
ความร้อน ข้อมูลส าหรับแพทย์เพ่ือแนะน าประชาชน 

กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน 
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
สายด่วน 02-5174333  
_______________________________________________________________________________________ 

การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีเกิดกบัโลกเราท าให้เกิดปรากฏการณ์หลายอยา่งปรากฏการณ์ส าคญัท่ี 
จะเกิดข้ึนในเร็วๆน้ีคือการมีคล่ืนความร้อนในประเทศไทย คล่ืนความร้อนนั้นคงไม่ตอ้งแปล มีความหมายตรง 
ไปตรงมา ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะมีผลต่อสุขภาพ โดยมีผลส าคญัคือท าให้เกิด (1) ลมแดด (Heat stroke), 
เพลียแดด (Heat exhaustion) และตะคริวจากความร้อน (Heat cramp) การเสียน ้าอยา่งมาก และโรคหลอด เลือด 
สมอง (CVA) (2) ท าให้เกิดการแขง็ตวัของเลือด (3) กระตุน้ให้โรคทางปอด โรคหวัใจ โรคไต และโรคทาง 
จิตเวช เป็นมากข้ึน (4) รบกวนการรักษาโรความดนัโลหิตสูง 

ยงัไม่มีการศึกษาว่าความร้อนขนาดไหนท่ีมนุษยส์ามารถทนไดแ้ละยงัข้ึนกบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความช้ืน 
เป็นตน้ นอกจากน้ีประชาชนบางกลุ่มยงัทนต่อความร้อนไดต่้างกนัโดยคนท่ีเส่ียงต่อความร้อน ไดแ้ก่ เด็ก 
ทารกจนถึงอาย ุ4 ปี ผูสู้งอาย ุโดยเฉพาะคนชราท่ีอาศยัอยูต่วัคนเดียว และไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ คนอว้น คนท่ี
รับประทานยาบางชนิดเช่นยาขบัปัสสาวะ ACE inhibitors และยาลดความดนัชนิด beta blockers ยาทางจิตเวช 
บางอยา่ง ยาลดอาการอกัเสบ ยาปฏิชีวนะบางชนิดเช่น sulfonamides  ยาตา้นไวรัสบางชนิดเช่น infinavir 
ผูป่้วยท่ีตอ้งนอนติดเตียง ผูป่้วยโรคเอนโดคริน  โรคอมัพาต โรคจิต โรคปอด และโรคไต คนท่ีท างานกบั 
ความร้อน ท างานกลางแดด เป็นตน้ โรคจากความร้อนจะถูกกระตุน้ให้เกิดง่ายข้ึนถา้มีความช้ืนในบรรยากาศสูง 
โดยเฉพาะในเมืองร้อนเช่นประเทศไทย เน่ืองจากคนเราจะระบายความร้อนโดยการระเหย การแผร่ังสี การพา
และการน า และหายใจออก ถา้มีความช้ืนสูงเหง่ือจะไม่ออก ท าให้ร่างกายมีความร้อนมากข้ึน โดยเฉพาะถา้ตอน 
กลางคืนยงัร้อนอยูร่่างกายกจ็ะทนไม่ไหว   

ในคนท่ีอยูใ่นความร้อนเป็นเวลานานเช่นคนท่ีท างานตากแดด ส่ิงแรกท่ีเกิดข้ึนคือร่างกายจะเสียความ 
สามารถในการขบัเหง่ือ และท าให้ขั้นตอนจากอาการเพลียแดด (heat exhaustion) กลายเป็น ลมแดด (heat 
stroke) ซ่ึงอนัตรายอยา่งยิง่ยวดเร็วข้ึน โดยในระยะแรกจะมีเหง่ือออกมากและเม่ือสูญเสีย ความสามารถในการ 
หลัง่เหง่ือร่างกายจะร้อนมาก และเร่ิมมีผลต่อระบบประสาท ซ่ึงจะมีอาการสบัสน และจะหมดสติได ้อาการ 
เพลียแดดนั้นพบไดบ่้อยโดยจะมีอาการมึนงง ปวดศีรษะ และเป็นลม การรักษาง่ายๆ เช่นพกั น าตวัออกจากการ 
สมัผสัความร้อน และให้น ้า รวมทั้งเกลือแร่ ยกตวัอยา่งอาการของโรคความร้อนกบัการขบัรถ เม่ือเคร่ืองร้อน 

