สธ. เตือนผู้ท่ ที ำงำนหรือทำกิจกรรมกลำงแจ้ งช่ วงหน้ ำร้ อน ระวังโรคลมแดด อันตรำยถึงตำย
สาธารณสุขสุพรรณบุรี เตือนผู้ทที่ างานหรื อทากิจกรรมกลางแดด เช่น ออกกาลังกายช่วงฤดูร้อน ระวังโรคลมแดด
อันตรายถึงเสียชีวิต หากเลีย่ งไม่ได้ แนะดื่มน ้าชัว่ โมงละ 1 ลิตร สังเกตหากตัวร้ อนจัดแต่ไม่มีเหงื่อ อ่อนเพลีย หัวใจเต้ นเร็ ว
ให้ รีบเข้ าที่ร่มทันที พร้ อมระบายความร้ อนในร่ างกาย ใช้ ผ้าชุบน ้าเช็ดตัว แช่ตวั ในน ้า ีีดพรมน ้าแล้ วเ่่ าด้ วยลม ่ระคบ
น ้าแข็ง จิบน ้าบ่อยๆ หากชักหรื อหมดสติให้ รีบนาส่งโรงพยาบาลทันที หรื อโทรสายด่วน 1669
นายแพทย์ชยั วัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะคณะกรรมการฝ่ ายการแพทย์และ
อนามัย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” กล่าวว่า หน้ าร้ อน่ี นี ้กรมอุตนุ ิยมวิทยา่ระเมินว่า
กลางเดือนมีนาคม - กลางเดือนเมษายน อากาศร้ อนจัด อุณหภูมิสงู สุดอาจสูง 43-44 องศาเซลเซียส โดยโรคที่เกิดจาก
อากาศร้ อนที่พบบ่อยและเ่็ นอันตรายถึงเสียชีวิตคือ โรคลมแดดหรื อฮีทสโตรก (Heat

Stroke)

ซึ่งเ่็ นกลุม่ อาการ

เจ็บ่่ วยที่รุนแรง เกิดจากการอยู่หรื อออกกาลังกายหรื อทางานในที่อากาศร้ อนจัดเ่็ นเวลานานจนร่ างกายไม่สามารถ
่รั บตัวหรื อควบคุมระดับความร้ อนในร่ างกายได้ มีผลกับการทางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทัง้ ระบบ
่ระสาทส่งผลทาให้ เสียชีวิตจากอวัยวะต่างๆ ทางานล้ มเหลวได้ ให้ ความรู้ คาแนะนาในการดูแลและ่้องกันโรคลมแดด
ให้ แก่่ระชาชน โดยเีพาะกลุม่ นักกีฬาที่จะต้ องมีการแข่งขัน กลางสนาม และ 6 กลุม่ เสี่ยงเกิดโรคนี ้ได้ ง่าย ได้ แก่ 1.ผู้ที่
ทางานหรื อทากิจกรรมกลางแดด เช่น ออกกาลังกาย กรรมกร ก่อสร้ าง เกษตรกร 2.เด็กอายุต่ากว่า 5 ่ี และผู้สงู อายุ 3.ผู้
ที่มีโรค่ระจาตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง 4.คนอ้ วน 5.ผู้ที่พกั ผ่อนไม่เพียงพอ และ 6.ผู้
ที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
นายแพทย์ชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า อาการของผู้ที่เ่็ นลมแดด ได้ แก่ อ่อนเพลี ย คลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีเหงื่อออก รู้ สึก
กระหายน ้ามาก ตัวร้ อนขึ ้นเรื่ อยๆ จนทาให้ ความร้ อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ่วดศีรษะ ความดันโลหิตต่า หัว
ใจเต้ นเร็ ว หายใจเร็ ว เพ้ อ ชัก มึนงง หน้ ามืด หากไม่ได้ รับการดูแลอย่างทันท่วงทีอาจทาให้ หมดสติและเสียชีวติ ได้ หากพบ
ผู้มีอาการโรคลมแดด ขอให้ รีบนาเข้ าที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ให้ นอนราบยกเท้ าทังสองข้
้
างขึ ้นสูงเพื่อเพิ่มการไหลเวียน
ถอดเสื ้อผ้ าให้ เหลือน้ อยชิ ้น คลายชุดชันใน
้ ใช้ ผ้าชุบน ้าเย็น น ้าแข็ง่ระคบตามซอกคอ หน้ าผาก รักแร้ ขาหนีบร่ วมกับใช้
พัดลมเ่่ า เพื่อระบายความร้ อนและลดอุณหภูมิร่างกายให้ ต่าลงอย่างรวดเร็ วที่สดุ หากไม่หมดสติให้ ดื่มน ้าเ่ล่ามากๆ
และนาส่งโรงพยาบาลโดยเร็ ว หรื อโทรสายด่วน 1669

