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CDC 2014 

ผลกระทบตอ่สขุภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 



ประชากรกลุม่เสีย่ง 
1.เด็กและผูส้งูอาย ุ
2. กลุม่คนทีท่ํางาน
หรอืทํากจิกรรม
กลางแจง้ 
3. ผูม้โีรคประจําตวั
หรอืมภีมูติา้นทานตํา่ 
4. ผูม้ฐีานะยากจน 
5. ผูท้ ีอ่ยูโ่ดดเดีย่ว 
ขาดคนดแูล 

การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ มผีลทาํให้
ความเสีย่งทางสขุภาพ
เพิม่สงูข ึน้ 5 



ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเปราะบางดา้นสุขภาพ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การพฒันาเทคโนโลยแีละเศรษฐกจิ 

ความหนาแนน่ของประชากร 

ความเป็นเมอืง 

โครงสรา้งและการเขา้ถงึระบบบรกิาร
พืน้ฐานและระบบบรกิารสาธารณสขุ  

สภาพสิง่แวดลอ้ม 

ปจัจยัทางภมูศิาสตร ์

ปจัจยัทางเศรษฐ-สงัคม 

ปจัจยัสว่นบคุคล  
(อาย ุเพศ โรคประจําตวั)  6 



ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความเปราะบางดา้น
สาธารณสขุ 

Source:  IPCC AR4, 2014 
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IPCC 2014 

ผลกระทบและการปรบัตวัเพือ่การลดความเสีย่งตอ่สขุภาพ 

8 



Reduce exposures 

• Legislative 
policies 

• Alterations in 
built 
environment 

• Alterations in 
natural 
environment 

Prevent onset of 
adverse outcomes 

• Early warning 
systems 

• Surveillance and 
monitoring 

• Vector control 
programs 

• Public education 
and outreach 

Response / 
treatment 

• Medical training 
and awareness 

• Treatment 

• Emergency 
response 

ตวัอยา่งมาตรการการปรบัตวัดา้นสาธารณสขุ
เพือ่ลดความเสีย่งจาก CC 

Source: WHO 2008 (Policy Responses to Address the Health Risks of Climate Change) 
  

9 



ตวัอยา่งการปรบัตวัเพือ่ลดความเสีย่งตอ่สขุภาพจาก CC 
ผลกระทบตอ่

สขุภาพ 
กฎระเบยีบ วชิาการ การใหค้วามรู-้ที่

ปรกึษา 
วถิชีุมชน & 
พฤตกิรรม 

โรคเครยีดจาก
ความรอ้น 

พฒันาแนวทาง
ป้องกนั/ลดความ
รอ้นในสถานที่
ทํางาน 

ออกแบบทีอ่ยูอ่าศยั/
อาคารสาธารณสะ/
การออกแบบเมอืง 

พฒันาระบบเฝ้า
ระวงั/เตอืนภยั 

•ปรบัเปลีย่น
เสือ้ผา้ 
•การพกักลางวนั 

ภยัพบิตั/ิสภาพ
ภมูอิากาศที่

รนุแรง 

• กฎหมาย 
• สรา้งแรงจงูใจ
สําหรบัการ
ปรบัปรงุโครงสรา้ง
อาคารทีป่ลอดภยั 

•การวางผงัเมอืง 
• การออกแบบทีอ่ยู่
อาศยัสําหรบัพืน้ที่
เสีย่ง  
• การจดัการ
สขุาภบิาล 

พฒันาระบบเตอืน
ภยั 
การใหส้ขุศกึษา 
 

อาศยัในบา้น/
พืน้ทีท่ ีป่ลอดภยั 

โรคตดิตอ่นํา
โดยแมลง 

การควบคมุพาหะนํา
โรค/วคัซนี /การใช้
ทรายอะเบท / การ
เฝ้าระวงั / การ
ป้องกนัและควบคมุ
โรค 

การใชส้ขุศกึษา การทําลายแหลง่
เพาะพนัธุใ์นบา้น/ 
การทิง้ขยะ/การ
นอนกางมุง้ 

โรคจากอาหาร
และนํา้เป็นสือ่ 

• กฎหมายป้องกนั
ลุม่นํา้ 
• มาตรฐาน
คณุภาพนํา้ 

• การคดักรอง 
• การปรบัปรงุระบบ
บําบดันํา้และระบบ
สขุาภบิาล 

การใหส้ขุศกึษา 
 

• การลา้งมอืและ
การปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม 
• สขุาภบิาลอาหาร 
 Source: McMichael et al. 2001 



สถานการณ์และการ
คาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต 2 



Estimated Deaths Attributed to Climate Change 
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Floods 

Malaria 

Diarrhea 

Malnutrition 
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DALYs (millions) Deaths (thousands) 
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2020 

Estimated Death and DALYs 
Attributable to Climate Change 

Campbell-Lendrum et al., 2003 13 



Climate change vulnerability map of  
SE Asia 

14 Source: Yusuf & Francisco (2009) 
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Floods 
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India heat wave 2015 