 



มากเรากจ็ะดบัเคร่ืองและปล่อยให้มนัเยน็  แต่ถา้เรายงัขบัรถต่อไป เคร่ืองจะร้อนมากข้ึน และเคร่ืองจะดบั 
ในท่ีสุด  

เม่ือความร้อนในร่างกายข้ึนสูงอยา่งรวดเร็ว ระบบประสาทและระบบหลอดเลือดจะไดร้บัผลกระทบ 
มาก จากประสบการณ์ในประเทศท่ีพบคล่ืนความร้อนพบว่าในห้องฉุกเฉิน และตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลต่อหลงั 
จากให้การรักษาฉุกเฉินแลว้ตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีชิคาโก ในเดือนกรกฏาคม 1995 มีคล่ืนความร้อน ท าให้ 
มีคนถึงแก่กรรม 600 คน และมี 3300 คนมาท่ีห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล และถูกรับเขา้ในไอซียดูว้ยอาการ 
ลมแดด โดยการติดตามขณะอยูใ่นไอซีย ูและหลงัจากนั้นอีกหน่ึงปี พบว่า 100% มีปัญหาเก่ียวกบัระบบประสาท  
53% มีโรคไตวายตั้งแต่เลก็นอ้ยจนถึงมาก 45% มีอาการเลือดแขง็ตวัในเส้นเลือดทัว่ตวั 10% มีอาการกด 
การหายใจแบบเฉียบพลนั ซ่ึงมี 57% มีหลกัฐานว่ามีการติดเช้ือขณะรับเขา้ในโรงพยาบาล โดยอตัราตายขณะอยู ่
โรงพยาบาลเท่ากบั 21% โดยหนา้ท่ีต่างๆของอวยัวะจะกลบัคืนเป็นปกติ แต่ไม่ทั้งหมด โดยจะมีความพิการของ 
อวยัวะประมาณ 33% และใน 1 ปีจะไม่มีการดีข้ึนของอวยัวะ รวมทั้งมีผูป่้วยถึงแก่กรรมเพิ่ม 28%  

ก่อนท่ีจะเป็นลมแดดกจ็ะมีผืน่แดด (Heat rash) และตะคริวจากความร้อน (Heat cramp) 
เป็นอาการแรกๆ ท่ีเกิดจากความร้อน ซ่ึงถา้ไม่แกไ้ขจดัการไม่ให้สมัผสัความร้อนมากข้ึน กจ็ะมีอาการมากข้ึน 
ตะคริวจากความร้อนนั้นเกิดจากสาเหตุหลายอยา่ง รวมทั้งการขาดเกลือแร่ดว้ย ประชาชนควรตระหนกัว่าเร่ิม 
มีผลจากความร้อนถา้ผวิหนงัมีสีแดงและแห้ง  
 การป้องกนัโรคไดแ้ก่ การด่ืมน ้ามากๆ ไม่ด่ืมสุรา  คาเฟอิน หรือท่ีมีน ้าตาลมากๆ หลีกเล่ียงการด่ืม 
น ้าเยน็มากๆ จะท าให้เกิดตะคริวท่ีกระเพาะอาหาร ด่ืมน ้าเกลือแร่บา้ง ใส่เส้ือผา้ท่ีเหมาะสมโดยใส่เส้ือผา้ 
นอ้ยท่ีสุดในบา้น เลือกเส้ือผา้ท่ีมีน ้ าหนกัเบา มีสีอ่อน หลวม ถา้ตอ้งออกกลางแจง้ให้ใส่หมวกท่ีมีขอบบงัแดด 
ใส่แว่นกนัแดด พยายามจ ากดัเวลาออกกลางแจง้ หรือออกนอกบา้น พยายามอยูใ่นท่ีร่ม การใช ้air condition 
จะช่วยได ้และการใชพ้ดัลมไม่ช่วยแต่กลบัพดัเอาอากาศร้อนมาท าให้ ร่างกายร้อนข้ึน  
 ในคนท่ีมีสุขภาพดี ฮยัโปธลัลามสัจะช่วยในการควบคุมอุณหภูมิกายให้ปกติอยูท่ี่ 36.1 – 37.8 องศา
เซลเซียส  
ร่างกายจะระบายความร้อนโดย 
1. การน า (conduction) โดยการสมัผสัโดยตรงกบัส่ิงของท่ีเยน็กว่าทางผวิหนงั 
2. การแผร่ังสี (radiation) โดยการแผร่ังสีความร้อนจากร่างกาย เป็นอินฟราเรด 
3. การพา (convection) ผา่นอากาศหรือน ้ าท่ีวนรอบผวิหนงั 
4. การระเหยออกกบัเหงื่อ  
 เม่ืออุณหภูมิของผวิหนงัสูงกว่าอากาศ ร่างกายจะระบายความร้อนโดยการแผร่ังสี การน า และการพา 
ในคนท่ีมีสุขภาพดีจะระบายความร้อนโดยกลไกเหล่าน้ีในขณะท่ีอุณหภูมิ ในอากาศประมาณ 35 องศาเซลเชียส 



