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ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 

 
0.7 องศา ... รายกวาที่คุณคิด 

 
 ตัวเลข  0.7 ดูชางนอยนิด แตหากตัวเลขนี้เปนคาระบุระดับอุณหภูมิที่ตามดวยหนวยเซลเซียส นั่น
หมายถึงการนําไปสูผลเปล่ียนแปลงอยางมหันต 
 ใคร ๆ ก็รูวารางกายของคนเรานั้นมีอุณหภูมิเฉล่ียในภาวะปกติอยูที่ 37 องศาเซลเซียส แตเมื่อใดที่
อุณหภูมิขยับขึ้นเพียงเล็กนอย แค 0.5 องศา ภาวะคุกคามจากการเปนไขและความไมสบายนานัปการจะ
ปรากฏขึ้นทันที 
 และเมื่อมีการคนพบวา ในชวง 150 ปที่ผานมา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่เคยอยูที่ 14 องศา
เซลเซียส ซึ่งต่ํากวารางกายมนุษยมากกวาเทาตัว ไดขยับสูงขึ้นไปถึง 0.7 องศาเซลเซียส จนอาจเรียกไดวา 
“โลกกําลังเปนไข” อะไรจะเกิดขึ้นกับความเปนไปในโลกที่ไมมีอะไหลใหซอมแซมใบนี้  

โดยเฉพาะอยางยิ่งกับมนุษย? 
 
 ใน “รายงานสุขภาพคนไทย 2551” ซึ่งจัดทําโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม แผนงานระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดรวบรวมอาการหลังโลก
ปวยเปนไข ที่สงผลกระทบตอมนุษยไวมาเสนอดังนี้ 
 
การเผชิญหนาภัยพิบัติบอยครั้งกวาทีเ่คย 
 ส่ิงหนึ่งที่จะตามมากับภาวะโลกรอนก็คือ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สงผลใหเกิดลมฟา
อากาศผิดปกติ และมีแนวโนมวาจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นกวาในอดีต  

ปรากฏการณเหลานี้ ไดแก น้ําทวม ความแหงแลง อุณหภูมิที่ขึ้นลงอยางไมปรานีปราศรัย การเกิดคลื่น
ความรอน พายุ และไฟปา  ซึ่งลวนแตนําไปสูความเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของผูคนทั่วโลก
อยางมหาศาล ดังกรณีของพายุไตฝุน “ทุเรียน” ที่พัดถลมเมืองบิโคล ประเทศฟลิปปนส เมื่อเดือนธันวาคม 
2549 ทําใหมีผูเสียชีวิต 1,200 คน หรือกรณีพายุไซโคลน “ซิดร” ที่ถลมบังคลาเทศในปถัดมา คราชีวิต
ผูคนไปถึง 3,000 คน  

“โลกรอน” จึงไมเพียงแตทําใหรอน แตยังสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยทั่วทั้งโลกอยางรุนแรงยิ่ง  
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ตารางแสดงความถี่ของการเกดิภัยพิบัติธรรมชาติในระดับที่รุนแรงกวาปกติ พ.ศ.2493 – 2544 
ประเภทภัยพิบัติ 2493-2502 2503-2512 2513-2522 2523-2532 2533-2544 
พายุ 59 121 121 207 300 
ไฟปา 0 4 11 25 54 
คลื่นยักษ 2 5 2 3 12 
ดินถลม 11 15 34 63 114 
แมลงระบาด 0 1 6 43 13 
น้ําทวม 50 11 170 276 489 
ทุพภิกขภัย 0 2 4 11 45 
อุณหภูมิสูงจัด 4 10 9 19 70 
โรคระบาด 0 31 44 86 317 
แหงแลง 0 52 120 177 195 

ที่มา: The Center for Health and Global Environment, Harvard Medical School,2005. 
 
