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ในการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ค�น�

	 คําว่า	 ‘ภาวะโลกร้อน”	 เป็นคําที่เราได้ยินมานานนับ	10	ปี	 แล้ว	 
หน่วยงาน	ภาครัฐ	ภาคเอกชนรวมท้ังประชาชน	 เริ่มให้ความสําคัญ	 และ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	สาเหตุสําคัญ 
ของภาวะโลกร้อน	 เช่น	 ปิดไฟเม่ือไม่ได้ใช้	 ใช้กล่องอาหารส่วนตัวแทนการใช้
กล่องโฟมหรอืพลาสติก	รณรงค์การใช้	(Reuse)	นาํกลับมาใช้ใหม่	(Recycle)	 
รวมทัง้พัฒนานวัตกรรมมากมาย	เพ่ือช่วยลดปัญหาโลกร้อน	อย่างไรกต็าม	
นอกจากการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Mitigation)	ข้างต้นแล้ว	
สิง่หนึง่ทีส่าํคัญ	 คือ	การเตรยีมความพร้อมให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะ 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ	หรอืเรยีกว่า	“การปรบัตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Adaptation)”	 โดยเฉพาะในระดับหมู่บ้าน 
หรือชุมชน	 ซึ่งต้องทําความเข้าใจ	 สร้างความรอบรู้	 รวมทั้งผนึกกําลัง 
อย่าง	เข้มเเขง็	อนัจะนาํไปสูก่ารปรับตัว	รบัมอื	และลดความเสีย่งด้านสขุภาพ
จาก	การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างมส่ีวนร่วมและอย่างย่ังยืนต่อไป

	 ตลอดเวลาทีร่่วมเรยีนรูก้ารปรบัตัวด้านสขุภาพจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศของชาวเมอืงเพีย	อาํเภอบ้านไผ่	จงัหวัดขอนแก่น	จดุแขง็ 
ที่ทําให้โครงการนี้สําเร็จ	 มาจากความร่วมแรงร่วมใจ	ความเป็นนํ้าหนึ่ง 
อันเดียวกันของชาวเมืองเพีย	 ผู ้นําชุมชนที่เข้มเเข็ง	 ทําให้ ได้เห็นกลไก 
การทํางานในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาw	หากใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มพัฒนา
ชุมชนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร	 เราขอ 
แนะนาํให้ท่านมาเรยีนรู้วิถกีารปรับตัว	ด้านสขุภาพของชาวเมอืงเพียในเล่มนี	้
และนาํไปต่อยอดพฒันาชมุชนของท่านให้พร้อมรับมอืกับการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 ท้ังนี้	 เป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี	 และอยู่รอด 
อย่างปลอดภัยในภาวะโลกร้อน...ก้าวไปด้วยกันนะ

ด้วยความขอบคุณ
คณะผูจ้ดัทาํ
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THE WORLD IS STILL THE SAME 

THERE IS JUST LESS IN IT

โลกเรากว้างใหญ่เท่าเดิม

แต่ท�ไม...ความน่าอยู่มันน้อยลง
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โลกเราวันนั้น...โลกเราวันนี้

ท�ำไม...มีช่วงฤดูร้อนที่ยำวนำนข้ึน มีฤดูหนำวสั้นลง?

ท�ำไม...ภำวะแห้งแล้งมีควำมรุนแรงขึ้น?

ท�ำไม...ในฤดูฝนเกิดฝนตกชุก และรุนแรงข้ึน?

ท�ำไม...น�้ำแข็งข้ัวโลกละลำย ส่งผลให้ปริมำณน�้ำทะเลเพิ่มสูงข้ึน?

 ปรากฎการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนจาก “การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” ท่ีท�าให้เกิดภาวะ
โลกร้อน 
 สาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ   

ของมนุษย์ เมื่อก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศมากเกินปกติ  

ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะถูกก๊าซเรือนกระจกกักเก็บไว้บนพื้นผิวโลก  

ส่งผลให้เกิด ภาวะเรือนกระจก จึงท�าให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(Climate Change)...คืออะไร

 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปล่ียนแปลง 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติของภูมิอากาศในช่วงระยะเวลา
ประมาณ 10 ปี หรือมากกว่าน้ัน โดยสาเหตุเกิดจากกระบวนการ

ทางธรรมชาตแิละกจิกรรมมนุษย์ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศก่อให้เกดิ

ผลกระทบอย่างมากมาย เช่น อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น การระเบิดของ

ภูเขาไฟ น�้าแข็งข้ัวโลกละลายอย่างรวดเร็ว ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น  

ความเป็นกรดในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น สัตว์ทะเลเสี่ยงสูญพันธุ์ และเกิดพายุฝน

ขนาดใหญ่และมีความรุนแรงมากข้ึน เป็นต้น
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อะไรคอืการปรบัตวั

ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

 การปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ หมายถงึ 
การคาดการณ์ผลกระทบทีเ่กดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศ และควรหาวธิกีารท่ีจะด�ารงชีวติอยู่ให้มีความเหมาะสม 

เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้มีความพร้อมในการรับมือ

ต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป (UNFCCC; 2015 และ European 

Commission; 2016) โดยมีการวางแผนการปรับมาตรการหรือโครงสร้าง

พืน้ฐานต่าง ๆ ต่อสถานการณ์และสภาพปัญหาท่ีจะเกดิขึน้ เช่น การปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน�้า ปรับเปล่ียนอาคารให้สอดคล้องกับ 

สภาพอากาศในอนาคตและเหตุการณ์ท่ีรุนแรง การพัฒนาพืชทนแล้ง  

และสร้างโครงสร้างพื้นฐานการควบคุมน�้าท่วม เป็นต้น

4
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การเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศระดบัโลก

	 จากการวิเคราะห์โดยองค์การการบินและอวกาศแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา	 (NASA)	 ระบุว่าอุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวโลก	 
ในทศวรรษ	2010	(พ.ศ.2553	-	2562)	สูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง

ทศวรรษ 1880 ประมาณ 0.8 องศาเซลเซียส หากดูกราฟแนวโน้ม 

จะพบการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลก

กราฟแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลก

ที่มา: UK Met Office Hadley Center
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 หากดูแผนท่ีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิบนพื้นดินและมหาสมุทร 

ระหว่างปี พ.ศ. 2423 - 2562 พบว่าอุณหภูมิเฉล่ียบนพื้นดินและมหาสมุทร

ของโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนไม่เท่ากัน พื้นที่ในเขตซีกโลกเหนือส่วนใหญ่และ 

บางส่วนในทวปีแอฟริกามอุีณหภูมิเฉลีย่สงูข้ึนประมาณ 2 – 4 องศาเซลเซียส 

(สีส้มเข้ม) ส่วนเขตเส้นศูนย์สูตรและมหาสมุทรส่วนใหญ่อุณหภูมิจะสูงข้ึน 

ประมาณ 1 – 2 องศาเซลเซียส (สีส้มอ่อน)

แผนท่ีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิบนพื้นดินและมหาสมุทร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2423 - 2562

ที่มา: NASA

 ถึงแม้โลกของเราจะร้อนข้ึนเพียงไม่กี่องศาเซลเซียส แต่ถือเป็น 

เร่ืองที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เพราะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

ระบบนิเวศ สภาพดินฟ้าอากาศ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพ วิถีชีวิต 

และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกได้อย่างมากมาย
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สถานการณ์การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 305.52 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCo

2
eq) ในปี พ.ศ. 2554  

โดยภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมาคือภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงภาคของเสียเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย

ที่สุด โดยทิศทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนของประเทศไทย

ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554 เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2543 - 2547 และ 

ลดลงในปี พ.ศ. 2548 หลังจากน้ันเพิ่มข้ึนอย่างช้า ๆ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558
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 จากอัตราการเพิ่มของก๊าซเรือนกระจกส่งผลให ้
ประเทศไทยมอีณุหภมิูเพิม่ข้ึน โดย พ.ศ. 2503 มอีณุหภมิูสงูสดุ 
44.5 องศาเซลเซยีส แต่ในปี พ.ศ. 2559 พบมีอณุหภมูสิงูสดุถงึ 
44.6 องศาเซลเซยีส ท้ังนี ้ ยังพบอกีว่าการเพิม่ข้ึนของอณุหภมิู 
จะพบมากตามเมืองใหญ่มากกว่าพืน้ท่ีชนบท 

ในป ี  พ.ศ.  2562 ยังพบว ่า

ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 

28.1 องศาเซลเซียส ถือเป ็น

อุณหภู มิ เฉ ล่ียสูงสุดของไทย 

ในรอบ 69 ปี (พ.ศ. 2494 – 2562) 

โดยพบว่า เม่ือปี พ.ศ. 2561 ไทยมี

อณุหภมูเิฉลีย่ 27.5 องศาเซลเซียส 

อณุหภมูทีิส่งูขึน้มีผลจากปรมิาณ

น�้าฝนท่ีน้อยลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ของโลกท่ีรุนแรงนั่นเอง การคาดการณ์อุณหภูมิเฉล่ียของประเทศไทยอาจมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิเฉล่ียทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 

1 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2582 หากยังไม่ลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก
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ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศในประเทศไทย

ความแห้งแล้งยาวนานและรุนแรงข้ึน
เนื่องจากภาวะฝนท้ิงช่วง ฤดูแล ้งยาวนานกว่าปกติ ท�าให ้แหล่งน�้า 

ตามธรรมชาติเหือดแห้ง มีน�้าไม ่ เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 

ของประชาชน รวมไปถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะ

ด้านการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน�้า พืชชะงักการเจริญ

เติบโต ส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้ลดลง
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น�า้ท่วมรุนแรงและบ่อยคร้ังข้ึน 
การเกิดฝนตกหนักเพิ่มข้ึน 1.5 – 2 

เท่า ท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดน�้าท่วม

รุนแรง สร้างความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สิน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม การผลิตหยุดชะงัก 

ความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม 

ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรสูญเสีย

รายได้ และเกิดการแพร่ระบาดของ

โรค ท้ัง ในมนุษย ์  สัตว ์  แล ะพืช 

ปรากฏการณ์นี้อาจจะเกิดสลับกับ

ความแห้งแล้ง

ระดบัน�า้ทะเลเพิม่สงูข้ึน
ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นท�าให ้ เกิด 

การรุกของน�้าเค็มในพื้นท่ีน�้าจืด 

ส่งผลให้ชุมชนเมอืงบริเวณชายฝ่ัง 

สูญ เสี ยพื้ นที่ ท่ี อ ยู ่ อ าศั ย แล ะ 

เส้นทางคมนาคม ตัวอย่างที่เห็น

ได้ชัดเจน เช่น วัดขุนสมุทรจีนท่ีถูก

น�้าทะเลกัดเซาะจนกลายเป็นเกาะ ท�าให้เนื้อท่ีวัดขนาด 100 ไร่ เหลือแค่  

5 – 6 ไร่ เม่ือรวมระยะการกัดเซาะเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ในอดีตพบว่า 

