
ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าโลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น

ทุกปี อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัว

ของอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในปริมาณที่มากขึ้น การ

ขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การขยายตัว

ของชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไฮโดร

ฟลูออโรคาร์บอน และ สารซีเอฟซี ภาวะโลกร้อนนี้ได้ส่งผล

กระทบมากมายทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดการแปรปรวน

ของสภาพอากาศ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ท�าให้ภูเขาน�้าแข็ง

ขัว้โลกละลาย มผีลให้ระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้ ภยัแล้งและน�า้ท่วม

มคีวามรนุแรงมากขึน้ มผีลท�าให้ผลผลติทางการเกษตรลดลง 

เกดิภาวะขาดแคลนอาหาร ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงด้าน

อาหารและด้านเศรษฐกจิ นอกจากนีภ้าวะโลกร้อนยงัมผีลต่อ

สุขภาพ น�าโรคร้ายมาสู่มนุษย์ได้อีกด้วย ภูมิภาคที่มีอากาศ

เย็นอุณหภูมิเริ่มร้อนข้ึน ท�าให้พบโรคในประเทศเขตร้อน

เพิม่มากขึน้ ส่วนประเทศท่ีอยูใ่นเขตร้อนรวมถึงประเทศไทย

ที่ร้อนอยู่แล้วนั้น ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆมากยิ่งขึ้น ภาวะ

โลกร้อนทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพมนษุย์ เช่น การเกดิน�า้ท่วม

ท�าให้เกิดการปนเปื ้อนสิ่งสกปรกและสารพิษต่างๆ ใน

แหล่งน�้าที่ใช้อุปโภคบริโภค ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อที่มากับ

น�้าและอาหารเพิ่มข้ึน มลพิษทางอากาศมีผลต่อระบบ

ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่ไวต่อสารเหล่านี้จะท�าให้มี

อาการโรคทางเดินหายใจ โรคที่มาในภาวะโลกร้อนที่ส�าคัญ

ได้แก่ 

นพมาศ สะพู*

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สรรสาระ

โลกร้อน ก่อโรคร้าย

โรคไข้เลอืดออก (Dengue hemorrhagic 
fever)

เป็นโรคติดต่อทีเ่กดิจากไวรสัเดงก ีมยีงุลายเป็นพาหะ

น�าโรคทีส่�าคญั โดยยงุลายตวัเมยีซึง่ดดูเลอืดคนเป็นอาหารไป

กัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี หลังจากนั้นเช้ือจะ

อยู่ในยุงไปตลอดชีวิตยุง เมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่น ก็จะปล่อย

เชื้อไวรัสไปยังคนที่ถูกกัดได้ อุณหภูมิที่สูงเนื่องจากภาวะ

โลกร้อน ท�าให้วงจรชีวิตของยุงลายเปลี่ยนไป มีระยะฟักตัว

เร็วขึ้น ท�าให้จ�านวนยุงลายเพิ่มขึ้น โอกาสที่ยุงจะน�าเชื้อโรค

ไปสู่คนมากขึ้น และยุงลายที่มักออกหากินในตอนกลางวัน 

ก็ออกหากินในช่วงกลางคืน ท�าให้การควบคุมโรคยากขึ้น 

อณุหภมูทิีส่งูขึน้จากภาวะโลกร้อนท�าให้ยงุลายและเชือ้ไวรสั

เดงกแีพร่กระจายเพิม่ขึน้ในหลายพืน้ทีใ่นโลก เช่น มรีายงาน

พบผู้ป่วยในประเทศเขตหนาวเพิ่มมากขึ้น จากการเดินทาง

มาท่องเที่ยวในประเทศที่มีโรคชุกชุม 

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญ

ของประเทศไทย รวมทั้งประเทศในแถบเอเซียตะวันออก

เฉียงใต้ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะต่อการขยายพันธุ์

ของยุงลาย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี 

2556 ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 พบผู้ป่วย 39,029 ราย 

เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2555 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ถึง 3.1 เท่า 

เสียชีวิต 44 ราย 

การป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรัสเดงก ีท�าได้โดยป้องกันการ

แพร่พันธุ์ของยุงลาย ด้วยการท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ก�าจดัภาชนะแตกหกัทีม่นี�า้ขงั ใส่ทรายก�าจดัลกูน�า้ในภาชนะ

