพ 



CDC 2014 

ความเสี่ยงตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ 
 อาย ุ: เด็กและผูส้งูอาย ุ 
 
 อาชพี: กลุม่คนทีท่าํงานกลางแจง้ 
 
 สถานะสขุภาพ : ผูม้โีรคประจาํตวัหรอื 

มภีมูติา้นทานตํา่  
 
 สถานะทางเศรษฐกจิ:  
     ผูม้ฐีานะยากจน   
 
 สถานะทางสงัคม : ผูท้ ีอ่ยูโ่ดดเดีย่วขาดคนดแูล 
อยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลจากสถานบรกิารสาธารณสขุ 
 
 พฤตกิรรมเสีย่ง: ดืม่แอลกอฮอล ์ ออกกาํลงักายกลางแจง้เป็น

เวลานาน Hygiene  



ความเส่ียงท่ีสําคัญและผลกระทบดานสาธารณสุข 
ความเสี่ยงท่ี

สําคัญ 

ตย. เกณฑ ผลกระทบดานสุขภาพ 

ความรอน  - อุณหภูมิสูงสุด > 40 องศา

เซลเซียส (รอนจัด)  

- อุณหภูมิเฉลี่ย > 37องศา

เซลเซียส  

- Heat index  (อยูระหวางการ

พัฒนา) 

• โรคท่ีเก่ียวของกับความรอน  

• โรคระบบหัวใจและหลอด

เลือด 

ภัยแลง  จํานวนวันท่ีฝนขาดชวง 

 พยากรณอากาศ 7 วันขางหนา 

 เขตจายนํ้าบาดาล 

 ประปาหมูบาน 

 เขตจายนํ้าประบา 

 รายไดครัวเรือน 

• โรคติดตอท่ีเกิดจากอาหาร

และนํ้าเปนสื่อ(อุจจาระรวง)  

• ความม่ันคงทางอาหาร 

• ขาดแคลนนํ้าสะอาดสําหรับ

อุปโภค บริโภคในครัวเรือน

และสถานบริการ สธ.  
ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ความเส่ียงท่ีสําคัญและผลกระทบดานสาธารณสุข (ตอ) 

ความเสี่ยงที่สําคัญ ตย. เกณฑ ผลกระทบดานสุขภาพ 

น้ําทวม • ลักษณะพื้นที่ 

• ผลกระทบตอชีวิต

และทรัพยสิน 

• ความเสียหายดาน

การเกษตร 

• โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับความเสียหาย 

• ระยะเวลาที่หมูบาน/

ชุมชน ประสบ

อุทกภัย/น้ําทวมขัง 

 

 

• การเสียชีวิต 

• การเจ็บปวยจากโรคตาง ๆ 

เชน โรคติดตอท่ีเกิดจาก

อาหารและน้ําเปนสื่อ /    

โรคผิวหนัง / โรคติดตอนํา

โดยแมลง 

• ความเครียด (สูญเสีญญาติ 

ทรัพยสิน การเกษตร)  

• สถานบริการ สธ. ไดรับ

ความเสียหาย/ไมสามารถ

เขาถึงการบริการ สธ. ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



ป 59 พบผูปวยจากการเฝา

ระวังที่สงสัยเสียชีวิตจากภาวะ

อากาศรอน จํานวน  34 ราย 
สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง 

ตัวอยางสถานการณความเส่ียงของ

ประเทศไทย : ความรอน 



สถานการณโรคอุจจาระรวง (1 ม.ค.-7

มี.ค”59) พบอัตราการปวยสูง ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ                                       

จ.มหาสารคาม 

• ป59 ปภ.ประกาศพ้ืนท่ีภัยแลง 31 จว. พบ 

ไดทุกภาคของประเทศไทย (ขอมูล ณ 30 

เม.ย. 59) 

•รพ. ท่ีไดรับผลกระทบ เชน  รพ.สันปาตอง 

(เชียงใหม) รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศก (ปราจีนบุรี) 

รพ.เวียงคํา (ขอนแกน) รพ.พระทองคําเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา รพ.ขามสะแกแสง  

(นครราชสีมา)  

ตัวอยางสถานการณ

ความเส่ียงของประเทศ

ไทย : ภัยแลง 



ยทุธศาสตร/์แผนงานการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

- ดา้นสาธารณสขุ -  



 การเฝ้าระวงั  ป้องกนัโรค  ผลกระทบตอ่
สขุภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ  

 
 การสง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุที่

มคีณุภาพ  

แผนแมบ่ทการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิ
2558 - 2593 

ดา้นสาธารณสขุ 
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: เพือ่เตรยีมความพรอ้มของระบบสาธารณสุข  เพือ่สรา้งความ
เขา้ใจถงึผลกระทบและสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานและ
ประชาชน  ในการเตรยีมการรองรบัผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

: เนน้ระบบขอ้มูล ระบบเฝ้าระวงั  การสือ่สาร  เตอืนภยั  การ
จดับรกิารสาธารณสุข   ระบบบรกิารจดัการ (กฎหมาย การ
ตดิตาม ประเมนิผล)  

         (รา่ง) แผนยทุธศาสตรร์องรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ดา้นสาธารณสขุ 2560 - 2564 

1. 