น�้าทะเลกัดเซาะเข้ามาเป็นระยะกว่า 5 กิโลเมตร



11

การเปล่ียนแปลงของชายฝ่ังทะเล
จากสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง  

ส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งที่เป็นจุดดึงดูด 

นักท่องเท่ียวถูกท�าลาย ส่งผลต่อ 

รายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ และ

สูญเสียแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า ซึ่งส่งผล

ต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

สตัว์น�า้ต่อการท�าการประมงในอนาคต

ปะการังฟอกขาว
อุณหภูมิของน�้าทะเลที่ เพิ่มสูงขึ้น 

อย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ส่งผลให้

เกิดปะการังฟอกขาวในหลายพื้นที่

ของประเทศไทย ดังนั้นหากปะการัง

ฟอกขาวเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลกระทบ 

ต่อรายได้ การท่องเที่ยวโดยตรงและ

ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรสัตว์น�้าในระยะยาว 

เนือ่งจากแหล่งปะการังเป็นแหล่งอาหาร

และที่อยู ่อาศัยของสัตว์ทะเลที่เป็น 

สัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด
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สิง่มีชีวติมีโอกาสเสีย่งสญูพนัธุ์
ประเทศไทยเป็นพืน้ทีว่กิฤตต่อการสญูเสยี 

ทรัพยากรชีวภาพ เนื่องจากการลดลง

ของพื้นที่ป่าจากการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจและมีความเป ็นไปได ้ สูง 

ท่ีสัตว์และพืชหลายสายพันธุ ์จะลด

จ�านวนลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ

สขุภาพของประชาชนย�า่แย่ลง
ปัญหาสาธารณสุขกลายเป็นปัญหา

อันดับต้นของประเทศไทย เม่ือสภาพ

ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไป มีอากาศ

ร้อนขึน้ ส่งผลให้เร่งวงจรชีวติของแมลง

ให้เร็วขึ้น ท�าให้เกิดการระบาดของโรค

อันเน่ืองจากแมลงเป็นพาหะน�าโรค 

เช่น โรคมาลาเรีย ไข้เลอืดออก เป็นต้น 

รวมทัง้การขาดแคลนน�า้สะอาด ส่งผล

ให้ประชาชนมีโอกาสเกิดโรคติดเช้ือ 

ได้ง่าย นอกจากนี้ยังเกิดโรคหอบหืด 

ภูมิแพ้ และโรคระบบทางเดินหายใจ

จากมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง

ที่เพิ่มมากขึ้นในเขตเมือง
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 จำกผลกระทบต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนี้ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที ่
ทุกคนจะต้องตระหนักและเห็นความส�าคัญของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ” แล้วเรำจะมีแนวทำงที่จะช่วยลดควำมรุนแรง 

จำกผลกระทบดังกล่ำวได้อย่ำงไร ?

มา	“เริ่มต้น”	ไปด้วยกัน...
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นามเมืองบ้านไผ่ 

พระเจ้าใหญ่ผือบัง 

จิตรกรรมฝาผนังล�้าค่า

แก่งละว้าแหล่งอุดม 

เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราม

14
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วนัวาน เมอืงเพยี

กรมอนามัย	 โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 ร่วมกับ
ศูนย์อนามัยท่ี	7	ขอนแก่น	ด�าเนินโครงการการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	และได้คัดเลือกพ้ืนท่ีต�าบลเมืองเพีย	อ�าเภอบ้านไผ่	
จังหวัดขอนแก่น	เป็นชุมชนต้นแบบ

เน่ืองจากเป็นพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศจงึจ�าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้สามารถรับมอืและปรับตวั

ด้านสขุภาพจากผลกระทบดงักล่าวได้ โดยพืน้ทีชุ่่มน�า้ท่ีอยู่ใกล้แม่น�า้ชี

และแก่งละว้า ท้ังหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านละว้าหมู่ท่ี 5, 6, 10  

บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 บ้านชีกกค้อหมู่ที่ 7, 13 และบ้านหนอง 

นางขวัญ หมู่ท่ี 9 เป็นพื้นที่ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย อีกทั้ง

ในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน�้าฝนน้อย ท�าให้ขาดแคลนน�้าอุปโภคและ 

น�า้บริโภค รวมถึงสภาพอากาศทีร้่อนจดัในช่วงฤดรู้อนจนอาจน�ามาสู่

การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในชุมชนได้

15
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ต�าบลเมืองเพีย	 เป็นต�าบลท่ีเก่าแก่ของ

อ�าเภอบ้านไผ่	เม่ือประมาณ	พ.ศ.	2310	

พ่อขนุเพีย้ได้น�าลูกบ้านจากอ�าเภอศรีภมูิ

จังหวัดร้อยเอ็ด อพยพตั้งหมู่บ้านใหม่ 

เมื่อได้เห็นสภาพของพื้นที่ที่ เป็นเนิน 

ล้อมรอบด้วยหนองน�้ามีสัตว์และพืชท่ี

อดุมสมบรูณ์ เหมาะแก่การสร้างเมือง จงึ

ให้ราษฎรสร้างทีอ่ยู่อาศยัขึน้ประกอบกบั

ในหมูบ้่านมีพระเจ้าใหญ่ จงึได้ต้ังช่ือตาม

ผู้ที่น�ามาว่าบ้านขุนเพีย และเมื่อเวลา 

ผ่านไปจงึได้เรยีกชือ่ใหม่ว่า “เมอืงเพยี” 

แก่งละว้า พื้นท่ีชุ่มน�้า 

แหล่งน�้าส�าคัญที่หล่องเล้ียงอยู่คู่กับชาวเมืองเพียมายาวนาน

มาจนทกุวนันี ้โดยต�าบลเมอืงเพยี อ�าเภอ

บ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น มีพืน้ท่ีประมาณ 

73.40 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจาก

จังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ประมาณ  

46 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การปกครอง 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองเพยี

ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน 2,938 ครัวเรือน 

จ�านวน ประชากรรวม 9,364 คน แบ่งเป็น

ชาย 4,588 คนและหญิง 4,776 คน  

(กรมการปกครอง,2562)
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บ้านเมืองเพยี
หมู่ที ่1

363 420

บ้านขามเรียง
หมู่ที ่3

329 329

บ้านละว้า
หมู่ที ่5

285 269

บ้านชีกกค้อ
หมู่ที ่7

232 242

บ้านหนองนาขวญั
หมู่ที ่9

157 161

บ้านดูโ่พธิต์าก
หมู่ที ่11

276 297

บ้านชีกกค้อ
หมู่ที ่13

158 183

บ้านเมืองเพยี
หมู่ที ่2

413 415

บ้านคู่ใหญ่
หมู่ที ่4

515 512

บ้านละว้า
หมู่ที ่6

436 478

บ้านเมืองเพยี
หมู่ที ่8

368 394

บ้านละว้า
หมู่ที ่10

484 484

บ้านขามเรียง
หมู่ที ่12

303 285

บ้านคามวารี
หมู่ที ่14

269 277
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ลกัษณะภมูปิระเทศ
พื้นท่ีด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นพื้นท่ีราบใช้ในการท�านา ทางด้าน 

ทศิเหนือส่วนใหญ่จะเป็นดนิเคม ีบริเวณนีใ้ช้เป็นแหล่งต้มเกลือสนิเธาว์ส�าหรบั

ขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นเนินสลับกับท่ีราบ 

โดยที่เนินใช้ท�าไร่ ท�าสวน ส่วนที่ราบส�าหรับท�านา

ลกัษณะภมูอิากาศ
ต�าบลเมืองเพียตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีสภาพ

อากาศส่วนใหญ่เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ฤดูฝนมีฝนตกปานกลาง ฤดูร้อน

อากาศร้อนมาก ฤดูหนาวไม่หนาวมาก โดยลักษณะอากาศแบ่งออกได้เป็น  

3 ฤดู ได้แก่ 

 เมืองเพยี เป็นพืน้ทีเ่ส่ียงต่อกำรเกดิอทุกภยั  

ในช่วงฤดแูล้งมีปริมำณฝนน้อย ท�ำให้ขำดแคลน

น�ำ้อปุโภคบริโภค รวมถึงสภำพอำกำศทีร้่อนจดั

ในช่วงฤดรู้อน จนอำจน�ำมำสู่กำรเกดิผลกระทบ

ต่อสุขภำพของประชำชน
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ฤดรู้อน เร่ิมต้ังแต่เดอืนกมุภาพนัธ์ถึงเดอืนเมษายนของทุกปี จะมอีากาศร้อนอบอ้าว  

 อณุหภูมโิดยเฉล่ีย 35 - 37 องศาเซลเซยีส

ฤดฝูน  เร่ิมต้ังแต่เดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนกนัยายนของทุกปี จะมีฝนตกค่อนข้าง 

 น้อย อณุหภมูโิดยเฉล่ีย 20 - 25 องศาเซลเซียส

ฤดหูนาว เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี อากาศโดยท่ัวไปจะ 

 หนาวเย็น อณุหภูมโิดยเฉล่ีย 14 - 15 องศาเซลเซียส

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน

พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สงิหาคม

กันยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม
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เม่ือใบไม้คายน�า้ ความช้ืนของ
ละอองน�า้จะดดูซับความร้อน

ในอากาศ ช่วยลดอณุหภมิูได้ถงึ 
3 – 5 องศาเซลเซียส

ในทางกลับกนั หากเราตัดต้นไม้ 
เผาในท่ีโล่งมากขึน้ ความร้อน
ในอากาศกม็ากข้ึน และสดุท้าย 
มนษุย์ คือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

มากท่ีสดุ
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“It is not the strongest of the species that 
survives, nor the most intelligent, but the one 

most responsive to change 

ไม่ใช่ผูท่ี้แข็งแกร่งหรือฉลาดทีส่ดุท่ีจะอยู่รอด 
แต่ผู้ทีรู้่จกัปรับตัวเข้ากบัความเปล่ียนแปลงได้ท่ีสดุ 

คือผูท่ี้จะอยู่รอด” 

ชาร์ลส ดาร์วนิ

21
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จุดเริม่ต้น วิถปีรบัตวั สู้ 

Climate Change

การเร่ิมต้นปรับตัวให้อยู่ได้ ในสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของชาวเมืองเพีย	 ไม่ใช่เรื่องง่าย	...แต่ก็ ไม่ใช่เร่ืองที่เป็นไป 
ไม่ ได้เลย!	 จุดเร่ิมต้นของ	 “โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชน 
เข้มแขง็	เพือ่รับมอืกบัผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ”	จะเกิดข้ึนไม่ได้เลย	

หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้น�าชุมชน เทศบาลต�าบลเมืองเพีย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านละว้า โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลเมืองเพีย และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

ซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญในการเริ่มผลักดันความเปลี่ยนแปลงนี้