ใส่น�า้ท่ีปิดฝาไม่ได้ และการป้องกนัไม่ให้ยงุกดั โดยนอนในมุง้ 
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อหิวาตกโรค (Cholera)
เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ 

คอเลร่า (Vibrio cholera) เข้าสูร่่างกายโดยการรบัประทาน

อาหารหรอืน�า้ทีม่กีารปนเป้ือนของเชือ้เข้าไป อาการทีส่�าคญั

คือ ถ่ายอุจจาระเป็นน�้าคราวละมากๆ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

ปวดท้อง ไปจนถงึถ่ายอจุจาระเหลวสคีล้ายน�า้ซาวข้าว กลิน่

เหม็นคาวจัด อาจมีอาเจียนร่วม และมีอาการขาดน�้าและ

เกลือแร่อย่างรวดเร็ว ในรายที่รุนแรงอาจจะเสียชีวิตถ้าไม่

ได้รับการรักษาทันท่วงที 

เช้ือ วบิรโิอ คอเลร่า พบได้ตามแหล่งน�า้กร่อย บรเิวณ

ปากแม่น�า้ทีต่ดิทะเล อาจพบในแหล่งน�า้จดืท่ีตดิกบัทะเลของ

ประเทศเขตร้อน ในแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ สาหร่าย 

และอาหารทะเล ภาวะโลกร้อนท�าให้ระดับน�้าทะเลที่สูง

ขึ้นเอ่อล้นเข้าไปในแอ่งน�้าจืดที่ราบชายฝั่ง ท�าให้แอ่งน�้านั้น

เปลีย่นเป็นน�า้กร่อยเหมาะแก่การเจรญิของเชือ้อหวิาต์ ระบบ

สุขาภิบาลที่ไม่ดีเนื่องจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง ท�าให้มีเชื้อปนเปื้อนในน�้าและอาหาร 

สามารถแพร่มาสู่คนได้โดยมีแมลงวันเป็นพาหะ และแหล่ง

น�้าที่ปนเปื้อนเชื้อเมื่อ น�าน�้านั้นมาใช้ท�าให้มีโอกาสที่จะติด

เชื้อนี้ได้

การป้องกันจากโรคน้ีท�าได้โดยรับประทานอาหารที่

ปรงุสกุใหม่ๆ ดืม่น�า้สะอาด ล้างมอืให้สะอาดก่อนรบัประทาน

อาหาร ถ่ายอุจจาระในส้วม ไม่ถ่ายลงในแม่น�า้ล�าคลอง ระวงั

น�้าเข้าปากเมื่อเล่นหรืออาบน�้าในล�าคลอง

โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
เกิดจากพิษของจุลินทรีย์ สารเคมี หรือ โลหะหนัก 

ติดต่อโดยรับประทานอาหารหรือน�้าที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสาร

พิษนั้นเข้าไป มักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ จากเนื้อสัตว์

ที่ปนเปื้อนเชื้อ ไข่ อาหารทะเล อาหารกระป๋องที่หมดอายุ 

น�้านมที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ อาหารที่ปรุงไว้นานแล้วไม่ได้

ใส่ตู้เยน็ไว้ ในภาวะโลกร้อนทีอ่ณุหภมูสิงูขึน้เหมาะแก่การเจรญิ

ของเชือ้จุลินทรีย์ ช่วยท�าให้เชือ้จุลินทรีย์เจริญได้เรว็ และเมือ่

เรารับประทานอาหารนั้นเข้าไป จะท�าให้เกิดอาการอาหาร

เป็นพิษได้ อาการที่พบ คือ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ เบื่ออาหาร 

อุจจาระร่วง บางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

โดยเฉพาะเด็ก คนชรา หรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต�่า 

การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุด คือ อนามัย

ส่วนบุคคลต้องดี ล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหาร 

ปรุงอาหาร และหลังเข้าห้องน�้าทุกครั้ง

โรคภูมิแพ้ (Allergy)
โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ ้มกันของ