โรคติดตอแพรระบาดหนักกวาเดิม 
 วงการวิทยาศาสตรยอมรับแลววาภาวะโลกรอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําใหส่ิงมีชีวิตที่เปนพาหะของ
โรคติดตอบางชนิดเพิ่มจํานวนเร็วขึ้น ทําใหเกิดการแพรระบาดหนักกวาเดิม ตัวการสําคัญตัวหนึ่งก็คือ ยุง สาย
พันธุตาง ๆ ซึ่งเปนพาหะนําโรคระบาดรายแรงหลายชนิด ทั้งมาลาเรีย ไขเลือดออก แมลงวัน ซึ่งเปนพาหะโรค
อุจจาระรวงและอหิวาตกโรค หนู ซึ่งเปนตัวนําโรคฉี่หนู และโรคอื่น ๆ อีกหลายชนิด  
 ตัวอยางหนึ่งที่สะทอนความสัมพันธระหวางภาวะโลกรอนกับการแพรระบาดของโรคราย ก็คือ รายงาน
การระบาดของโรคมาลาเรียและไขเลือดออกในพื้นที่ที่มีความสูงเกินกวาระดับที่ยุงพาหะของโรคสามารถมีชีวิต
รอดอยูได  

รายงานการศึกษาของศูนยศึกษาสุขภาพกับส่ิงแวดลอมของโลก วิทยาลัยแพทยศาสตรฮารวารด ระบุ
วา ปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นในพื้นที่สูงของหลายภูมิภาค เชน แอฟริกาตะวันออก แอฟริกากลาง ละติน
อเมริกา และเอเซีย สาเหตุของการระบาดในพื้นที่ที่ไมเคยพบมากอน เปนเพราะปกติยุงพาหะของโรคมีชีวิตอยูได
เฉพาะพื้นที่ความสูงไมเกิน 1,000 เมตร แตในชวงเวลา 30 ปที่ผานมา มีการพบยุงพาหะเหลานี้ที่ความสูง
ระดับ 1,700-2,200 เมตร เพราะภาวะโลกรอนทําใหอากาศในที่สูงอุนพอที่ยุงเหลานี้จะมีชีวิตอยูและแพร
พันธุได 

นอกจากนี้ การเกิดภัยพิบัติบอยครั้งกวาเดิมยังเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาดควบคูตามกันไป
ดวยดัง “ลูกโซ” ดังกรณีของประเทศโมเซมบิก ที่มีอัตราการปวยดวยโรคมาลาเรียเพิ่ม 4-5 เทา หลังเกิดน้ํา
ทวมใหญ เพราะเมื่อน้ําทวมลดลง จะเกิดน้ําขังตามแองเล็ก ๆ นอย ๆ มากมาย กลายเปนที่เพาะพันธุอยางดี 
ปญหาโรครายแรงที่มียุงเปนพาหะระบาดหนักไลหลังน้ําทวมเชนนี้ กลายเปนสถานการณที่พบบอยขึ้นเรื่อย ๆ 
ในชวงปหลัง ๆ 
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ตารางแสดงโรคที่อาจแพรระบาดไดอยางรวดเร็วกวาเดิมในภาวะโลกรอน 
ช่ือโรค สัตวพาหนะนําโรค 
กาฬโรค หนู, กระตาย, กระรอก 
โรคฉี่หนู หนู, สุนัข, โค, กระบือ, สุกร, สัตวปาอื่นๆ  
มิวรันทัยฟส หนู 
ฮันตาไวรัส หนูตามทองนา 
พิษสุนัขบา สุนัข, แมว, กระรอก, กระแต, คางคาว 
ไขหนูกัด หนู 
มาลาเรีย ยุงกนปลอง 
ไขเลือดออก ยุงลาย 
โรคเทาชาง ยุงเสือ, ยุงลายปา 
ไขสมองอักเสบ ยุงรําคาญ, นก, หนู 
อหิวาตกโรค/อุจจาระรวงเฉียบพลัน แมลงวัน 
ไขสมองอักเสบ (นิปปาหไวรัส) คางคาว, หนู 
ไขสมองอักเสบ (เวสตไนลไวรัส) นก, ยุง 
ไขเลือดออกอีโบลา ลิงชิมแปนซี, คางคาว, หนู 