22
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จุดเริม่ต้น คอืต้อง ‘ฮู’้ ปัญหา

ต้องค้นหาปัญหา	 เพื่อแก้ ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด  โดย 

เ ร่ิมจากการสร ้างความรู ้ความเข ้า ใจกับทุกคนในเ ร่ืองของ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ จากนั้น 

ชาวเมืองเพีย จึงร่วมกันค้นหาปัญหา สาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหา  

และวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทของเมืองเพีย 

โดยใช้เคร่ืองมือส�าคัญ คือ “ต้นไม้แห่งปัญหา”
 

เคร่ืองมอืส�ำคัญท่ีช่วยค้นหำสำเหตไุด้อย่ำงง่ำยดำยนัน่คือ “ต้นไม้แห่งปัญหำ”



24

รวมพลคนเมืองพีย ซ่ึงเป็นผู ้ รู ้

ปัญหาในพืน้ทีอ่ย่างแท้จริง ร่วมกัน

วเิคราะห์ปัญหา ได้แก่ แกนน�าชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมูบ้่าน องค์การบริหารส่วนต�าบล

เมืองเพีย โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลเมอืงเพยี โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านละว้า 

เป็นเจ้าของบ้านที่มาร่วมวิเคราะห์

ปัญหาในพืน้ทีค่รัง้น้ี

 

“ชำวเมอืงเพยี ร่วมกนัท�ำต้นไม้แห่งปัญหำ วเิครำะห์

ผลกระทบต่อสุขภำพจำก Climate Change”

“ค้นหำสำเหตแุละวเิครำะห์ผลกระทบต่อสุขภำพ โดยใช้ “ต้นไม้แห่งปัญหำ”

ส่ิงส�ำคัญท่ีสุด คือ คนในพืน้ทีต้่องรวมกนัวเิครำห์ผลกระทบของปัญหำ”
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หลงัจากการตกผลึกความคิด โดยใช้ต้นไม้แห่งปัญหา ชาวเมืองเพยี 

ค้นพบว่าปัญหาหลัก ๆ ในพืน้ทีมี่ 4 ประเดน็ ได้แก่ อทุกภยั ความร้อน 

ภัยแล้ง และฝุ่นละออง

 

ต้นไม้แห่งปัญหา	“อทุกภยั”
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ต้นไม้แห่งปัญหา	“ความร้อน”
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ต้นไม้แห่งปัญหา	“ภยัแล้ง”
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ต้นไม้แห่งปัญหา	“ฝุ่นละออง”

 



29

จากการร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศของเมืองเพยีต้ังแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	โดยใช้
เครื่องมือต้นไม้แห่งปัญหา (Problem tree Analysis ) สรุปได้ ดังนี้  

1.	 ผลกระทบจากอุทกภัย
 • มปีริมาณน�า้มากขึน้และมปีลาจ�านวนมาก ท�าให้ประชาชนบริโภคปลาหอย 

  มากขึ้น แต่อาจมีการปนเปื้อน ผนวกกับมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

  สุก ๆ ดิบ ๆ ที่อาจท�าให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

 • การเกิดแผลขณะหาปลาและต้องแช่อยู่ในน�้านาน (5 - 6 ชั่วโมง)  

  ท�าให้ติดเชื้อในกระแสเลือด

 • ปัจจุบันมีฝายกั้นน�้า ท�าให้การระบายน�้าล่าช้า น�้าท่วมเร็วส่งผลต่อ 

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน

 • น�้าฝนมาเร็วขึ้นและฝนตกมากกว่าเดิมน�้าระบายออกได้ช้า เกิดปัญหา 

  น�้าท่วมขัง มีขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ที่ท�าให้การจัดการค่อนข้างยาก

 • ปัญหาเด็กจมน�้า

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศที ่‘เมอืงเพยี’
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 • การสร้างบ่อเกบ็น�า้ท�าให้ปิดก้ัน ทางระบายน�า้ท�าให้เกิดน�า้เสีย ก่อให้เกิด 

  โรคระบาดตามมา เช่น เท้าเปื ่อยในคนและสัตว์ ตาแดงและเกิด 

  โรคอุจจาระร่วงระบาด

 • ในแก่งละว้ามีต้นธูปฤาษีเยอะ ท�าให้แหล่งน�้าตื้นเขิน และเม่ือฝนตกหนัก  

  ท�าให้น�า้ระบายออกได้ช้า

ปัญหำอทุกภยัเป็นปัญหำใหญ่ในพืน้ท่ีท่ีไม่ได้แค่สร้ำงปัญหำด้ำนสังคม

แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภำพเป็นวงกว้ำง

รวมทัง้กำรใช้ชีวติประจ�ำวนัของชำวเมอืงเพยี
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2.	 ผลกระทบจากความร้อน
 • จ�านวนยุงลายเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนวงจรชีวิต  

  เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออก

 • อาหารบูด เน่าเสียง่ายท�าให้พบผู้ป่วยอจุจาระร่วง  

  จากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

 • ท�าให ้มีผู ้ป ่วยด ้วยอาการเครียด วิง เวียน  

  แน่นหน้าอก เป็นลมหมดสติและปี 2558 พบ 

  ผู้เสียชีวิตที่เถียงนาเน่ืองจากหัวใจวายฉับพลัน  

  และเด็กมีไข้สูงจนเกิดอาการชัก

 • พบผู ้ป ่วยที่ติดสุราเ ร้ือรังเสียชีวิต 2 ราย  

  หลังดื่มสุราทั้งวันและพบผู้ป่วยติดสุรามีอาการ 

  วิงเวียนศีรษะมารักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม 

  สุขภาพต�าบล

 • ความร้อนได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และ 

  ท�าให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่ว

 • พบการไหม้ของหญ้าแห้ง และท�าให้อากาศร้อน 

  เพิ่มมากขึ้น

 • เกิดปัญหาน�้าแล้งฝนขาดช่วงท�าให้ท�าประมง 

  และการเกษตรไม ่ ได ้  ส ่งผลต ่อรายได ้และ 

  ความเครียดต่อประชาชนในพื้นท่ี

ปัญหำควำมร้อนแผ่ปัญหำเป็น

วงกว้ำงขึ้น ถึงแม้ประเทศไทย

จะเป็นเมืองร้อน แต่ย่ิงร้อน 

กำรเจบ็ป่วยในพืน้ท่ีก็มีแนวโน้ม

เพิม่สูงขึน้
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3.	 ผลกระทบจากภัยแล้ง
 • มลพษิอากาศเพิม่ข้ึน เน่ืองจากประชาชนเผาขยะ เศษผ้า ยางรถยนต์ ฟาง 

และต้นธูปฤาษี รวมทั้งภาชนะบรรจุสารเคมี ประกอบกับสภาพอากาศร้อนแห้ง  

จึงเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได้ในพื้นที่วงกว้าง

 • ปัญหาการจดัสรรน�า้เพือ่การเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ท�าให้มนี�า้ไม่เพยีงพอ

ในช่วงหน้าแล้ง

 • น�า้ในบ่อต้ืนเขนิจากวชัพชื และมีตะกอนมากข้ึน

 • ภยัแล้งกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ท�าให้ผลผลิตน้อยลง 

ส่งผลกระทบต่อรายได้ และท�าให้ประชาชนเกิดความเครียด

 • ปัญหาน�า้ดืม่ (น�า้ฝน) ไม่สะอาด ตรวจพบเช้ือโรค 

แก่งละว้ำ แหล่งน�ำ้หลักทีห่ล่อเล้ียงชีวติชำวเมืองเพยี

ต้องเหอืดแห้งเป็นเวลำนำนข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมิูอำกำศ
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จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมา	 น�ามาสู่การเร่ิมต้น
การพัฒนาชุมชนต้นแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อพร้อมรับมือผลกระทบ	 
ต่อสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

“	Stop	climate	change	stop	crisis	health”
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เมื่อวิเคราะห์ต้นไม้แห่งปัญหาทั้ง	4	ประเด็นแล้ว	พบว่าปัญหา
ท่ีแตกกิ่งก้านสาขามากท่ีสุด	 คือ	 “ความร้อน”	 เราจึงเลือก
ปัญหาน้ีมาสู่การท�า	 “แผนการปรับตัวด้านสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	กรณีความร้อน” 

แต่การท�าแผนการปรับตัวฯ เพื่อจัดท�าโครงการแก้ไขปัญหาจาก 

ความร ้อน ดู เหมือนจะเป ็นเ ร่ืองไกลตัวส�าหรับชาวเมืองเพีย  

เพราะสภาพอากาศร้อนอยู่คู่กบัเมืองไทยมานาน หลายคนอาจเคยชิน 

และคิดว่าไม่เป็นอะไรด้วยซ�้า ดังนั้น ส่ิงท่ีจะต้องด�าเนินการคือ 

การสร้างความรอบรูค้วบคู่กับการท�าแผนการปรับตวัฯ เพือ่ให้ทกุคน

เห็นภาพเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน

 

ฮู้ปัญหา พากนัเฮด็แผน

สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนผลกระทบต่อสุขภำพ

จำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมิูอำกำศ 

(Climate Change)
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หลังจากน้ัน กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ 

ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองเพีย  

ได้พาชาวเมืองเพียไปชมตัวอย่างดี ๆ ของชาวป่าซาง จังหวัดล�าพูน  

พื้นที่ต้นแบบระบบกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความรู้อนในระดับชุมชน  

เพื่อเติมเต็มความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้น

   

ชำวเมืองเพีย ศึกษำดูงำนที่ชุมชน

ป่ำซำง เพือ่เห็นตัวอย่ำงทีชั่ดเจน

ชาวป่าซางได้น�าเสนอภาพท้ังหมด

ของโครงการทั้งการเฝ้าระวังและ

ส่ือสารเตือนภัย การพัฒนาศูนย์

คลายร้อน เมื่อชาวเมืองเพียได้เห็น

ตวัอย่างท่ีด ีท�าให้เหน็ภาพเป้าหมาย

ชัดเจนมากข้ึน ตอนต่อไปเราจะพาไป

เกาะร้ัวเมืองเพีย ดูวิถีการปรับตัว

จากป ัญหาความร ้อนของชาว 

เมืองเพีย จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง... 

