แนวทางการปองกันโรคทีเ่ กิดจากความรอน (Heat-related illness) สําหรับประชาชน
เรียบเรียงโดย

กลุมควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

สถานการณ/ประเด็นสําคัญ
เนื่องจากขณะนี้ภาวะโลกรอนเปนปญหาที่ทุกคนใหความสําคัญ นับวันอุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ สภาพอากาศในประเทศไทยก็มีอุณหภูมิสูงขี้นเชนเดียวกัน
อุบัติการณการเสียชีวิตจากความรอนในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตปพ.ศ.2522–
2546 รวมทั้งสิ้น 8,015 ราย ในประเทศไทยมีรายงานอุบัติการณประปราย ในป
2551 มีผูปว ยดวยโรคลมแดด 80 ราย และเสียชีวิต 4 ราย
และในป 2552 มีรายงานผูปวยโรคลมแดดเขารับ การรักษาในโรงพยาบาล
ดวยสิทธิหลักบัตรประกันสุขภาพแหงชาติ 32 ราย มีทหารเขารักษาที่โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลาฯ 8 นาย เสียชีวิต 3 นาย ในป 2553 ปวยแลว 5 ราย
โรคจากความรอน เปนโรคที่อาจเกิดขึ้นได แตโดยทั่วไปไมคอยพบบอยในประเทศไทย อาจทําใหแพทยไมได
คํานึงถึงในการวินิจฉัย โรคลมแดด(Heat Stroke) ซึ่งเปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทยที่มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิต กรม
ควบคุมโรคมีความหวงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนเปนอยางยิ่ง จึงขอแนะนําใหประชาชนทราบถึงอาการสําคัญ
และวิธีการปองกันโรค ดังนี้
โรคจากความรอน (Heat-related illness) ทีส่ าํ คัญ
1. โรคลมแดด (Heat Stroke) เปนโรคที่เกิดจากความรอนที่มีอาการรุนแรงที่สุดอาจเสียชีวิตได สาเหตุเนื่องจาก
ระบบการควบคุมอุณหภูมิของรางกายไมทํางานในสภาวะอากาศที่รอนจัด
สัญญาณเตือน มีอาการแสดงหลายแบบ ดังนี้
- อุณหภูมิรางกายสูงมากกวา 40 องศาเซลเซียส หรือ 103 องศาฟาเรนไฮ โดยการวัดทางปาก
- ผิวหนังแดง รอน และแหง ไมมีเหงื่อ
- ชีพจรเตนแรง และเร็ว
- ปวดหัวตุบ ๆ
- วิงเวียน
- คลื่นไส
- สับสน
- ไมรูสึกตัว
คําแนะนําเมื่อพบผูปวยที่มีอาการ
- นําผูปวยเขาในที่รมทันที
- ทําใหอุณหภูมิรางกายเย็นลงทันที โดยการ ใชผาชุบน้ําเย็นเช็ดตัว แชในน้ําเย็นหรือใชผาชุบน้ําเย็นหอตัวในราย
ที่อาการหนัก
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- ไมใหน้ําดื่มแกผูปวยในรายที่ไมรูสึกตัว ถาผูปวยมีอาการคลายชักหามใชวัสดุเชน นิ้ว หรือชอนสอม ใสเขาไป
ปากผูปวย ในรายที่อาเจียนใหจับผูปวยตะแคงเพื่อปองกันการสําลัก
- สงพบแพทยทันที
2. โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion) เปนโรคที่เกิดในขณะที่รางกายอยูในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงหรือ
จากการออกกําลังกายอยางหนักจนทําใหอุณหภูมิในรางกายสูงกวา 37 องศาเซลเซียส แตไมเกิน 40 องศาฟาเรนไฮ
สัญญาณเตือน มีอาการแสดงหลายแบบ ดังนี้
- เหงื่อออกมาก
- หนาซีด
- กลามเนื้อเกร็ง
- รูสึกเหนื่อย
- ออนแรง
- วิงเวียน
- ปวดหัว
- คลื่นไสหรืออาเจียน
- เปนลม
ผูปวยจะมีชีพจรเบาและเร็ว อาจมีอาการหายใจเร็วและตื้น ในรายที่ไมไดรบั การรักษาทันทวงทีอาจนําไปสูโรคลม
แดดได ในรายที่อาการหนัก หรือมีโรคประจําตัวเชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ใหรีบพบแพทยทนั ที
คําแนะนําเมือ่ มีอาการ
- ดื่มน้ําเย็น(ปราศจากแอลกอฮอล)
- พัก
