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Since 1979, the size of the summer polar ice cap has shrunk more than 20 percent. 
(Illustration from NASA)  (http://www.nrdc.org/globalWarming/qthinice.asp)



The Arctic was also warm in the period 
1925-1940, but the extent of warmth was 
not global at that time.

Large future changes in Arctic sea ice are 
very likely.   

Changes in sea ice don’t significantly affect 
sea level because this ice is already 
floating.  Changes in land ice (glaciers, ice 
caps, and ice sheets) do affect sea level.

Clear decreases in Arctic 
sea ice extent.  

A different world in the Arctic:  present and future

IPCC WGI (The Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group I



Upsala Glacier, part of the South American Andes in Argentina
Source: Greenpeace



• Increased warming: Eleven of the last twelve
years rank among the warmest years in global surface
temperature since 1850. The rate of warming
averaged over the last 50 years is nearly twice that
for the last 100 years. The average global
temperature went up by about 0.74oC during the 20th 
Century with the warming affecting land more than
ocean areas.
•There is more carbon dioxide in the
atmosphere: Carbon dioxide is the dominant
contributor to current climate change and its
atmospheric concentration has increased from a pre-
industrial value of 278 parts-per million (ppm) to 379
in 2005.

United Nations Headquarters, New York, 24 September 2007

CLIMATE CHANGECLIMATE CHANGE
Global Warming: Global Warning?Global Warming: Global Warning?



•More water, but not everywhere: More
precipitation has been observed in the eastern parts of
North and South America, northern Europe and northern
and central Asia in recent decades. But the Sahel, the
Mediterranean, southern Africa and parts of southern Asia
have experienced drying. More intense and longer droughts
have been observed over wider areas since the 1970s.

•Sea level is rising: The Intergovernmental Panel
on Climate Change is highly confident that the rate of
observed sea level rise increased from the 19th to 20th 
century, and the total 20th century rise is estimated to be
0.17 metre. Geological observations indicate that sea level
rise over the previous 2,000 years was far less. The average
temperature of the global ocean has increased to depths of
at least 3,000 metres.

CLIMATE CHANGECLIMATE CHANGE
Global Warming: Global Warning?Global Warming: Global Warning?

United Nations Headquarters, New York, 24 September 2007



•Less snow cover: Snow cover is decreasing in most
regions, particularly in spring. The maximum extent of frozen
ground in the winter/spring season has decreased by about 7 per
cent in the Northern Hemisphere since 1900, and on average
rivers that freeze do so some 5.8 days later than a century ago and
their ice breaks up 6.5 days earlier.

•Glaciers are melting: Mountain glaciers and snow
cover have declined, on average, in both hemispheres, and have
contributed to sea level rise by 0.77 millimetres a year from 1993
to 2003. Shrinkage of the ice sheets of Greenland and Antarctica
have contributed to a sea level rise of 0.4 millimetres a year
between 1993 and 2003.

•Arctic is warming: Average Arctic temperatures
increased at almost twice the global average rate in the past 100
years. Satellite data since 1978 show that the average Arctic sea
ice extent has shrunk by 2.7 per cent per decade.

United Nations Headquarters, New York, 24 September 2007

CLIMATE CHANGECLIMATE CHANGE
Global Warming: Global Warning?Global Warming: Global Warning?



The World Has Warmed

Globally averaged, the planet is about 0.75°C warmer than it was in 1860, based 
upon dozens of high-quality long records using thermometers worldwide, including 
land and ocean.

Eleven of the last 12 years are among 12 warmest since 1850 in the global 
average.

IPCC WGI (The Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group I



การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมขิองโลกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมขิองโลก
ในชวงศตวรรษที่ในชวงศตวรรษที่  2020





Schematic view of the components of the climate system,Schematic view of the components of the climate system,
their processes and interactions.their processes and interactions.



An An idealisedidealised model of the natural greenhouse effect. model of the natural greenhouse effect. 





เรือนกระจก ใชสําหรับปลูกพืชในเมืองหนาว

เรือนกระจก ชวยเก็บกกัความรอนไวทําใหพชืเติบโตได



Direct Human EffectsDirect Human Effects

•• Hotter, Drier Summers and Hotter, Drier Summers and 
Warmer, Wetter WintersWarmer, Wetter Winters
-- heat deaths heat deaths สภาพอากาศรอนจัดจากภาวะโลกรอน 
เสี่ยงตอโรค Heat stroke เปนภาวะวิกฤติของรางกาย จะไมสามารถ
ควบคุมความรอนได หรือโรค ลมแดด

•• Increased Adverse Weather EventsIncreased Adverse Weather Events
•• Property and Crop LossesProperty and Crop Losses



Relationship Between Climate Change Relationship Between Climate Change 
and Other Environmental Issuesand Other Environmental Issues

•• The complex effects of warming of our The complex effects of warming of our 
atmosphere, water, and soil are very atmosphere, water, and soil are very 
difficult to measure and predict.difficult to measure and predict.