ติดตามตอนต่อไปได้เลย!
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ลงมอืวำดภำพฝันเป็นแผนกำรปรับตวั

ด้ำนสุขภำพจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ

ภมิูอำกำศทีชั่ดแจนย่ิงข้ึน

36

ค้นหาปัญหาด้วย 
“ต้นไม้แห่งปัญหา” ดูผลกระทบ

ต่อสุขภาพที่ส�าคัญในพื้นที่

คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ส�าคัญ
คือ “ความร้อน”

สร้างความรอบรู้ 
เสริมความตระหนัก เพื่อให้เห็น

เป้าหมายร่วมกัน

ศึกษาดูงาน 
เพื่อให้เห็นการแก้ไขปัญหา

แบบจับต้องได้

ร่วมกันวางแผน ลงมือท�าจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
“อยากให้บ้านเราเป็นแบบไหน เราจะลงมือสร้างสิ่งนั้น”
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“ไม่ว่าจะเป็นชุมชนใด 

ก็สามารถท�าแผนการปรับตัวด้านสุขภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

ขอแค่มี ‘ใจ’ ที่พร้อมจะท�า นั่นคือส่ิงส�าคัญ

ส�าหรับ ‘การเริ่มต้น’ ท่ีดีเสมอ”
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“ต้นไม้ทุกต้น ย่อมเติบโตมาจากเมล็ดเล็ก ๆ 

จงอย่ากลัวกับการเริ่มต้นส่ิงใหม่ ๆ”

38
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วถิปีรบัตวั รมิรัว้เมืองเพยี

ชาวเมืองเพีย	 ได้เร่ิมวางแผนเร่ืองการปรับตัวด้านสุขภาพ 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เปรียบได้เหมือนกับ
การเตรียมแปลง	 รอหว่านเมล็ด	 ความพิเศษของการท�าแผนครั้งนี้ คือ

การแบ่งพื้นท่ีตามความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล พื้นท่ี

แรกคือ ‘โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลละว้า’ และพื้นที่ ‘โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลเมืองเพีย’ คงอยากรู้กันแล้วใช้ไหมคะ ว่าแต่ละพื้นที่จะมีวิถ ี

การปรับตัวอย่างไรบ้าง เรามีไกด์ ‘ทานตะวัน’ และ ‘ความทรงจ�า’ ท่ีได้ไปสัมผัส 

การท�าแผนปรับตัวฯ ของชาวเมืองเพีย อย่ารอช้า...ตามเรามาเลยค่ะ!
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รมิรัว้...บ้านละว้า

โดย ทานตะวนั 

“ขอนแก่น ร้อนทะลุ 40 องศาฯ 

แพทย์เตือนอย่าปะทะแดดโดยตรง ชี้พบผู้ป่วยเพิ่ม”

“สสจ.ขอนแก่น เตือนประชาชนป้องกันการเกิดโรคลมแดด”

“ร้อนตาย! เต่าขอนแก่นเกลี้ยงสระนับร้อย ชี้วิกฤติสุดในรอบ 40 ปี”
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นี่คือพาดหัวข่าวในรอบ	2	-	3	ปีที่ผ่านมา	ทานตะวันอ่านข่าวนี้
แล้วตาโตเลยค่ะ	เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน	เวลาใครบอกว่า	
‘ร้อนจนจะตายอยู่แล้ว’	ฟังดเูหมือนเป็นเร่ืองตลก	คนเราจะตาย
เพราะความร้อนได้อย่างไร	

แต่เม่ือมาอ่านข่าวแล้ว ความร้อนไม่ใช้เร่ืองตลกเลยค่ะ นับวันบ้านเราย่ิงร้อนข้ึน 

ทุกวัน ไม่ใช่แค่ความร้อนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อสัตว์  

ต้นไม้ รวมท้ังรายได้ของคนอีกด้วย ลองคิดดี ๆ แล้ว ผลเสียท่ีเกิดข้ึนเหมือน 

ลูกโซ่ที่กระทบจากลูกหน่ึงไปยังอีกลูกหนึ่งเลยค่ะ ทานตะวันลองหาข้อมูลอีกว่า 

มีชุมชนไหนบ้างที่มีการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับความร้อน แล้วทานตะวันก็มาเจอ 

‘ชุมชนบ้านละว้า’ เอาล่ะ! ทานตะวันจะขอเป็นไกด์พาทุกคนไปทัวร์ ชมวิถี 

การปรับตัวของที่นี่กันค่ะ ตามมาเลยจ้า

41
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หนทางทีมุ่ง่สู่บ้านละว้า ถกูตขีนาบด้วยแปลงเกษตร ทีน่า ฝงูววั

ฝงูกระบือ ดเูป็นชุมชนท่ีสงบมาก ๆ  แต่พอเดนิทางเข้าไปเร่ือย ๆ  

เราจะสะดุดตากับร้านค้าท่ีจ�าหน่ายผ้าทอลายสวยมาก ๆ  

เลยค่ะ ทานตะวนัมองลอดร้ัวเข้าไปเหน็หลายบ้านก�าลังจัดชดุ

ให้กับหุ่นลองเส้ือและห่างจากน้ันไม่ไกล ทานตะวันก็เดินทาง 

มาถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านละว้า ท่ีต้ังอยู่

ใจกลางชุมชน เม่ือมาถึงก็มีผู้มาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 

อันเป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

บ้านละว้า หรือ ‘ผอ.ติ่ง’ นั่นเอง

 

ผอ.	ทินกร	แสงนิกลุ	
ผู้อ�ำนวยกำร

โรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต�ำบลบ้ำนละว้ำ

ผอ.ต่ิง บอกว่าโครงการปรับตัวด้านสุขภาพจาก 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศอาจไม่ใช่โครงการใหม่

ส�าหรับท่ีน่ี แต่เป็นโครงการด้านสขุภาพจากความร้อน

ที่ถูกออกแบบโดยชุมชนเอง น่ันหมายความว่าเป็น 

ส่ิงท่ีชุมชนเห็นชอบและอยากท�าการปรับตัวจาก

ความร้อนของท่ีนี่ มีหลายส่วนด้วยกัน ท้ังการ 

เฝ้าระวัง การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเน้นรวดเร็ว 

เข้าถงึง่าย และต้องให้ความรู้ควบคู่ไปตลอดโครงการ

ท่ีส�าคัญยังต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ ความร่วมมือ

ของชุมชนที่น่ี การปรับตัวจึงจะประสบความส�าเร็จ

นั่นเอง
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ฮ้อนหลาย! 

ต้อง ‘เฝ้าระวัง’ กนัหน่อย

ทานตะวนัสะดดุตากบักงัหนัลมสสีดใสท่ีต้ังอยู่ด้านหน้า	รพ.สต.	
ผอ.ต่ิงอธิบายว่า	 เป็นส่วนหนึ่งของ	 ‘โครงการเฝ้าระวังและ
สื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน’	

กังหันที่ เห็นคือนวัตกรรมของชุมชนส�าหรับ 

ใช้เฝ้าระวังและส่ือสารเตือนภัยผลกระทบต่อ

สุขภาพจากความร้อนโดยในทุก ๆ วัน บ้านละว้า

จ ะดู ค ่ าอุณหภูมิ ร ายวั นจาก เว็ บ ไซต ์ ของ 

กรมอุตุนิยมวิทยา จากนั้นจะน�าค่าอุณหภูมิมา

เทียบกับเกณฑ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 

จากความร้อนของกรมอนามัย ตามระดับสี โดย

ระดับสีมี 4 ระดับ คืออุณหภูมิิสูงสุดระหว่าง  

35.0 - 38.0 องศาเซลเซยีส แทนค่าระดบัเฝ้าระวงั 

เป็นสีเขียว อณุหภมูิสูิงสุด อยู่ระหว่าง 38.1 - 40.0  

องศาเซลเซยีส แทนค่าระดบัเตือนภยัเป็นสีเหลือง 

อุณหภู มิิ สูงสุดอยู ่ระหว ่าง 40.1 - 43.0  

องศาเซลเซียส แทนค่าระดับอันตราย เป็นสีส้ม 

และเมื่ออุณหภูมิิ สูงสุด สูงกว่า 43.1 องศา

เซลเซียส แทนค่าระดับที่อันตรายมากเป็นสีแดง
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นอกจากน้ียังมีนวัตกรรม “บ้านเย็น” 

ด้วยการติดสปริงเกอร์ปล่อยหยดน�้า 

ให้กระทบบนหลังคา สร้างความสดช่ืน

และลดความร ้อนได ้ดี เ ย่ียมถือเป ็น 

ต้นแบบการสร้างบ้านเยน็ท่ีไม่ต้องลงทุน

อะไรมาก และทาง รพ.สต. ยังมีพัดสาน

สีสันสดใสและร่มไว้ให้บริการ จะว่าไป 

ก็เหมือนกับจะเตือนว่า ‘ก่อนออกจาก

บ้านอย่าลืมกางร่มและพัดคลายร้อน

ด้วยนะ’ ผอ.ต่ิงบอกว่าโครงการเฝ้าระวงั

ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน 

ยงัไม่หมดแค่นี ้เพราะเท่าทีเ่ห็นเป็นเพยีง 

‘การเฝ้าระวังเชิงรับ’ เท่าน้ัน ท่ีบ้านละว้ายังมี ‘การเฝ้าระวังเชิงรุก’ ด้วยการ 

จัดบริการด้านสาธารณสุข ออกเย่ียมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยพี่ ๆ อสม. 

สุดแกร่งนั่นเองค่ะ โดยให้ อสม. 1 คนรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 14 

หลังคาเรือน เพื่อให้ความรู้ การป้องกันสุขภาพจากความร้อน และการดูแลผู้ป่วย

ติดบ้านติดเตียงอย่างถูกต้อง เช่น การเช็ดตัว ห้ามเปิดพัดลมจ่อใส่ผู้ป่วยและ 

หมั่นให้ผู้ป่วยจิบน�้า เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในร่างกาย เป็นต้น
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อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือผู ้ท่ีท�างานกลางแจ้ง 

เกษตรกร โดยทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลผนวกเข้ากับทีม SERT  

หรือทีมเคล่ือนที่เร็วและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เน้นการรักษา ปฐมพยาบาลผู้ป่วย  

เพื่อป้องกันการสูญเสียที่มีประสิทธิภาพ
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ใช้ Social 

ให้เป็นประโยชน์ ฮูบ่้จ้า!