               ที่มา : นรินี เรืองหนู.2550 
 

คลื่นความรอนคุกคามสขุภาพ 
 นักวิทยาศาสตรเชื่อวา “คล่ืนความรอน” ที่เกิดถี่ขึ้น และมีอานุภาพกระทบตอสุขภาพถึงขั้นคราชีวิต
ผูคนกวาครึ่งแสนในชวงที่ผานมาเกี่ยวของกับภาวะโรครอน 
 ในชวง 20 ปที่ผานมา ไดเกิดคลื่นความรอนรุนแรงถี่ขึ้น แตละครั้งสงผลตอชีวิตคนนับพันนับหมื่น ทั้ง
ในเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป   
 ครั้งที่ผูคนจดจําอยางยากจะลืมเลือนก็คือคล่ืนความรอนที่ปกคลุมหลายประเทศในทวีปยุโรปในชวง
ฤดูรอนป 2546 ซึ่งอุณหภูมิขึ้นสูงสุดเปนประวัติการณถึงกวา 40 องศาเซลเซียส มีคนตายมากกวา 
52,000 คน และยังเกิดที่อินเดียในปเดียวกันนั้นดวย โดยมีอุณหภูมิสูงถึง  45-49 องศาเซลเซียส ทําใหมี
ผูเสียชีวิต 1,600 คน 
 เหยื่อสําคัญของการเกิดคลื่นความรอนแตละครั้งก็คือ เด็ก ผูสูงอายุ และผูที่กําลังเจ็บปวย เพราะสภาพ
ดังกลาวทําใหรางกายสูญเสียน้ําและพลังงานไปมากกวาปกติ อีกทั้งทําใหสภาพแวดลอมเลวลง เพิ่มปริมาณฝุน
ละอองในอากาศ และมีความชื้นในอากาศต่ํา ซึ่งเปนอันตรายตอระบบหายใจ ปอด และการหมุนเวียนโลหิต  
 นอกจากผลกระทบในรูปของคลื่นความรอน เมื่อโลกรอนขึ้นยังทําใหผูคนมีโอกาสเกิดภาวะลมแดด
สูงขึ้น อาการดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอคนรักสุขภาพที่ชอบเลนกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่ง กีฬากลางแจง  
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ทุพภิกขภัยจากสภาพแวดลอมแปรปรวน 
 อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความแหงแลง หรือฝนที่ตกหนักเกินขนาด ทําใหประชากรที่เส่ียงตอการเจ็บปวยได
งาย เชน เด็กและผูสูงอายุไดรับผลกระทบอยางมาก และคนที่เจ็บปวยอยูแลวก็มีโอกาสเจ็บปวยหนักขึ้นไปจน
ถึงกับเสียชีวิตได ดังกรณีของคลื่นความรอนที่กลาวไปในตอนตน 
 เมื่อโลกรอนขึ้นยังทําใหไฟปาที่เกิดอยูเปนเนืองนิจในระยะหลัง ๆ มีความรุนแรงมากขึ้นและดับยากยิ่ง
กวาเดิม ทําใหเกิดสภาพความเสียหายแผไพศาล ควันและเขมาจากไฟปาเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ 
และทําใหเกิดความระคายเคืองตอดวงตา เหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งกรณีเกิดไฟปารุนแรงนานนับเดือนที่ประเทศ
อินโดนีเซียเมื่อป 2540-2541 ที่ทําใหมีผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและดาเปนจํานวนมาก 
 นอกจากนี้ ความแหงแลงยังไมเปนผลดีตอการทําเกษตรกรรม ส่ิงที่จะเกิดตามมาคือการขาดแคลน
อาหาร สงผลกระทบตอภาวะโภชนาการและสุขภาพโดยรวมของพลโลกในที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
ประชากรที่ยากจน  
 
 เห็นไหมวาเพียงแคอุณหภูมิในโลกใบนี้สูงขึ้นเพียง 0.7 องศาเซลเซียส ก็ทําให “สุขภาวะ” ของ
มนุษยชาติพลิกผันไดอยางมหาศาล 
 จะทําอยางไรใหดาวเคราะหสีน้ําเงินใบนี้เปนผืนพิภพที่รวมเย็นผาสุก...เชื่อวาคําตอบคนหาไดไมยาก 
 ส่ิงที่ทาทายอยูที่การเริ่มตนลงมือทําและรักษาความตอเนื่องใหถึงที่สุดมากกวา.... 

 
 ขอมูลเพิ่มเตมิ ติดตอ กิตมิาภรณ 081 449 7479 

 
 


