
 
เรียบเรียงโดย    กลุมควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม  สํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค 
 
สถานการณ/ประเดน็สาํคญั 
       เน่ืองจากขณะน้ีภาวะโลกรอนเปนปญหาท่ีทุกคนใหความสําคัญ  นับวันอุณหภูมิ
ของโลกสูงข้ึนเร่ือยๆ  สภาพอากาศในประเทศไทยก็มีอุณหภูมิสูงขี้นเชนเดียวกัน  
อุบัติการณการเสียชีวิตจากความรอนในประเทศสหรัฐอเมรกิาต้ังแตปพ.ศ.2522–
2546 รวมท้ังส้ิน 8,015 ราย ในประเทศไทยมีรายงานอุบัติการณประปราย ในป 
2551 มีผูปวยดวยโรคลมแดด 80 ราย  และเสียชีวิต 4 ราย   
    และในป 2552 มีรายงานผูปวยโรคลมแดดเขารับ การรักษาในโรงพยาบาล
ดวยสิทธิหลักบตัรประกันสุขภาพแหงชาติ 32 ราย มีทหารเขารักษาที่โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลาฯ 8 นาย เสียชีวิต 3 นาย ในป 2553 ปวยแลว 5 ราย 
 โรคจากความรอน เปนโรคท่ีอาจเกิดข้ึนได แตโดยทั่วไปไมคอยพบบอยในประเทศไทย อาจทําใหแพทยไมได
คํานึงถึงในการวินิจฉัย โรคลมแดด(Heat Stroke) ซึ่งเปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทยที่มีความเส่ียงตอการเสียชีวิต กรม
ควบคุมโรคมีความหวงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนเปนอยางย่ิง  จึงขอแนะนําใหประชาชนทราบถึงอาการสําคัญ
และวิธีการปองกันโรค  ดังน้ี 
 
โรคจากความรอน (Heat-related illness) ทีส่าํคญั 
  1. โรคลมแดด (Heat Stroke) เปนโรคที่เกิดจากความรอนที่มีอาการรุนแรงท่ีสุดอาจเสยีชีวิตได สาเหตุเน่ืองจาก
ระบบการควบคุมอุณหภูมิของรางกายไมทํางานในสภาวะอากาศท่ีรอนจัด 
สญัญาณเตอืน มอีาการแสดงหลายแบบ ดงันี ้

- อุณหภูมิรางกายสูงมากกวา 40 องศาเซลเซยีส หรือ 103 องศาฟาเรนไฮ โดยการวัดทางปาก 
- ผิวหนังแดง รอน และแหง ไมมีเหง่ือ 
- ชีพจรเตนแรง และเร็ว 
- ปวดหัวตุบๆ 

 - วิงเวียน 
  - คล่ืนไส 

- สับสน 
- ไมรูสึกตัว 

 คําแนะนําเมื่อพบผูปวยที่มีอาการ 
- นําผูปวยเขาในท่ีรมทันที 
- ทําใหอุณหภูมิรางกายเย็นลงทันที โดยการ ใชผาชุบนํ้าเย็นเช็ดตัว แชในนํ้าเย็นหรือใชผาชุบนํ้าเย็นหอตัวในราย
ที่อาการหนัก 

แนวทางการปองกันโรคทีเ่กดิจากความรอน  (Heat-related illness) สําหรับประชาชน 
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- ไมใหนํ้าดื่มแกผูปวยในรายท่ีไมรูสึกตัว ถาผูปวยมีอาการคลายชักหามใชวัสดุเชน น้ิว หรือชอนสอม ใสเขาไป
ปากผูปวย ในรายที่อาเจียนใหจับผูปวยตะแคงเพ่ือปองกันการสําลัก 
 - สงพบแพทยทันที 

   2. โรคเพลยีแดด (Heat Exhaustion) เปนโรคที่เกิดในขณะท่ีรางกายอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือ
จากการออกกําลังกายอยางหนักจนทําใหอุณหภูมิในรางกายสูงกวา 37 องศาเซลเซียส แตไมเกิน 40 องศาฟาเรนไฮ 
สัญญาณเตือน มีอาการแสดงหลายแบบ ดังน้ี 
   - เหง่ือออกมาก  
    - หนาซีด  
    - กลามเน้ือเกร็ง 
    - รูสึกเหน่ือย 
   - ออนแรง 
   - วิงเวียน 
   - ปวดหัว 
   - คล่ืนไสหรืออาเจียน 
   - เปนลม 
   ผูปวยจะมีชีพจรเบาและเร็ว อาจมอีาการหายใจเร็วและต้ืน ในรายที่ไมไดรบัการรักษาทันทวงทีอาจนําไปสูโรคลม
แดดได ในรายท่ีอาการหนัก หรือมีโรคประจาํตัวเชน โรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตสูง ใหรีบพบแพทยทนัที 
   คําแนะนําเมือ่มอีาการ 
        - ดื่มนํ้าเย็น(ปราศจากแอลกอฮอล) 