การสื่อสารที่เน้นความรวดเร็ว	 เป็นส่ิงส�าคัญของการปรับตัว
ด้านสุขภาพจากความร้อนของชุมชนบ้านละว้า

เทคโนโลยีการสือ่สารของคนทีน่ีทั่นสมยัมาก ๆ  มีทัง้เฟสบุค๊ กลุ่มไลน์ เพือ่ใช้ส่ือสาร

เตือนภัยด้านสุขภาพจากความร้อน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งต่อข้อมูล 

ด้านสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีส�าคัญ อสม. ยงัใช้ช่องทางการส่ือสารน้ี ส่งต่อข้อมูล

ข่าวสารจาก รพ.สต. ไปยังคนในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว พี่ ๆ อสม. ไม่รอช้า  

หยิบโทรศัพท์มือถือ แล้วโชว์กลุ่มไลน์ให้ทานตะวันดูด้วยความภูมิใจ 

“สนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์บ่ล่ะ อิหล่า เดี๋ยวป้าแอดเข้ากลุ่มไลน์เอง” 

พี่ ๆ อสม.ชวนขนาดนี้แล้ว ทานตะวันจะปฏิเสธได้อย่างไรล่ะ...จริงไหมคะ!
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ตัวอย่างกล่องแชทในไลน์ 

‘เตือนภัยความร้อนขอนแก่น’ 

ช่องทางส�าหรับส่งข้อมูลเตอืนภัย

ความร้อน สื่อสารถามตอบ เพิ่ม

ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับ

ข้อมูลสุขภาพของชาวเมืองเพีย 
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หลังจากที่ทานตะวันได้แอบแฝงตัวเข้าไปสอดแนม เอ้ย! เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 

‘กลุ่มไลน์เตือนภัยความร้อน’ แล้ว ทานตะวันสังเกตว่า นอกจากการส่ือสาร 

ด้านสุขภาพแบบนี้จะสะดวก รวดเร็ว ไม่เปลืองงบประมาณแล้วยังเป็นอีกช่องทาง 

ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง และที่ส�าคัญคือลดช่องว่างระหว่าง

ภาครัฐและชุมชน เพราะนอกจากจะส่ือสารเร่ืองสุขภาพแล้วยังใช้ในการทักทาย 

ถามสารทุกข์สุขดิบ และภาครัฐสามารถให้ค�าแนะน�าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

เมื่อชุมชนเกิดค�าถามหรือปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วยค่ะ
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สร้างความ ‘รอบรู’้

หลังจากที่ได้ฟังเร่ืองราวโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	 

และการสือ่สารเตือนภยั		ก็ล่วงเลยเวลามาถึงช่วงพกักลางวนัพอดเีลยค่ะ กล่ินอาหาร 

ลอยโชยมาเตะจมูกพอดี ผอ.ติ่ง เชิญชวนพวกเรารับประทานอาหารกลางวันท่ี 

รพ.สต. มาภาคอสีานทัง้ทีกต้็องชิมต�าบักหุง่สุดแซ่บให้ได้ แต่ท่ีอร่อยท่ีสุดกลับเป็น

ปลาส้มและปลาทอด พี ่ ๆ อสม. เล่าให้ฟังด้วยสหีน้าย้ิมแย้มเป็นกันเองว่า เป็นปลา 

จากแก่งละว้า ที่อยู่ไม่ไกลจาก รพ.สต. ซึ่งเป็นแหล่งท�าประมงที่ส�าคัญของชุมชน  

และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของท่ีนี่อีกด้วย แต่เม่ือเข้าช่วงฤดูร้อนหรือ 

ช่วงหน้าแล้ง น�า้ทีแ่ก่งจะแห้งขอด ต้องงดท�าประมงไปช่วงหน่ึงและหนัไปท�าอาชีพอืน่ 

โดยอาชพีส�าคัญของชุมชน นอกจากเกษตรกรรม คือการทอผ้า ทีมี่ลวดลายโดดเด่น

สร้างรายได้เป็นสินค้า OTOP ของชุมชนด้วย
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ผอ.ติ่ง เล่าให้เราฟังว่า ที่ชุมชนเคย 

มีปัญหาเร่ืองการรับประทานอาหาร 

ท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ แต่เมื่อให้ความรู ้

สร้างความเข้าใจ คนในชุมชนก็พร้อม 

ที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จุดนี้เอง 

จึงเป็นท่ีมาของการสร้างความรอบรู้  

ส่งเสริมความตระหนักในการปรับตัว

ด้านสุขภาพจากความร้อนให้แก่คน 

ในชุมชน 

นอกจากน้ีได้สร้างความรอบรู้ผ่าน 

เวทีประชาคม โดยความร่วมมือของ 

รพ.สต. บ้านละว้า และ รพ.สต. เมอืงเพยี 

ให้ความรู้เร่ืองผลกระทบต่อสุขภาพจาก

ความร้อนและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

อีกทั้ง เพิ่มเนื้อหาในการอบรมของ 

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหรือ  

อปพร. อีกด้วย

“เมื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
คนในชุมชนก็พร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” 
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นวัตกรรมสูภ้ยัความร้อน

โครงการด	ีๆ	จะหยั่งรากลึกต่อไปยาวนาน	ย่อมมาจากการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อ	 ‘แก้ ไขปัญหาร่วมกัน’	อย่างเป็น
รูปธรรม	 ชาวเมืองเพียและชุมชนบ้านละว้า จึงร่วมกันท�า ‘ธรรมนูญสุขภาพ

หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน’ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานของชุมชนส�าหรับ 

สู้ภัยความร้อน พร้อมรับมือและปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศได้อย่างถูกต้อง 

นวตักรรมทีชุ่มชนบ้านละว้าร่วมกนัสรรค์สร้างขึน้มา

เพื่อสู้ภัยความร้อน เรียกรวม ๆ ว่า ‘นวัตกรรม 

ปรับตวัจากความร้อน 3 Cool’ ได้แก่ Cool Room 

ห้องคลายร้อน Cool Land พื้นท่ีร่มเย็น และ  

Cool LANN ลานกิจกรรมลดความร ้อน  

ส่งเสริมสุขภาพ...แค่ได้ยินช่ือทานตะวันก็ตื่นเต้น

อยากจะไปเห็นเลยค่ะ ซึ่ง ผอ.ต่ิงและพี่ ๆ อสม.  

กไ็ม่รอช้า พาทานตะวนัและทมีงานไปชมนวตักรรม

แรก Cool Room ห้องคลายร้อน ซ่ึงไม่ได้อยู ่

ที่ไหนไกล แต่อยู่ที่ รพ.สต. บ้านละว้านั่นเองค่ะ

 

นวัตกรรมปรับตัว

จากความร้อน 

3 Cool’ ได้แก่ 

Cool Room

Cool Land

Cool LANN
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Cool Room 
ห้องคลายร้อน 
ใคร ๆ ก็ท�าได้
     

Cool Room นวัตกรรมต้นแบบบ้านเย็น 

ด้วยการติดตัง้หวัฉีดสปริงเกอร์พ่นละออง

น�้าบนหลังคา  ช่วยลดความร้อน ภายใน 

มจีดุบริการน�า้ดืม่และผ้าเย็นส�าหรบัผูม้าใช้

บริการพร้อมท้ังห้องคลายร้อน ซ่ึงได้รับ

การตอบรับจากผู้มาใช้บริการว่าดีมาก ๆ 

และยังเป็นต้นแบบท่ีสามารถน�ากลับไปท�า 

ที่บ้านได้อีกด้วย
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Cool Land 
พื้นที่ร่มเย็น 
แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติของแก่งละว้า
   

นวัตกรรมที่ 2 Cool Land พื้นท่ีร่มเย็น พี่ ๆ อสม. พาทานตะวันเดินไปยัง 

แหล่งท่องเท่ียวของท่ีน่ีคือกุดละว้าหรือแก่งละว้า ซึ่งเป็นทั้งแหล่งประมงที่ส�าคัญ

และเป็นแหล่งธรรมชาติที่ชาวละว้าหวงแหนและอนุรักษ์ด้านธรรมชาติเอาไว ้

อย่างดี เป็นสถานที่ รับลมเย็น ๆ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม อีกท้ัง 

บริเวณโดยรอบยังมีต้นไม้ใหญ่ท่ีให้อากาศบริสุทธิ์และร่มเงาได้เป็นอย่างดี  

สร้างความประทับใจได้อีกแห่งหนึ่งค่ะ
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Cool LANN 
ลานกิจกรรม ลดความร้อน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

นวตักรรมท่ี 3 Cool LANN ลานกิจกรรม

ลดความร้อน ส่งเสริมสุขภาพ พี ่ๆ  อสม. 

และ ผอ.ต่ิง พาทานตะวันกลับไปที่วัด 

เพื่อชม Cool LANN (คูลลาน) หรือ 

ลานท�ากิจกรรมที่ตั้ งอยู ่ภายในวัด  

สอดรบักบัวฒันธรรมของชมุชนทีใ่ช้วดั

เป็นศูนย์รวมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ 

ห่างออกไปไม่กีร้่อยเมตร เป็นลานพืน้ท่ีว่าง 

ส�าหรับสร้างพื้นท่ีสาธารณะท่ีร่มเย็น  

เพิม่พืน้ทีสี่เขยีวแหล่งออกซิเจนให้ชุมชน 

และจะเป็นลานส�าหรับท�ากิจกรรมทาง

สุขภาพออกก�าลังกายยามเยน็ เป็นพืน้ท่ี

ส�าหรับพบปะสังสรรค์และในอนาคต 

จะกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญให้แก่

ชุมชนอกีด้วย
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นอกจากนวัตกรรมลดความร้อนแล้ว 

‘โครงการ 3 สวน’ คือสวนไม้ประดับ 

สวนครัว และสวนยาสมุนไพรช่วยลด

โลกร้อน เพิ่มออกซิเจน และใช้ประโยชน์

จากสวนได้ มีแผนจะขยายลงสู่ชุมชน 

โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวทิยาลัย

ขอนแก่นมาช่วยพัฒนาการเกษตร  

เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้การท�าเกษตรอนิทรีย์ 

ลดโลกร้อนที่ส�าคัญ



56

ในช่วงเวลาก่อนที่จะข้ึนรถกลับเข้าตัวเมืองขอนแก่น ทานตะวันบอกลาชาวชุมชน

บ้านละว้า มองออกไปนอกรถผ่านรมิร้ัวชาวบ้านละว้า ชุมชนท่ีสงบของท่ีน่ี ได้ซ่อน

โครงการดี ๆ เอาไว้อีกมากมาย ทานตะวันคิดว่า สิ่งที่ท�าให้ชุมชนบ้านละว้าเดินไป

ได้อย่างสวยงาม นอกจาก ความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนและภาครัฐ  

สิ่งส�าคัญที่สุดที่ทานตะวันสัมผัสได้ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ คือรอยยิ้ม 

อารมณ์ท่ีแจ่มใสของคนในชุมชน ขนาดอากาศท่ีว่าร้อนแล้ว มาเจอรอยยิ้มของ 

คนที่นี่ ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดีไปเสียหมด

 “อำกำศมันคือมำฮ้อนแท้มื้อนี้” 

 “มันฮ้อนได้แต่ตัว แต่อย่ำฮ้อนใจตำมก็แล้วกัน กำงร่มซิ จะได้ไม่ร้อน”

บทสนทนาหนึ่งของพี่ ๆ อสม. ระหว่างที่เดินฝ่าแสงแดดยามบ่ายออกไปชมแปลง

เกษตร สะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนละว้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าพวกเขาจะเจอ

กับปัญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศมากแค่ไหน หาก ‘ร่วมแรง ร่วมใจ 

ร่วมกันแก้ไขปัญหา’ ทานตะวันเช่ือแน่ว่า ชุมชนบ้านละว้าจะพร้อมรับมือปรับตัว 

และผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนค่ะ
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สรุปกิจกรรมภายใต้โครงการปรับตัว
ด้านสุขภาพจากความร้อนของชุมชนบ้านละว้า

เฝ้าระวังความร้อน 

• เฝ้าระวังค่าอุณหภูมิรายวัน

ออกเย่ียมผู้ป่วยตดิบ้านติดเตียง 

• มีทีมเคล่ือนท่ีเร็วและตอบโต้

ภาวะฉุก เ ฉินผู ้ป ่ วยติดบ ้าน 

ติดเตียง / ให้ค�าแนะน�าเพื่อปรับ

สภาพแวดล้อมในบ้าน

ให้ความรู้
• ให ้ ความ รู ้ ผลกระทบต ่อ

สุขภาพและการป ้องกัน ตัว 

จากความร้อน ร่วมกับ รพ.สต.