Source: The guardian 2015 15 



India heat wave 
2015 

Source: The guardian 2015 
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Source: IPCC AR5 Chapter 8 Human health 

EU heat wave 
2013 
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ขอ้มลูผูป่้วยจากสภาวการณ์ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความรอ้น
ในประเทศไทย 

1020 1241
1810

2742
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จํานวนผูป่้วย (ราย) โรคตามรหสัโรคทีส่มัพนัธก์บั
ความรอ้น (T670-679) 
• Heat stroke 
• Heat syncope 
• Heat camp 
• Heat exhuastion  
• Heat fatigue 
• Heat edema 
• Other effects of heat and 

light 
• Effect of heat and light, 

unspecified 

Source: สนย. กระทรวงสาธารณสขุ 

- สถติปีิ 45 –56 กลุม่เสีย่งจากโรคจากความรอ้นในประเทศไทย ไดแ้ก ่ผูส้งูอาย ุกลุม่ผู ้
มอีาชพีรบัจา้ง มโีรคประจําตวั และดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
- ปี 56 มผีูเ้สยีชวีติดว้ยโรคลมแดด 20 ราย (สว่นใหญเ่ป็นเพศชาย)  
- มกีารคาดการณ์วา่อกี 20-30 ปีขา้งหนา้ วนัทีอ่ากาศรอ้นเกนิ 33 C จะมมีากขึน้ 3 เทา่ 
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Heat exposure & Work Loss 

Tord Kjellstrom 2012 

- Heavy work outdoor is affected so that more than 80% of afternoon 
work time is lost due to heat and reduce labour productivity in 
Southeast Asia.  

WBGT =32-34 C WBGT =26-28 C 
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Deaths from extreme weather events in Southeast Asia, 
1970 - 2008 

Source: EM-DAT (2008) 

SEARO country  Drought 
 Extreme 
temperature  Flood  Storm  Wildfire  Total 

Bangladesh 18            2,171             41,759    474,098    -          518,046    
Bhutan (no pre-1990 data) -           -                 222         17             -          239           
India 320          11,710           46,185    49,029      6             107,250    
Indonesia 1,329       -                 5,227      1,692        300         8,548        
Korea Dem P Rep -           -                 1,820      55             -          1,875        
Korea Rep -           40                  2,274      2,186        2             4,502        
Maldives -           -                 -          -            -          -            
Myanmar -           -                 364         138,864    8             139,236    
Nepal -           108                5,481      97             88           5,774        
Sri Lanka -           -                 941         754           -          1,695        
Thailand -           -                 2,648      927           -          3,575        
Timor-Leste (no pre-1990 data) -           -                 1             -            -          1                
Total 1,667       14,029           106,922 667,719    404         790,741     

- ประเทศไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศทีม่ปีชช.ไดร้บัผลกระทบจากนํา้ทว่มทกุปี  
- 10 ปีทีผ่า่นมา ปญัหาภยัพบิตั ิ(นํา้ทว่ม ภยัแลง้) มคีวามรนุแรงมากขึน้ มพีืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบมาก
ขึน้ (42 – 70 จงัหวดั) มลูคา่ความเสยีมากขึน้ 
- ผลกระทบตอ่สุขภาพมที ัง้ทางตรง (การเจ็บป่วย เสยีชวีติ) และทางออ้ม (ความเครยีด)  
- คาดการณ์วา่ ปี 2030 จะมปีชช.ไดร้บัผลกระทบจากนํา้ทว่มเพิม่ข ึน้กวา่ 200,000 รายตอ่ปี (World 
Resource Institute) 21 



 

Source: Wahid 2009 22 



Source: Wahid 2009 23 



Sourceซ Wahid 2009 24 



ไข้เลอืดออก 

มาลาเรีย 

อณุหภมูทิ ีเ่หมาะสมกบัการฟกัตวัและแพรก่ระจายของยงุพาหะนําโรคไขเ้ลอืดออกและ
มาลาเรยี ประมาณ  32-35 C และ 20-27 C ตามลาํดบั  

(Source:องอาจ และคณะ, 1999 และ นฤมล และคณะ 2549) 

- สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกและมาลาเรยี มคีวามรนุแรงมากขึน้ และจาก
แบบจาํลองคาดการณว์า่ปี 2593 จะมผีูป่้วยเพิม่สงูขึน้ 2 เทา่ 
- ปี 51 พบผูป่้วยและผูช้วีติจากโรคไขเ้ลอืดออกเพิม่ข ึน้เป็น 2 เทา่จากปี 47   
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การคาดการณก์ารเกิดไขเ้ลือดออกในประเทศไทย 

Temp + 1 C Temp + 2 C Temp + 3 C 

Source: Chitti และคณะ 2014 

- Multiple logistic regression 

- ใชข้อ้มูลปี 1980 – 2012 ใน 48 จงัหวดั  26 
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การดาํเนนิงานดา้นสาธารณสขุรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