       - พัก 
  - อาบหรือเช็ดตัวดวยนํ้าเย็น 

  - ถาเปนไปไดใหอยูในสถานท่ีที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิรางกาย 
  - สวมเส้ือผาท่ีเบาสบาย 
 
  3. โรคตะครวิแดด (Heat Cramps) มักเกิดข้ึนในคนท่ีเสียเหง่ือมากในระหวางการออกกําลังกายหรือใชแรงมาก 
ทําใหรางกายเสียนํ้าและเกลือแร ระดับเกลือที่ตํ่าลงในกลามเน้ือสงผลใหเปนตะคริว (อาจเปนอาการหน่ึงของโรคเพลียแดด  
ก็ได) ผูปวยจะมีอาการปวดกลามเน้ือ เกร็ง ที่บริเวณ หนาทอง แขน หรือขา  
  คําแนะนําเมือ่มอีาการ 
   - หยุดการออกกําลังกายหรือการใชแรงทันที และเมื่ออาการดีข้ึนแลวไมควรออกกําลังกายซ้ําภายใน  
2-3 ชั่วโมง 
   - รีบเขาท่ีรม ถาเปนไปไดใหอยูในสถานท่ีที่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
  - ดื่มนํ้าผลไม หรือเครื่องดื่มท่ีมีเกลือแร 
  - ถาอาการไมดีข้ึนภายใน 1 ชั่วโมงใหไปพบแพทย 
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  4. ผวิหนงัไหมแดด (Sunburn) ผิวหนังเปนรอยแดง ปวดแสบ รอนเล็กนอยหลังจากถูกแดด โดยทั่วไปมอีาการ
เล็กนอยสามารถหายเองไดภายใน 1 สัปดาห ในรายเปนเด็กอายุตํ่ากวา 1 ปหรือรายที่มีไข ตุมพองนํ้าใส ปวดรุนแรง 
ใหปรึกษาแพทย  
  คําแนะนําเมือ่มอีาการ 
    - หลีกเล่ียงการออกแดดซ้ํา 

  - ประคบเย็น 
   - ทาโลชั่นท่ีใหความชุมชื้นบริเวณที่เปน 

  - หามเจาะตุมท่ีพอง 
ผูทีม่คีวามเสีย่งสงูตอการเกดิโรคจากความรอน(Heat-related illness) 
  1. เด็กทารกและเด็กเล็ก 
  2. ผูมีอายุมากกวา 65 ป 
  3. ผูทีท่วม หรือนํ้าหนักเกิน 
  4. ผูที่ออกกําลังกายหรือใชแรงอยางหนัก 
  5. ผูที่เปนโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือกําลังรับประทานยาบางชนิด เชน ยารักษาภาวะซมึเศรา  
     นอนไมหลับ 
 

-------------------------------- 
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แนวทางการปฏบิตัตินในสภาพอากาศทีร่อนจดั 

เพื่อปองกนัการเกดิโรคจากความรอน(Heat-related illness) 
 

  1. ดื่มนํ้า(ที่ไมเย็นจัด)มากๆ ในระหวางวัน ไมดื่มเครื่องดืม่ท่ีมีแอลกอฮอลและเครื่องดื่มท่ีมีรสหวานจัด ในรายที่มี
โรคประจําตัวและแพทยจํากัดปริมาณนํ้าดื่ม หรือใหยาขับปสสาวะใหปรกึษาแพทยถึงปริมาณนํ้าท่ีควรไดรับในสภาพที่
อากาศรอนจัด 
  2.  ในกรณีที่ออกกําลังกายใหดื่มนํ้าเย็น 2-4 แกวทุกชั่วโมง ถาสูญเสียเหง่ือมากใหดื่มท่ีมีเกลือแร ในรายท่ีมีโรค
ประจําตัวที่แพทยใหรับประทานอาหารที่มีเกลือตํ่าใหปรึกษาแพทย 
  3. การแตงกาย สวมเสื้อผาหลวมๆที่เบาสบาย สีออนๆ ในกรณีที่ออกนอกบานควรสวมหมวกปกกวาง แวนกัน
แดด และทาครีมกันแดดท่ีคา SPF 15 ข้ึนไป("broad spectrum" หรือ "UVA/UVB protection") 30 นาทีกอนออก
แดดและทาซ้ําตามคําแนะนําของผลิตภัณฑ 
  4. หลีกเล่ียงการทํากิจกรรมกลางแจง ควรจัดสรรตารางกิจกรรมนอกบานใหอยูในชวงเชาหรือชวงเย็นที่แดดไมจดั  
  5. ควรอยูในอาคาร และถาเปนไปไดในสถานท่ีที่มีพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ อยางไรก็ตามในกรณีที่อากาศ
รอนจัดพัดลมจะไมสามารถชวยลดอุณหภูมิรางกายได ใหอาบนํ้า ใชผาชบุนํ้าเช็ดตัวหรอือยูในสถานท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
ที่มา : Extreme Heat: A Prevention Guide to Promote Your Personal Health and Safety 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/heat_guide.asp 
สืบคนวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553 
 
 