เมืองเพีย ผ่านเวทีต่าง ๆ

• ให้ค�าแนะน�าการปรับตัวด้าน

สุขภาพจากความร้อนแก่ อสม. 

แก้ไขปัญหา
• สร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน / 

มีธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้าน 14 

หมู่บ้าน 

• สร ้างนวัตกรรม 3 Cool 

(Cool Room Cool Land Cool 

LANN) 

• รณรงค์ผ่านโครงการ 3 สวน 

ส ว น ไ ม ้ ป ร ะ ดั บ  ส ว น ค รั ว  

สวนสมุนไพร

สื่อสารเตือนภัย 
• ส่ือสารเตือนภัยความร้อน

ผ่านกลุ่มไลน์ Facebook และ

ช่องทางต่าง ๆ

• ส ่งค�าแนะน�าการป ้องกัน 

ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ สุ ข ภ า พ ถึ ง

ประชาชน
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ปรบัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ใช้พลงังานเท่าทีจ่�เป็น 

รูเ้ท่าทนัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง 

ตระหนกัรูว่้าโลกใบนีไ้ม่ใช่ของเราเพยีงคนเดยีว
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ร้ิมร้ัว...บ้านเมืองเพยี 

โดย ความทรงจ�

ชุมชนบ้านเมืองเพียก�าลังเผชิญกับปัญหาภัยร้อนและภัยแล้ง	
ซ่ึงเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	ส่งผลให้มีปริมาณน�า้ฝนน้อย	ขาดแคลนน�้าอุปโภค
และน�้าบริโภค	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองเพียเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุน 

ให้เกิดการพัฒนาชุมชนต้นแบบฯ ภายใต้พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลเมืองเพีย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกัน 

แก้ปัญหาภัยร้อนลดผลกระทบที่จะส่งผลไปสู่คนรุ่นหลังในอนาคต
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เฝ้าระวงัความร้อน 

ลดความเสีย่งสุขภาพ

เม่ือเข้าสู่ฤดูร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต�าบลเมืองเพียพร้อมด้วย 

ทีมแกนน�าชุมชนเมืองเพีย ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ความร้อนด้วยการติดตาม 

การพยากรณ์อากาศ เพื่อทราบข้อมูลอุณหภูมิรายวันจากเว็บกรมอุตุนิยมวิทยา
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สือ่สาร เตอืนภยั
 

เมือ่ทราบข้อมูลสถานการณ์ความร้อนแล้ว	จงึส่ือสารเตอืนภยั
และให้ค�าแนะน�าในการป้องกันและดูแลสุขภาพจากความร้อน 
แก่ประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic คลิปวิดีโอผ่าน 2 ช่องทาง  

ได้แก่ ช่องทางไลน์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
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เคาะประตู 

ดแูลสขุภาพถงึบ้าน

พี่	 ๆ	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 และ	อสม.	บอกกับเราว่า	 ได้เพิ่ม
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	 ด้วยการ 

ออกเย่ียมบ้านให้ถี่ขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิด  

เน้นในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้ป่วยติดบ้าน 

ติดเตียง ผู ้ป ่วยจิตเวช ท้ังด ้านอาหาร เคร่ืองนุ ่งห ่ม การดูแลผิวหนัง  

การท�ากายภาพบ�าบัด รวมท้ังค�าแนะน�าในการปรับสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อ 

คลายร้อนอีกด้วย

ผอ.ประภัสสร ชำลีคำร

อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต�ำบลเมืองเพยี
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บ้านเยน็ได้ด้วย ต้นไม้

“ต้นไม	้คือส่วนส�าคัญที่ช่วยให้ร่มเย็น
แก่บ้านและบริเวณโดยรอบ”

ตัวอย่างบ้านเย็นเพื่อคลายร้อน ไม่ใช่ของ

ใครที่ไหน แต่เป็นบ้านของนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเมืองเพีย ท่านนายกฯ  

วีระพงษ์ เทศน้อย ได้ปรับสภาพแวดล้อม

รอบบ้านด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างร่มเงา

เพื่อคลายร้อน และยังช่วยลดการใช้ไฟฟ้า

ในบ้าน แถมมีพื้นที่ให้นั่งเล่นและพักผ่อน

หย่อนใจอีกด้วย

  

บ้ำนเย็นของนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบลเมืองเพียท่ีเป็นตัวอย่ำง 
ให้ชุมชนปฏิบัติตำม
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หลมุคลายเศร้า เราปลกูเอง

“ปลูกผักริมรั้ว	ปลอดภัยจากสารเคมี	
แถมช่วยส่งเสริมจิตใจให้เข้มแข็งได้ด้วย”

จากสถานการณ์ ในชุมชน	 มีผู ้ป ่วย

จติเวชฆ่าตัวตาย	จ�านวน	2	ราย	นบัเป็น

ความสูญเสียของชาวเมืองเพีย ท่ี 

ไม่อยากให้เกิดข้ึนอีก จึงร่วมกันหา

แนวทางแก้ไขปัญหา ในปี 2558 เกิดเป็น

นวัตกรรมชุมชน เรียกว่า หลุมคลาย

เศร้า ด้วยการปรับพื้นที่บริเวณบ้านให้

เป็นแปลงปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา 

เลีย้งกบ เป็นกจิกรรมท่ีช่วยฟ้ืนฟสูภาพ

จติใจของผู้ป่วยจติเวช ส่งเสริมให้ผูป่้วย

และครอบครัวได้สร้างความสัมพนัธ์และ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

   
กิจกรรมโครงกรหลุมคลำยเศร้ำ 

ปลูกผักสวนครัว ยกระดับจิตใจ
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ไถกลบตอซัง แทนการเผา

อาชีพหลักในชุมชน	คือเกษตรกรรม	ท�าให้มีการเผาตอซัง	ฟางข้าว	และเศษวัสด	ุ

ท่ีเหลือทิ้งในไร่นา	 เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกในรอบต่อไป	การเผาน้ีก่อให้เกิดมลพิษ 

ทางอากาศ ท�าลายธาตุอาหารในพืช และยังผิดกฎหมายอีกด้วย จึงได้เร่ิม 

ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรไถกลบตอซังแทนการเผา เพื่อปรับโครงสร้างของดิน 

ในระยะยาว ช่วยลดต้นทุน ลดมลพิษอากาศในชุมชน
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�บล

ลดโลกร้อน GREEN&CLEAN Hospital

ชุมชนได้น�าเกณฑ์	 GREEN	 and	 CLEAN	Hospital	 ของ 
กรมอนามัย	มาประยกุต์ใช้ใน	รพ.สต.	เพือ่พฒันาสถานบริการ
สาธารณสุขให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและเอือ้ต่อการมสีขุภาพ
ดีของคนในชุมชนผสานกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้			

 •	 สื่อสาร	 สร้างความเข้าใจ 

เ ร่ืองนโยบายพัฒนาด ้านอนามัย 

ส่ิงแวดล้อม GREEN and CLEAN 

Hospital ให้แก่ประชาชนและ อสม.  

ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และ

ยึดถือปฏิบัติ 
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 •	 ด�าเนินกิจกรรม	GREEN	

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

รพ.สต. เป็นผู้รับผดิชอบดแูลระบบการ

เก็บ ขน และก�าจดัขยะตดิเช้ือ โดยมีระบบ

การจัดการท่ีช ่วยลดรอบของการ 

ส่งก�าจัด ท�าให้ลดการใช้พลังงานและ 

ลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

 คัดแยกขยะ น�ามาใช้ประโยชน์ 

จัดให้มีถังรองรับขยะแต่ละประเภท โดย

ขยะรีไซเคิลถูกน�ามาใช้ประโยชน์ เช่น  

น�ากระดาษใช้แล้ว 1 หน้า กลับมาใช้ซ�้า 

น�ากระดาษใช้แล้ว 2 หน้า มาพบัถงุใส่ยา

แทนถุงพลาสติก

 

 ขยะอินทรีย์ 

น�าไปท�าน�้าหมักชีวภาพ (EM) และ 

ใช้เลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยบ�ารุง

ต้นไม้ได้อย่างดี
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 ขยะเป็นพิษหรืออันตราย 

ถูกคัดแยกด้วยกล่องรองรับท่ีแข็งแรง 

เก็บรวบรวม และส่งก�าจัดต่อไป 

 

 ลดใช้พลังงาน 

มมีาตรการลดการใช้พลังงานใน รพ.สต. 

ได้แก่

 • ติดกระจกในห้องท�างานเจ้าหน้าท่ี

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง

 • ติดสปริงเกอร์ฉีดน�้าบนหลังคา

ในวันท่ีอุณหภูมิสูง เพื่อลดอุณหภูมิ 

ในตัวอาคาร

 • โดยสารรถแบบ Carpool  

นดัผูป่้วยกลุ่มเบาหวานและความดนัโลหติ 

สูงแบบรายหมู่บ้านเพื่อเดินทางมาและ

กลับด้วยกัน

    



69

 จดัสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

เน้นความสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัย 

ด้วยกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning 

Day พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ท่ีช่วยดูดซับ

สารพษิ ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดบั  

เพื่อสร้างความร่มร่ืน สวยงามรอบ ๆ 

อาคาร นอกจากนี ้ยังมภูีมปัิญญาท้องถ่ิน 

เสวียนไม้ไผ่ โดยน�าไม้ไผ่มาสานรอบ 

โคนต้นไม้ส�าหรับใส่เศษไม้และเศษใบไม้ 

ปล่อยให้ย ่อยสลายตามธรรมชาติ 

กลายเป็นปุ๋ย เพือ่ช่วยลดฝุ่นละอองจาก

การเผา 

นโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก 

โดยขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยน�าถุงผ้า

มาใส่ยาหรือใช้ถุงกระดาษใส่ยาแทน 

ถุงหูหิ้ว
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เสริมความรู้ 

สู้ความร้อน 

รพ.สต.	 เมืองเพีย	 ร่วมกับ	 รพ.สต.	 บ้านละว้า	 จัดกิจกรรม 
ให้ความรู้	 เร่ืองผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนและ 
การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องผ่านเวทีประชาคมท้ัง 14 หมู่บ้าน ช่วงเดือนมีนาคม - 

เมษายน (ช่วงฤดูร้อน) เพื่อสร้างความรอบรู้ให้ชุมชนสามารถรับมือและปรับตัว 

ต่อความร้อนได้อย่างถูกต้อง

 

สรุปกิจกรรมภำยใต้โครงกำรปรับตัวด้ำนสุขภำพจำกควำมร้อนของชุมชนเมอืงเพยี

เฝ้าระวังความร้อน
• เฝ้าระวงัค่าอณุหภมิูรายวนั

• ออกเย่ียมผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง

และท�ากจิกรรมหลุมคลายเศร้า

สื่อสารเตือนภัย
• ส่ือสารเตือนภัยความร้อน ผ่านกลุ่ม

ไลน์ และ อสม.