1. พฒันาแผนยทุธศาสตรร์องรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดา้น
สาธารณสขุ 

2. พฒันากลไก ความรว่มมอืของ
หนว่ยงานดา้นสาธารณสขุ 

3. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเรือ่ง “Heath 
and climate change” 

4. พฒันาแนวทางการเฝ้าระวงัและปรบัตวั
ดา้นสาธารณสุขรองรบัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

5. ประสานความรว่มมอืกบัWHO เพือ่
พฒันาองคค์วามรูแ้ละมาตรการดา้น
สาธารณสขุในประเทศ 

6. ผลกัดนัใหห้นว่ยงานสงักดักสธ.ลด 
GHGs ในสถานพยาบาลและขยาย
กจิกรรมสูชุ่มชน  

1) การกําหนดนโยบาย 
2) การสรา้งและจดัการความรู ้
3) การประเมนินโยบายและ

เทคโนโลยดีา้นสขุภาพ 
4) การกําหนดและรบัรอง

มาตรฐานตา่งๆ 
5) การพฒันาระบบกลไกการเฝ้า

ระวงัโรคและภยัสขุภาพ ตอบ
โตภ้าวะฉุกเฉนิ 

6) การพฒันากลไกดา้นกฎหมาย 
7) การพฒันางานสขุภาพโลก

และความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ 

8) การกํากบัดแูล ตดิตาม 
ประเมนิผล 

9) การใหข้อ้คดิเห็นตอ่ระบบ
การเงนิการคลงัสขุภาพของ
ประเทศ 

10) การพฒันาขอ้มลูขา่วสารให้
เป็นระบบเดยีว 

11) การกําหนดนโยบายและ
จดัการกําลงัคนดา้นสขุภาพ 

12) เขตสขุภาพหรอื service plan 

National Health 
Authority 
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(รา่ง) กรอบยทุธศาสตรร์องรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศดา้นสาธารณสขุ 
(พ.ศ.2559-2563) 

ประเทศไทยมภีมูคิุม้กนัและมคีวามพรอ้มดา้นสาธารณสขุในการรองรบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยการบรูณาการศกัยภาพ
ของทกุภาคสว่น เพือ่ใหป้ระชาชนไทยดาํรงชวีติเป็นปกตสิขุและมสีขุภาพด ี

1.ระบบสาธารณสขุ (สง่เสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟ)ุ ในการรองรบัผลกระทบตอ่สขุภาพจาก 
CC 

2.มคีวามรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานในการเตรยีมการรองรบัผลกระทบจาก CC ท ัง้ในและ
นอกภาค สธ.  

3.ประชาชนและหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจ ตระหนกัและมสีว่นรว่มในการจดัการ 
ป้องกนัหรอืลดผลกระทบจาก CC  

เป้าประสงค  ์

ยทุธศาสตร  ์
พฒันาระบบเฝ้า
ระวงั เตอืนภยั 
สือ่สาร การป้องกนั
ความเสีย่ง 

พฒันาองคค์วามรู ้
ดา้นสาธารณสขุ 

สง่เสรมิใหภ้าค
สว่นสธ.ลด GHGs
และสนบัสนนุชุมชน
การปรบัตวั 

พฒันาระบบการ
สือ่สารใหค้วามรูแ้ละ
ความเขา้ใจแก่
ประชาชน 

พฒันากลไก
ความรว่มมอื
ระหวา่งหนว่ยงาน 

พฒันาและ
เสรมิสรา้งขดี
ความสามารถของ
ระบบสาธารณสขุ 

วสิยัทศัน  ์

คุม้ครองประชาชนจากภยัคกุคามสขุภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
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บทบาทของภาคสว่นสาธารณสขุในการรบัมอืกบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การปรบัตวั 
(Adaptation) 
•1. พัฒนานโยบาย/
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  

•2. สรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่/ี
ปลอดภัย 

•3. พัฒนาศกัยภาพของ
ระบบสาธารณสขุ  
 - พัฒนาระบบบรกิาร
สขุภาพ   
 - ระบบเฝ้าระวังและเตอืน
ภัย   
 - การควบคมุพาหะนําโรค
ทีม่ปีระสทิธภิาพ   
- ระบบการรักษาและ
สอบสวนโรค   
 - ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ
ดา้นสาธารณสขุ  
4. สือ่สาร และใหค้วามรู ้

การลดกา๊ซเรอืน
กระจก 
(Mitigation) 
• 1. มสีว่นรว่มในการลด

กา๊ซเรอืนกระจกจาก
กจิกรรมตา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

• 2. สนับสนุนชมุชนหรอื
ภาคสว่นอืน่ใหม้สีว่น
รว่มในการลด GHGs 

การเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถ 
(Cross cutting)  
• ศกึษาวจัิย และพัฒนา

เทคโนโลย ี
• ประสานความรว่มมอืกบั

ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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