•• Accumulation of evidence from many Accumulation of evidence from many 
fields, such as chemistry, biology, fields, such as chemistry, biology, 
geology, and environmental health is geology, and environmental health is 
essential.essential.

•• The accumulated evidence provides a The accumulated evidence provides a 
clearer and clearer picture of whatclearer and clearer picture of what’’s s 
going on.going on.





Spread of Waterborne DiseasesSpread of Waterborne Diseases
• Malaria
• Dengue Fever
• Cholera
• Typhoid fever
• Hantavirus
• Diptheria
• Lyme Disease
• Evidence: the Caribbean region has experienced a marked 
increase in the incidence of dengue and dengue 
hemorrhagic fever in the past decade (Caribbean 
Epidemiology Centre - CAREC).



TableTable:: Numbers of extreme climatic/weather events, people killed
and affected, by region of the world, in the 1980s and 1990

Source: WHO.Climate change and human health : risks and responses. Summary. 2003



FigureFigure:: Estimated impacts of climate change in 2000 by region

Source: WHO.Climate change and human health : risks and responses. Summary. 2003



การเฝาระวงัการเฝาระวงั
SurveillanceSurveillance

Surveillance เปนคําภาษาฝรั่งเศสที่ใชใน
ภาษาอังกฤษ Dictionary of Epidemiology 
ใหความหมายวา : “Ongoing scrutiny, 
generally using methods distinguished 
by their practicability, uniformity and 
frequently their rapidity, rather than 
by complete accuracy” : การพินิจ
พิจารณาอยางตอเนื่อง ดําเนินการดวยวิธีการ
ที่ เปนรูปแบบเดี่ยวกันและคํานึงถึงความ
รวดเร็วมากกวาความครบถวน



การเฝาระวังทางสุขภาพการเฝาระวังทางสุขภาพ
Health SurveillanceHealth Surveillance

การเฝาติดตามสังเกตพินิจพิจารณาการเฝาติดตามสังเกตพินิจพิจารณา  ลักษณะลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของการเกิดการเปลี่ยนแปลงของการเกิด  การกระจายของการกระจายของ
โรคโรค   เหตุการณหรือปญหาดานสาธารณสุขเหตุการณหรือปญหาดานสาธารณสุข  
รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆรวมทั้งปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  
อยางตอเนื่องดวยกระบวนการที่เปนระบบอยางตอเนื่องดวยกระบวนการที่เปนระบบ  มีมี
ขั้นตอนขั้นตอน  การรวบรวมการรวบรวม  เรียบเรียงเรียบเรียง  วิเคราะหวิเคราะห  แปลแปล
ผลผล  และกระจายขอมูลขาวสารสูผูใชประโยชนและกระจายขอมูลขาวสารสูผูใชประโยชน  
เพื่ อการวางแผนเพื่ อการวางแผน   กํ าหนดนโยบายกํ าหนดนโยบาย   การการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  ประเมินมาตรการควบคุมประเมินมาตรการควบคุม  ปองกันปองกัน
โรคอยางมีประสิทธิภาพโรคอยางมีประสิทธิภาพ



•• การเฝาระวังทางสุขภาพการเฝาระวังทางสุขภาพ
(Health Effect Surveillance)(Health Effect Surveillance)

•• การเฝาระวังสิ่งคุกคามการเฝาระวังสิ่งคุกคาม
(Hazard Surveillance)(Hazard Surveillance)

•• การเฝาระวังสิ่งแวดลอมการเฝาระวังสิ่งแวดลอม
(Environmental Surveillance)(Environmental Surveillance)

การเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ



Source: IPCC. Climate Change 2001, vol 1. Cambridge University Press, 2001

Figure: Four main types of transmission cycle for infectious diseases



Figure: Pathways by which climate change affects human health

Source: WHO.Climate change and human health : risks and responses. Summary. 2003



TableTable:: Health outcomes considered in analysis

Source: WHO.Climate change and human health : risks and responses. Summary. 2003



TableTable:: Examples of how diverse environmental changes affect the
occurrence of various infectious diseases in humans

Source: IPCC. Climate Change 2001, vol 1. Cambridge University Press, 2001



FigureFigure:: Climate change and health: pathway from driving forces, through exposures to
potential health impacts. Arrows under research needs represent input required by the
health sector.

Source: Walther, G. et al. Ecological responses to recent climate change. Nature 416: 389-395 (2002).



FigureFigure:: Data required to monitor climate impacts on health

Source: WHO. Climate change and human health : risks and responses. Summary. 2003



Figure: Tasks for public health science

Source: WHO.Climate change and human health : risks and responses. Summary. 2003



Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2001: Third
Assessment Report (Volume I). Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

FigFigureure:: Relationships between vulnerability and impacts (including
both risks and opportunities) and society’s main response options –
i.e., mitigation of greenhouse gas emissions and adaptation.