แก้ไขปัญหา
• โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน 

รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้

• ส่งเสริมให้เกษตรกรไถกลบตอซัง

แทนการเผา

• จดัท�า Cool Land และท�า Green & 

Clean Hospital

ให้ความรู้
• ให้ความรู้เร่ืองผลกระทบต่อสุขภาพ

จากความร ้อนและการปฏิบั ติตน 

ท่ีถูกต้อง ผ่านเวทีประชาคมร่วมกับ 

รพ.สต. ละว้า
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“การเตรียมความพร้อมรับมือ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพได้”
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สิ่งส�าคัญของการปลูกต้นไม้
ไม่ใช่แต่ขั้นตอนปลูกอย่างเดียว

การดูแลต้นไม้ให้คงอยู่ตลอดไป
ถือเป็นเรื่องส�าคัญ



73

ก้าวย่างต่อไป 

คอืการปรบัตวัทีย่ัง่ยนื

ชาวเมืองเพยีไม่ได้หยุดอยู่แค่นี	้หากจ�ากันได้	‘ต้นไม้แห่งปัญหา’	
ไม่ ได้มีแค่เร่ืองความร้อนเท่านั้น	 แต่ยังมีปัญหาอื่น	 ๆ	 คือ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยแล้ง และอุทกภัย ที่ต้องช่วยกันแก้ไข

ปัญหา เรามาติดตามกันต่อค่ะว่าชาวเมืองเพียจะเดินหน้าต่อ

อย่างไร กับปัญหาเหล่านี้ ตามกันมาเลยค่ะ

ต้นไม้ต้นใหญ่ เกิดจากต้นไม้เล็ก

เจดีย์สูงล�้า เริ่มจากชั้นหนึ่ง

การเดินทางไกล เริ่มจากก้าวแรก

เล่าจื๊อ
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ทบทวน...เฮาเฮด็หยงัอยู่?

ก่อนทีเ่ราจะเดนิหน้าต่อไปอย่างม่ันคง	เราต้องทบทวนตวัเองก่อนว่า	ณ	ตอนน้ีเรา

อยู่ตรงไหนและอยากจะก้าวไปถึงจุดไหน	 เพ่ือจะท�าให้เราไปได้ ไกล	 และก้าวไป 

อย่างม่ันคงมากย่ิงขึ้น ไม่ต่างอะไรกับชาวเมืองเพีย ก่อนจะออกเดินทางต่อ 

ชาวเมืองเพีย น�าโดยนายวีระพงษ์ เทศน้อย นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

เมืองเพียร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเมืองเพีย โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านละว้า กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงาน 

ภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยขอนแก่น ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบ้านไผ่ ส่วนส่งเสริมกิจกรรม

ปลูกป่าในสังกัดส�านักจัดการ 7 ขอนแก่น และที่ส�าคัญท่ีสุด แกนน�าอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเข้าร่วม ‘ทบทวนจุดยืน’ ของชาวเมืองเพีย ก่อนจะ 

มุ่งหน้าออกเดินต่อไป
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“เราอาจมองตัวเองไม่ชัด	แต่ผู้อื่นจะเป็นกระจกสะท้อนตัวเราได้เสมอ”

การทบทวนนี้มาในรูปแบบของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกฝ่ายช่วยกันวิเคราะห์และ

เป็นกระจกสะท้อนซึง่กนัและกัน เพือ่ทบทวนส่ิงทีช่าวเมืองเพยีได้ลงมือหว่านเมล็ด

ลงไป ผลิตผลท่ีได้นั้นสมบูรณ์มากแค่ไหน หรือยังเป็นต้นอ่อนท่ีต้องการปุ๋ยมา 

บ�ารุงให้แข็งแรงกว่าเดิม

  

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด�าเนินงาน

ปรับตัวฯ จากความร้อน

ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู ้  คือ  

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชน เห็นว่าเมล็ดท่ีหว่าน 

ลงไปนั้นค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ยังม ี

ข ้ อ เ สนอแน ะต ่ อการด� า เ นิ นงาน 

โครงการฯ กรณีความร้อน ดังนี้ 

• เสนอให้ส่งเสรมิความรูแ้ละสร้าง

ความตระหนักต่อประชาชนในชุมชน

 เร่ืองผลกระทบต่อสุขภาพจาก

ความร้อน เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่าง

ถกูต้องเหมาะสม ช่วยลดความเสียหาย

ทางสุขภาพได้
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• การพฒันาระบบเฝ้าระวงัและสือ่สารความเสีย่งต่อสขุภาพจากความร้อน 

 เสนอให้มีช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การสื่อสารเตือนภัยกระจาย 

 และครอบคลุมถึงประชาชนทุกคน

• ควรเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว และลดมลพษิทางสิง่แวดล้อมจากการเผาในทีโ่ล่ง 

 ซ่ึงในประเด็นน้ีมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ได้แก่ ส�านักจัดการ  

 ทรัพยากรป่าไม ้ที่  7 ขอนแก่น จะสนับสนุนพันธุ ์ ไม ้แก ่ประชาชน  

 กรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุน เน้นรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  

 และร่วมเป็นหน่วยงานช่วยเฝ้าระวังการเผาในท่ีโล่ง รวมท้ังหน่วยงาน 

 เจ ้าบ้านอย่าง อบต.เมืองเพีย ขอเป็นแรงก�าลังหนุนในทุก ๆ ด้าน  

 ทั้งด้านการสนับสนุนรณรงค์การปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
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สิง่ใดทีเ่ฮาควรเฮ็ดต่อนะ?

นอกจากการปรับตัวฯ	 จากความร้อนแล้ว	 ชาวเมืองเพียและ
หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ได้ร่วมกันทบทวนแนวโน้ม
สถานการณ์ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ
ในพื้นที่ ซ่ึงประเด็นท่ีร่วมกันหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือภัยแล้ง และฝุ่นละออง 

ขนาดเล็ก ส�าหรับกรณีภัยแล้ง ถือเป็นปัญหาหลักของภาคอีสาน โดยในเวทีได้มี 

ข้อเสนอ ดังนี้   

• ให้ประชาชนส�ารองน�้าไว้ใช้ในครัวเรือน ทั้งน้ี กรมอนามัย ยินดีสนับสนุน 

 ชุดการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน�า้อุปโภค (Test kit อ 11)

• ให้ อบต. เมืองเพียเป็นผู้ด�าเนินการขุดลอกแก่งเพื่อกักเก็บน�้า โดยส�านักงาน 

 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น ยินดีสนับสนุนรถสูบน�้า 

 ระยะไกล รถบรรทุกน�้าและเครื่องสูบน�้า

77
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กรณีฝุ ่นละอองขนาดเล็ก พบว่าป ัญหาหลักมาจากยานพาหนะในพื้นท่ี 

ถนนบางเส้นยังเป็นทางลูกรัง ชาวเมืองเพียจึงเสนอให้รณรงค์เลิกใช้เคร่ืองยนต์  

น�้ามันดีเซล เพราะท�าให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าน�้ามันชนิดอื่น ๆ และ 

เสนอให ้ปรับปรุงถนนท่ีเป ็นลูกรังให ้ลาดยางหรือเทปูน เพื่อลดป ัญหา 

การฟุ้งกระจาย นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอให้ปลูกต้นไม้บริเวณริมทาง เพื่อสร้าง 

ความร่มร่ืน ดกัจบัฝุน่ และช่วยเพิม่ออกซิเจนในอากาศ ลดโลกร้อนไปในตวัด้วยค่ะ

จากเวทีนี้ จะเห็นว่าการด�าเนินงานของชาวเมืองเพีย ไม่ได้เดินหน้าไปโดยไม่สนใจ

ใคร แต่ยังจับมือภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน 

ช่วยกันวิเคราะห์และก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ถือเป็นการท�างานแบบ

บูรณาการอย่างแท้จริง

 

แนวทำงกำรทบทวนกำรท�ำงำน ผลส�ำเร็จและปัญหำท่ีเกิดขึน้ พร้อมหำทำงแก้ไขปัญหำ
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สามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา

ถ้าเราเปรียบปัญหาเหมือน	‘ภูเขาลูกโต’	คน	ๆ 	เดียว	หน่วยงานเดียวคงไม่สามารถ

แก้ ไขปัญหาได	้แต่ถ้าพิจารณาดูดี	ๆ	เราจะเขยื้อนภูเขา	3	ภาคีส�าคัญ	

คือ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นท่ีนั่นเอง  

โดยใช้ 3 กลไกส�าคัญขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหา คือ ‘เสริมความรู้ สังคมคอย 

เฝ้าดู ภาครัฐสนับสนุนความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น’

 

3 เหล่ียมเขย้ือนภูเขำ จำก 3 ภำคส่วนทีส่�ำคัญในชุมชน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาชน
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‘เสริมความรู’้

“ความรู้เปรียบเสมือนแก่นของต้นไม้ท่ีแข็งแรง	พร้อมเติบโต
เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์”

กรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างความรอบรู้ให้แก่

ชมุชน โดยชีใ้ห้เห็นผลกระทบจากปัญหาภยัแล้ง อุทกภยั ความร้อน และฝุน่ละออง

ขนาดเล็ก เพือ่ให้ตระหนกัและเหน็ความส�าคัญในการป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นการปรับจูน เสริมพื้นฐานด้านความรู้

ก่อนจะก้าวเดินต่อไป

  

เสริมความรู้ 

สร้างความตระหนัก

ผลกระทบต่อ

สุขภาพจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศให้แก่

ชาวเมืองเพีย

อย่างต่อเนื่อง
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จากนั้นได้ร่วมกันทบทวนต้นไม้แห่งปัญหา พบว่ายังมีประเด็นปัญหาอีก 3 เร่ือง  

ท่ีต้องเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือและปรับตัวด้วยเช่นเดียวกัน  

นั่นคือฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยแล้ง และอุทกภัย

 

4 ประเดน็ปัญหำหลักจำกกำรใช้เคร่ืองมือต้นไม้แห่งปัญหำ

ความร้อน

อุทกภัย ภัยแล้ง

ฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก
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‘สงัคมคอยเฝ้าดู’

ขั้นตอนต่อไป คือการระดมสมองของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ  

ในการจัดท�า ‘แผนการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 3 ประเด็น 

คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยแล้ง และอุทกภัย โดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามพื้นที ่

รับผดิชอบของ รพ.สต. 2 แห่ง และมีภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการระดมสมองด้วย

ผลของการจัดท�าแผนการปรับตัว 

ในค ร้ังนี้  คือ  ได ้ โครงการที่ เ น ้ น 

การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ  

ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก  

และสร ้ างการ ส่ือสารเ ตือนภัย ท่ี มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวในพืน้ที ่โดยทกุภาคส่วนได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม 

  

ระดมสมอง จัดท�าแผนการปรับตัวใน

ประเดน็ฝุน่ละอองขนาดเล็ก ภยัแล้ง และ

อุทกภัย
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• จัดสรรพื้น ท่ี เ ก็บกักน�้ า 

เพิ่มมากขึ้น ให ้ เพียงพอ 

ต่อการใช้ในการเกษตร การใช้

อุปโภคในครัวเรือน 

• จัดต้ังการบริการสุขภาพ 

ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

ชุมชน (ศสมช.) ส�าหรับ อสม. 