- อาบหรือเช็ดตัวดวยน้ําเย็น
- ถาเปนไปไดใหอยูในสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิรางกาย
- สวมเสื้อผาทีเ่ บาสบาย
3. โรคตะคริวแดด (Heat Cramps) มักเกิดขึ้นในคนที่เสียเหงื่อมากในระหวางการออกกําลังกายหรือใชแรงมาก
ทําใหรางกายเสียน้ําและเกลือแร ระดับเกลือที่ต่ําลงในกลามเนื้อสงผลใหเปนตะคริว (อาจเปนอาการหนึ่งของโรคเพลียแดด
ก็ได) ผูปวยจะมีอาการปวดกลามเนื้อ เกร็ง ที่บริเวณ หนาทอง แขน หรือขา
คําแนะนําเมือ่ มีอาการ
- หยุดการออกกําลังกายหรือการใชแรงทันที และเมื่ออาการดีขึ้นแลวไมควรออกกําลังกายซ้ําภายใน
2-3 ชั่วโมง
- รีบเขาที่รม ถาเปนไปไดใหอยูในสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ
- ดื่มน้ําผลไม หรือเครื่องดื่มที่มีเกลือแร
- ถาอาการไมดีขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงใหไปพบแพทย
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4. ผิวหนังไหมแดด (Sunburn) ผิวหนังเปนรอยแดง ปวดแสบ รอนเล็กนอยหลังจากถูกแดด โดยทั่วไปมีอาการ
เล็กนอยสามารถหายเองไดภายใน 1 สัปดาห ในรายเปนเด็กอายุต่ํากวา 1 ปหรือรายที่มีไข ตุมพองน้าํ ใส ปวดรุนแรง
ใหปรึกษาแพทย
คําแนะนําเมือ่ มีอาการ
- หลีกเลี่ยงการออกแดดซ้ํา
- ประคบเย็น
- ทาโลชั่นที่ใหความชุมชื้นบริเวณที่เปน
- หามเจาะตุม ที่พอง
ผูท มี่ คี วามเสีย่ งสูงตอการเกิดโรคจากความรอน(Heat-related illness)
1. เด็กทารกและเด็กเล็ก
2. ผูมีอายุมากกวา 65 ป
3. ผูทที่ วม หรือน้ําหนักเกิน
4. ผูที่ออกกําลังกายหรือใชแรงอยางหนัก
5. ผูที่เปนโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือกําลังรับประทานยาบางชนิด เชน ยารักษาภาวะซึมเศรา
นอนไมหลับ
--------------------------------
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แนวทางการปฏิบตั ติ นในสภาพอากาศทีร่ อ นจัด
เพื่อปองกันการเกิดโรคจากความรอน(Heat-related illness)
1. ดื่มน้ํา(ที่ไมเย็นจัด)มากๆ ในระหวางวัน ไมดื่มเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอลและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด ในรายที่มี
โรคประจําตัวและแพทยจํากัดปริมาณน้ําดื่ม หรือใหยาขับปสสาวะใหปรึกษาแพทยถึงปริมาณน้ําที่ควรไดรับในสภาพที่
อากาศรอนจัด
2. ในกรณีที่ออกกําลังกายใหด่มื น้ําเย็น 2-4 แกวทุกชั่วโมง ถาสูญเสียเหงื่อมากใหดื่มที่มีเกลือแร ในรายที่มีโรค
ประจําตัวที่แพทยใหรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ําใหปรึกษาแพทย
3. การแตงกาย สวมเสื้อผาหลวมๆที่เบาสบาย สีออนๆ ในกรณีที่ออกนอกบานควรสวมหมวกปกกวาง แวนกัน
แดด และทาครีมกันแดดที่คา SPF 15 ขึ้นไป("broad spectrum" หรือ "UVA/UVB protection") 30 นาทีกอนออก
แดดและทาซ้ําตามคําแนะนําของผลิตภัณฑ
4. หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจง ควรจัดสรรตารางกิจกรรมนอกบานใหอยูในชวงเชาหรือชวงเย็นที่แดดไมจดั
5. ควรอยูในอาคาร และถาเปนไปไดในสถานที่ที่มีพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ อยางไรก็ตามในกรณีที่อากาศ
รอนจัดพัดลมจะไมสามารถชวยลดอุณหภูมิรางกายได ใหอาบน้ํา ใชผาชุบน้ําเช็ดตัวหรืออยูในสถานที่มีเครื่องปรับอากาศ
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