   ขอ้เสนอตอ่การเตรยีมการดา้นสาธารณสขุรองรบัผลกระทบ
ตอ่ สขุภาพจากความรอ้น ภยัแลง้ และหมอกควนั 



1) เสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนและประชาชน  

2) สนับสนุนใหภาคีเครือขายมีแผน

จัดการความเส่ียงตอสุขภาพ 

3) เสริมสรางขีดความสามารถของ

ระบบการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ

และระบบตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

4) พัฒนาขีดความสามารถของ

สถานบริการสาธารณสุขและ

โครงสรางของสถานพยาบาล 

1) สงเสริมใหภาคสวน

สาธารณสุขทุกระดับมี

กิจกรรมการลดการปลอย

กาซเรือนกระจก 

2) ประเมินผลประโยชนดาน

สุขภาพจากกิจกรรมการลด

กาซเรือนกระจกจากภาคสวน

ตางๆ 

  

1) พัฒนาระบบขอมูล เฝาระวัง 

สื่อสาร เตือนภัย 

2) พัฒนาองคความรู 

มาตรฐาน เกณฑ/แนวทาง 

3) พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร สธ.และภาคี

เครือขาย 

4) พัฒนากลไกความรวมมือ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(รา่ง) แผนยทุธศาสตรร์องรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดา้นสาธารณสขุ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ปรับตัวรองรับผลกระทบตอ

สุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ในภาคสาธารณสขุ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

เสริมสรางขดีความสามารถดาน

การบริหารจัดการ 



ระบบขอ้มลู 
 

ระบบป้องกนัและ 
ลดปจัจยัเสีย่ง 

ระบบบรกิาร 
 

ระบบบรหิารจดัการ 
 

1.จดัทาํฐานขอ้มลูความ
เสีย่งและผลกระทบตอ่
สขุภาพจากความรอ้น 
ภยัแลง้และหมอกควนั 
KPI : มฐีานขอ้มลู ใน 9
จงัหวดั 
 

2.พฒันาระบบเฝ้าระวงั
ความเสีย่งและผลกระทบ
ตอ่สขุภาพจากความรอ้น 
ภยัแลง้และหมอกควนั 
KPI : 9 จงัหวดัมกีาร              
เฝ้าระวงัความเสีย่งและ
ผลกระทบตอ่สขุภาพในชว่ง
วกิฤต 
 
 

1.มกีารสือ่สาร เตอืนภยั 
สรา้งความตระหนกัถงึ
ผลกระทบตอ่สขุภาพจาก
ความรอ้น ภยัแลง้และหมอก
ควนั 
• จดัทําชุดความรูค้วามเสีย่ง

และผลกระทบตอ่สขุภาพ
เพือ่สือ่สาร เตอืนภยั 

• สือ่สาร เตอืนภยั ผา่น
เครอืขา่ยของสถานบรกิาร
สาธารณสุขในพืน้ที ่หรอื อส
ม.รวมถงึผา่น
สือ่สารมวลชน 

KPI :  
1. อสม. ในพืน้ที ่27 ตาํบล มกีาร

สือ่สารเพือ่สรา้งความ
ตระหนกัถงึปญัหาหมอกควนั
และผลกระทบตอ่สขุภาพ 

2. ประชาชนใน 9 จงัหวดัไดร้บั
ขอ้มลูสือ่สาร เตอืนภยั 

1. ใหห้นว่ยบรกิาร
สาธารณสขุของ
กระทรวงสาธารณสขุ
เตรยีมการและจดับรกิาร
รองรบัผูป่้วยในชว่ง
วกิฤต 
KPI : หนว่ยบรกิารของ
สาธารณสขุในพืน้ทีม่แีผน
เตรยีมการและจดับรกิาร
รองรบั 

1.ใชก้ลไกมาตรการทางกฎหมาย
ภายใต ้พรบ.สธ. 2535 เพือ่ดแูล 
ป้องกนัสขุภาพของประชาชนจาก
ความรอ้น ภยัแลง้และหมอกควนั 
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
• ใหม้มีตคิณะกรรมการ

สาธารณสุข เพือ่การป้องกนั
ปจัจยัเสีย่งจากกจิกรรมที่
เกดิข ึน้ในระดบัพืน้ที ่

• สนบัสนุนใหม้กีารจดัประชุม 
อสธจ. ในชว่งวกิฤต ทกุเดอืน 

KPI : อสธจ. ใน 9 จงัหวดัมมีตใิน
การดแูล ปกป้องสขุภาพประชาชน
จากปญัหาความรอ้น ภยัแลง้และ
หมอกควนั 
 

2. สนบัสนุนใหห้นว่ยงาน
สาธารณสุขมมีาตรการในการลด
สาเหตขุองการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
 

3.การกํากบั ตดิตาม และ
ประเมนิผล 

เป้าหมาย:  
เพือ่ลดอตัราป่วยหรอืเสยีชวีติทีม่สีาเหตมุาจากความรอ้น ภยัแลง้ และหมอกควนั 

กรม อ./กรมคร./ 
กรม สบส. 

รพศ. /รพท./รพช./ 
 รพ.สต 

ทกุหนว่ยงาน 

2. การดาํเนนิการดา้นสาธารณสขุรองรบัผลกระทบตอ่สขุภาพจาก  
“ความรอ้น (Physical heat stress) ภยัแลง้ (Drought)และหมอกควนั (Haze)” 

กรม อ./กรม คร. 
/ สป./สสจ.  



แผนงานอ่ืน ๆ ไดแก 

1. ระบบตอบโตภาวะฉุกเฉิน ดานการแพทยและ

สาธารณสุข  

2. มาตรการควบคุมแมลง พาหะนําโรค  
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