ร่างกายท�างานผิดปกติ โดยสาเหตุส�าคญัเกดิจากพันธกุรรมและ

จากสารก่อภมูแิพ้ เช่น ไร ฝุน่ ละอองหญ้า มลภาวะ ควนับหุรี่ 

ภาวะโลกร้อนท�าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เกิดความร้อน 

ความแห้งแล้ง และเกิดไฟไหม้ป่า ท�าให้เกิดหมอกควันหนา

แน่นอย่างที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อสูดดม

เข้าไปท�าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ หืด ซึ่ง

โรคภูมิแพ้อากาศเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ความแห้ง

แล้งยังท�าให้ฝุ่นละอองจากถนน การเผาไหม้ จากโรงงาน

อุตสาหกรรมกระจายไปได้ไกล ส่งผลให้คนเป็นโรคภูมิแพ้

กระจายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่ม

สูงขึ้น ไปกระตุ้นให้สาหร่าย พืช หรือวัชพืชบางชนิดเพิ่ม

มากขึน้ อาจก่อให้เกดิภมูแิพ้ได้จากละอองเกสรทีล่อยมากับ

อากาศ รวมถึงมลภาวะต่างๆอาจกระตุ้นให้คนท่ีเป็นหอบหดื

เกิดอาการได้มากขึ้น 

การป้องกันจากโรคภูมิแพ้ คือ ดูแลตนเองและสภาพ

แวดล้อมให้ปราศจากสารก่อภมูแิพ้ ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ 

พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด

ติดต่อโดยรับประทานอาหารหรือน�้าที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสาร

พิษนั้นเข้าไป มักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ จากเนื้อสัตว์

ที่ปนเปื้อนเชื้อ ไข่ อาหารทะเล อาหารกระป๋องที่หมดอายุ 

การป้องกันจากโรคภูมิแพ้ คือ ดูแลตนเองและสภาพ

แวดล้อมให้ปราศจากสารก่อภมูแิพ้ ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ 

พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด
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หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นเร่ืองทีท่กุคนไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่

ใกล้ตัวและมีผลต่อเราโดยตรง สิ่งที่ท�าได้คือการดูแลตัวเอง

ให้แขง็แรง ทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ  

ปัญหาโลกร้อนไม่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึง่ หรอืประเทศใด 

ประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่เราทุกคนที่จะต้องร่วมมือ

ร่วมใจกันป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน วิธี

การลดโลกร้อนทีเ่ราทกุคนจะช่วยกนัได้ เช่น การใช้พลงังาน

อย่างประหยัด ลดการใช้น�้ามัน โดยใช้รถยนต์เท่าท่ีจ�าเป็น 

เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ 

เปิดหน้าต่างแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ การใช้น�้าอย่าง

ประหยัด การปลูกต้นไม้เพื่อให้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้น และการ

รณรงค์ให้ประชาชนได้รูแ้ละตระหนกัถงึความส�าคญัของการ

มีสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ 

จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้มาก ถ้าเราทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันก็

จะท�าให้โลกของเราน่าอยู่และลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะ

โลกร้อนต่อสุขภาพได้ 

โรคลมแดด (Heat stroke)
เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกิน

ไปจนท�าให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส 

สาเหตุการเกิดโรคแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก

เกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมมากเกินไป มักเกิดในช่วง

ท่ีมีอากาศร้อน ส่วนอีกประเภทเกิดจากการออกก�าลังกาย

ที่หักโหมมากเกินไป 

สัญญาณส�าคัญที่ต้องระวังของโรคนี้คือ ตัวร้อนจัด 

ข้ึนเรื่อยๆ ไม่มีเหงื่อออก ต่างจากเพลียแดดทั่วไปที่มีเหงื่อ

ออกด้วย กระหายน�า้มาก อ่อนเพลยี คลืน่ไส้ อาเจยีน หน้ามดื  

ปวดศีรษะ หายใจเร็ว ถ้ามีอาการดังกล่าวให้รีบหยุดพัก  

ท�าให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงโดยเร็ว โดยเข้าไปอยู่ในที่ร่ม 

ใช้ผ้าชุบน�้าเย็นหรือน�้าแข็งประคบตามซอกตัว คอ รักแร้ 

เชงิกราน ศรีษะ ร่วมกบัการใช้พดัลมเป่าช่วยระบายความร้อน  

หรอืถ้าเป็นมากอาจใช้น�้าเยน็เทราดลงบนตวัเพือ่ลดอณุหภมูิ

ของร่างกายให้ต�่าโดยเร็วที่สุด

การป้องกันอันตรายในภาวะที่อากาศร้อนเช่นนี้ ต้อง

ดื่มน�้าให้เพียงพอ สวมเสื้อผ้าสีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี  

หลีกเลี่ยงการอยู ่กลางแจ้งในวันท่ีอากาศร้อนจัด และ 
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