• การสร้างความตระหนัก

การใช้น�้าให ้เกิดประโยชน์ 

ก่อนภัยแล้ง 

• ส่ือสารความเสี่ยงภัยแล้ง 

โดยใช้เสียงตามสาย

แผนการด�าเนินงานปรับตัวในพื้นที่ รพ.สต. บ้านละว้า

ภัยแล้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็กอุทกภัย

• ระบบส่ือสารเตอืนภัยด้าน 

สุขภาพก่อนเกิดน�้าท่วม เช่น 

การเตรียมตัวเพื่อป้องกัน 

ผลกระทบต่อสุขภาพส�าหรับ 

แต่ละกลุ ่มวัย โดยเฉพาะ  

กลุ่มเส่ียง (เช่น ผู้สูงอายุ  

เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู ้ป่วย 

ติดเตียง ผู้พิการ) รวมทั้ง

การเตรียมยารักษาโรค 

• สร้างเสริมความรู ้ การ

ป้องกันโรคที่มาจากน�้าท่วม 

เช่น โรคฉ่ีหนู ปากเท้าเปื่อย 

ตาแดง ท้องเสีย ภัยจากสัตว์

มีพิษ ไฟฟ้าช็อต จมน�้า

• ป ลูกต ้น ไม ้  เพิ่ มพื้ นที่ 

สีเขียว

• จัดท�ากิจกรรมล้างถนน

ลดฝุ่น

• จดัท�ามาตรการ ข้อระเบียบ

ของหมู ่บ ้าน ห้ามเผาขยะ 

ในชุมชน 

• ส่งเสริมความรู้ ผลกระทบ

ต่อสุขภาพและการป้องกัน

ตัวเองจากฝุ่นละออง 

• จัดประกวดบ้านสะอาด
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• ปลูกต้นไม้ 

• เตรียมบ่อกักเก็บน�้า 

• ขุดลอกคูคลอง 

• เตรียมภาชนะรองรับน�้า

ช่วงฤดูฝน เช่น โอ่ง ตุ่ม 

• ใช้น�้าอย่างประหยัด

แผนการด�าเนินงานปรับตัวในพื้นที่ รพ.สต. เมืองเพีย

ภัยแล้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็กอุทกภัย

• มี ก า ร เ ต รี ย ม ขุ ด ล อ ก 

คูคลองรองรับน�า้

• ท�าฝายกั้นน�้า เพื่อเก็บกัก

น�้า

• ติดตามพยากรณ์อากาศ 

จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

• ประชาสัมพันธ์เตือนภัย 

พร้อมรับมือกับน�้าท่วม 

• เ ต รี ย ม ส ถ า น ท่ี / ศู น ย ์

อพยพท่ีรองรับประชาชน 

หรือสัตว์เลี้ยง

• ลดกจิกรรมทีท่�าให้เกดิฝุน่ 

เช่น การเผาซังข้าว การเผา

อ้อย การเผาขยะ 

• เพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น การ

ปลูกต้นไม้ดักฝุ่น 

• ร ณ ร ง ค ์ ส ร ้ า ง ค ว า ม

ตระหนกัรู้ ให้รักษ์สิง่แวดล้อม

การดูแลสุขภาพ เช่น สวม

หน้ากากกันฝุ่น 

• ท�าบ้านให้น่าอยูด้่วยหลักการ 

3 ส 1 ล (สะสาง สะอาด  

สุขนิสัย เลีย่งกิจกรรมเกิดฝน)
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 ‘ภาครฐัสนบัสนนุ

ความเป็นอยูใ่ห้ดขีึน้’

หลังจากการระดมสมอง	จดัท�าแผนปรับตวัฯ	ของทัง้	2	พืน้ทีแ่ล้ว	
การขับเคล่ือนแผนดังกล่าวให้ต่อเน่ืองเป็นสิ่งส�าคัญมาก	 
โดย อบต. เมืองเพีย จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนแผนฯ และศูนย์อนามัยที่ 7 

ขอนแก่น จะเป็นพี่เล้ียงในการให้ค�าแนะน�าสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ให้เกิด 

การรู้รับปรับตัวที่เหมาะสมต่อไป

 

กำรด�ำเนินงำนปรับตวัในพืน้ทีข่องชำวเมืองเพยี
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ก้าวเดินอย่างมั่นคง
เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ

ของทุกคน.....
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อดีตคือสิ่งที่บอกตัวตนของเรา
อนาคตคือสิ่งที่เราก�าหนดได้

ปัจจุบันคือวินาทีส�าคัญ
ที่เราต้องช่วยกันก�าหนดอนาคต
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เมืองเพียในวันน้ี

การเดินทางไม่ว่าจะสั้น	 หรือจะยาว...ย่อมมีวันสิ้นสุดลง	 แต่ 
วถิกีารปรับตัวด้านสขุภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ
จะก้าวต่อไป	ไม่มีวันสิ้นสุด	

ส่ิงส�าคัญคือจะท�าอย่างไรให้การก้าวเดินไปข้างหน้าของโครงการน้ีคงอยู่ต่อไป

อย่างย่ังยืน หากมองกลับไปที่เมืองเพียในวันน้ี ชาวเมืองเพียได้ร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้พร้อมรับมือในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ด้วยต้นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน ท้ังการให้ความส�าคัญในระดับนโยบาย ผู้บริหาร  

องค์ความรู้ และที่ส�าคัญท่ีสุดคือการเปิดใจของชาวเมืองเพียทุกคนที่พร้อมรับ 

กบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต หรือกล่าวได้ว่าส่ิงท่ีชาวเมอืงเพยีใช้ในการขบัเคล่ือน

โครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้ประกอบด้วย 3 S
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‘3S Smart Smile Social’
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SMART 

ความรอบรู้สู้ภัย Climate change 

จุดแข็งที่ส�าคัญของชาวเมืองเพีย	คือพัฒนาความรู้อยู่ตลอด
เวลา	 วิถีของคนท่ีเรียนรู้อยู่เสมอ	 จะท�าให้รู้รับปรับตัวได้ง่าย	
เพราะการมีองค์ความรู้เปรียบเสมือนอาวุธส�าคัญที่ช่วยต่อสู้กับการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้น ในอนาคตความรู้ที่ได้รับมาจากหลายช่องทาง ท้ังการส่งต่อความรู้ใน 

โลกออนไลน์ การอบรมโดยกลุ่มแกนน�า อสม. การประชุมโดยแกนน�าชุมชนท�าให ้

ชาวเมืองเพียรอบรู้เร่ืองผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดเป็นความตระหนักที่น�าไปสู ่

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
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SMILE 

ท�งานให้ผ่อนคลายด้วยรอยย้ิม

เป็นจุดเด่นส�าคัญของชาวเมืองเพีย	ทุกครั้งที่ท�ากิจกรรมกลุ่ม	
ประชุมจัดท�าแผน	 ลงพื้นท่ี ไปศึกษาดูงาน	 เราสัมผัสได้ถึง 
รอยย้ิมของชาวเมืองเพยี	จากเร่ืองเครียด	ๆ 	กลายเป็นเรือ่งง่าย	ๆ  

ด้วยรอยย้ิมและเสียงหัวเราะ ผลลัพธ์ที่ได้คือ แผนการปรับตัวด้านสุขภาพฯ  

ของชุมชนที่ยอดเย่ียม จุดเด่นนี้เองยังส่งผลให้หน่วยงานอื่นท่ีเข้าร่วมโครงการ 

มีรอยยิ้มกลับไปพร้อมกับความสุขที่ได้ท�างานร่วมกับชาวเมืองเพีย
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SOCIAL 
งานส�เร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจ

โครงการจะไม่ส�าเร็จได้เลย	หากชาวเมืองเพียไม่ร่วมแรงร่วมใจ
ผลักดันให้ โครงการผลิดอกออกผลอย่างทุกวันน้ี	 ด้วย 
พลังของชุมชน	 ท�าให้โครงการต่าง	 ๆ	 ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 
และท่ีส�าคัญคือการได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเมืองเพีย ส�านักงานอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบ้านไผ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านละว้า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเมืองเพีย และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  

เป็นแรงหนุนส�าคัญที่ร่วมผลักดันโครงการให้เป็นจริงได้ 

สองข้างทางของเมืองเพยี รายล้อมไปด้วยบ้านคน

ตดัสลับกับทุ่งนา เป็นวถีิชีวติของชุมชนท่ีเรียบง่าย 

เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองเพีย ในวันนี้ชาวเมือง

เพียได้เรียนรู้ท่ีจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาร่วมกนั ไม่ได้รอให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

แก้ไขปัญหา...แต่พร้อมจะก้าวข้ามผ่านปัญหาน้ีไป

ด้วยกัน และไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น  

เราเชือ่ว่าชาวเมอืงเพยีจะผ่านมันไปได้อย่างสวยงามค่ะ



93

“การเตรียมความพร้อมของชุมชน  
มแีผนการปรบัตัวด้านสขุภาพจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีชัดเจน 
ช่วยลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศได้” 
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ท่ีปรกึษา
 นายแพทย์สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธบิดกีรมอนามยั

 นายแพทย์ดนยั  ธวีนัดา รองอธิบดกีรมอนามยั

บรรณาธกิาร
 นางนภพรรณ นนัทพงษ์ ผูอ้�านวยการกองประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ

คณะผูจ้ดัทํา
 นางสาวเบญจวรรณ  ธวชัสุภา กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นายปราโมทย์ เสพสุข กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นางสาวกุลสตรี ชชัวาลกจิกุล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นางสาวนฤภร  บรูณนติั กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 นางสาววริยา อนิทรรัศมี ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น

 นางสาววาทินี จนัทร์เจริญ ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น

 นางสาวปิยมาภรณ์  ดวงมนตรี ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น

ผู้ประสานงาน
 นางสาวลัดดา  พมิจัน่ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้จัดท�
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ขอขอบคุณ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองเพีย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านละว้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเมืองเพีย

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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ADAPTATION IS A VITAL
PART OF A RESPONSE TO

THE CHALLENGE OF
CLIMATE CHANGE

NICHLOLAS STEM
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