วิธี่้องกันโรคลมแดด ขอให้ พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัด ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก ไม่ออกกาลัง
กายหรื อทางานกลางแดดเ่็ นเวลานาน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรดื่มน ้าชั่วโมงละ 1 ลิตร แม้ จะไม่ร้ ู สึกกระหายน ้า สวม
เสื ้อผ้ าที่โ่ร่งสบาย สีออ่ น ระบายอากาศได้ ดี ไม่รัดรู่ สวมแว่นกันแดด กางร่ม ทาโลชัน่ ควรดื่มน ้าให้ เพียงพอ อย่า่ล่อย
ให้ ร่างกายขาดน ้าจนรู้สกึ กระหายหรื อริ มฝี ่ากแห้ ง ควรดื่มน ้า 1-2 แก้ วก่อนออกบ้ านในวันที่อากาศร้ อน เลือกออกกาลัง
กายการช่วงเช้ าหรื อเย็น หลีกเลีย่ งการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดูแลไม่ให้ เด็ก ผู้สงู อายุ อยู่กลางแดดหรื อในรถที่จอด
ตากแดด ผู้มีโรคเรื อ้ รังให้ รับ่ระทานยาตามแพทย์สงั่ ทังนี
้ ้ได้ สงั่ การให้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกคนให้ ความรู้ คาแนะนาใน
การดูแลและ่้องกันโรคลมแดดให้ แก่ นักกีฬา โค้ ช/กรรมการ บุคคลอื่นๆ ตลอดจน่ระชาชนทัว่ ไ่
สาหรับฝ่ ายการแพทย์และอนามัย มีหน้ าที่อานวยการและ่ระสานการ่ฏิบตั ิงาน กากับ ควบคุม ดูแลในด้ าน
สาขาการบริ การทางการแพทย์ สาขาสุขภาพและอนามัย , จัดหน่วยรักษาพยาบาล่ระจาสนามแข่งขัน 41 ชนิดกีฬา 51
สนามแข่งขัน และที่พักนักกีฬา จานวน 29 แห่ง จัดเตรี ยมเครื่ องมือวัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้ พร้ อมบริ การ
รถพยาบาลีุกเีิน EMS จานวน 10 คัน และรถเคลือ่ นที่เร็ วรถ ทีมกู้ชีพจากมูลนิธิฯ จานวน 15 ทีม, จัดเตรี ยมโรงพยาบาล
และสารองห้ องพักสาหรั บนักกีฬาและกรรมการเพื่อเข้ ารักษาผู้่่วยใน, จัดระบบส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้ ารั บการรักษาใน
โรงพยาบาลต่างๆ แยกจากช่องทาง่กติ, ให้ การรักษาและบาบัดฟื น้ ฟูแก่นกั กีฬา เจ้ าหน้ าที่ทีมที่เข้ าร่ วมการแข่งขัน ทังนี
้ ้
ได้ รับความร่ วมมือจากกองพันเสนารั กษ์ กรมสนับสนุ น กองพลทหารราบที่ 9 เ่็ นหน่วยสนับสนุนกาลังพลในหน่วย
รักษาพยาบาล่ระจาสนามแข่งขันทุกสนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั ง้ นี ้ด้ วย ส่วนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 1,200 คน ให้ การดูแลตลอดการแข่งขัน
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