Figure: Relationship between mean temperature and monthly reports
of Salmonella cases in New Zealand 1965 - 2000

Source: WHO.Climate change and human health : risks and responses. Summary. 2003
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ระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาของประเทศไทยระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาของประเทศไทย

• เริ่ม พ.ศ. 2513
• รูปแบบ : Multi-diseases routine surveillance,  

Hospital - based
• Case - definition  : ใชการวินิจฉัยโรคของแพทยหรือ
ผูรักษา

• วิธีทํา : รายงานดวยบัตร รง. 506 / รง. 507
• สงรายงาน : ภายใน 3 วนั >>> อยางนอยสัปดาหละครั้ง
• ประมวลผล : โปรแกรมสําเร็จรูป (Epidem)…….
• ผลผลิต : ขอมูล / ขาวสาร / ขาวกรอง
• เผยแพร : รายงานสถานการณ, Internet, สื่อมวลชน



ระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา
• โรคติดตอ ใหใชบตัรรายงานผูปวย 
แบบ รง. 506

• โรคเอดส ใหใชบตัรรายงานผูปวย แบบ 
รง. 506/1

• โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม ใหใชบตัรรายงานผูปวย 
แบบ รง. 506/2

• การบาดเจบ็ ใหใชบตัรรายงาน IS



กิจกรรมการเฝาระวังทางระบาดวิทยากิจกรรมการเฝาระวังทางระบาดวิทยา

506/507
Report

E.1

E.0

D.R.

E.2

E.3

E.4

TIME

PERSON

PLACE

TABLE

CHART

GRAPH
ANALYSIS ANALYSIS &&

INTERPRETATIONINTERPRETATION

NORMALNORMAL

KNOWLEDGEKNOWLEDGE

ABNORMALABNORMAL

RECOMMENDATION RECOMMENDATION && ACTIONACTION

INVESTIGATIONReview other outbreaks

and other source of

information EPIDEMIOLOGICAL STUDYEPIDEMIOLOGICAL STUDY



E. 0 ทะเบียนออกเลขที่บัตรรายงาน
E. 1 บัญชีผูปวยรายโรค, แบบขอมูลอางอิง
E. 2 ตารางเรียบเรียง สถานที่ - เวลา(เดือน)
E. 3 ตารางเรียบเรียง บุคคล - เวลา(เดือน)

Daily record (DR) ตารางเรียบเรียง สถานที่ - เวลา(วัน)
E. 4 ตารางสรุปโรค รายสัปดาห

แบบรายงานเรงดวน        ตารางสรุปโรค รายสัปดาห
E. 7 รายงานกิจกรรม
E. 8 ตารางสรุปการรับบัตร รายเดือน

ระเบียนรายงานระเบียนรายงาน



บัตรรายงาน   
ผูปวยโรคติดตอ

(รง.506 รุนแรก)

รายงาน 15 โรค

แบบรวบรวมขอมูลและแบบเรียบเรียงขอมูล



รงรง.. 506506
• รายงานผูปวยครั้งแรก
• ประมาณ 70 ชนดิโรค
• รายงานทนัทีเมื่อสงสัย
• จนท.รพ./สอ.เปนผูเขียน
• บันทึกขอมูลเขาเครือ่ง
คอมพวิเตอรทีร่พ./คปสอ.

• สง File ขอมูลไปที่ 
สสจ.,สคร.,สํานักระบาด
วิทยาดวย Disk หรือ E-
mail 





คุณภาพของขอมูลการเฝาระวังคุณภาพของขอมูลการเฝาระวัง
••  ความครบถวนความครบถวน
••  ความถูกตองความถูกตอง
••  ความทันเวลาความทันเวลา

ความนาเชื่อถือความนาเชื่อถือ
ขอมูลการเฝาระวังผลกระทบตอสขุภาพขอมูลการเฝาระวังผลกระทบตอสขุภาพ

การเชื่อมโยงผลกระทบตอสุขภาพและปจจัยการเชื่อมโยงผลกระทบตอสุขภาพและปจจัย
••  การเชื่อมโยงการเชื่อมโยง
••  ความสัมพันธความสัมพันธ
••  จุดแข็งจุดแข็ง  จุดออนจุดออน



""โลกมทีรัพยากรเพียงพอโลกมทีรัพยากรเพียงพอ
ที่จะแบงปนใหแกมนษุยทุกคนที่จะแบงปนใหแกมนษุยทุกคน

ตามที่จําเปนตามที่จําเปน  
แตมีไมเพียงพอที่จะสนองความโลภของคนแตมีไมเพียงพอที่จะสนองความโลภของคน

แมเพียงคนเดียวแมเพียงคนเดียว""
มหาตมมหาตมคานธีคานธี



ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

ในตัวที่ดี

พอประมาณ

เงื่อนไขความรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

นําไปสู

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตยสุจริต สติปญญา ขยันอดทน แบงปน)

ที่มา : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียง, NESDS
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