อยา่งไรกต็ามเม่ืออากาศร้อนกว่าผวิหนงัมีวิธีเดียวท่ีร่างกายจะระบายความร้อนคือการระเหยทางเหง่ือ การหลัง่
เหง่ือและการสูญเสียความร้อนจะไม่ดีเม่ือมีความช้ืน มีไขมนัมาก มีโรคทางผวิหนงั และการใส่เส้ือผา้หลายชั้น 
การระบายความร้อนจะดีข้ึนเม่ือมีลมพดัหรือเป่าพดัลม การใชน้ ้าเยน็หรือใช ้cold pack ประคบ  
 เม่ือร่างกายมีความร้อนจะมีกลไกทางสรีระวิทยาเพื่อตอบสนองไดแ้ก่ การขยายตวัของเส้นเลือดส่วน
ปลาย เพื่อให้เลือดไหลผา่นไปผวิหนงั ท าให้เลือดท่ีอุ่นท่ีส่วนกลางของร่างกายถูกน าไปท่ีผวิหนงัเพื่อช่วยให้มี
การระบายความร้อนโดยการแผร่ังสี การพา และการน า การขยายตวัของเส้นเลือดส่วนปลายตอ้งมีการเพิ่มการ
ส่งเลือดของหวัใจ ผูท่ี้มีโรคประจ าตวัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของเส้นเลือดส่วนปลายหรือไม่สามารถเพิ่มการส่ง
เลือดของหวัใจจะมีความเส่ียงขณะอากาศร้อนมาก 
 การควบคุมความร้อนของร่างกายจะเสียไปในผูสู้งอาย ุผูท่ี้มีโรคเร้ือรัง และการรับประทานยาบางชนิด 
เด็กเลก็อาจจะมีความเส่ียงเพราะร่างกายมีการสร้างความร้อนมาก การหลัง่เหง่ือนอ้ย และมีอุณหภูมิแกนกลางสูง
ไดเ้ร็ว  
ผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง 
 ทุกคนจะตอ้งระวงัตวัเม่ือมีอากาศร้อนแต่มีบางคนท่ีมีความเส่ียงสูงขณะมีอากาศร้อนผดิปกติ  
ลกัษณะของผูท่ี้มีความเส่ียงท่ีจะมีผลเสียต่อสุขภาพสูงในอากาศร้อนมาก (ใชเ้ป็นแนวทางเท่านั้น) 
ลกัษณะเฉพาะบุคคล 

• อายมุากกว่า 75 ปี  
• ทารกหรือเด็กเลก็ 
• คนน ้ าหนกัตวัเกินหรือเป็นโรคอว้น 
• สตรีมีครรภห์รือก าลงัให้นมบุตร 
• ผูท่ี้มีการท างานของหวัใจผดิปกติ 
• ผูท่ี้เคล่ือนไหวร่างกายนอ้ย 
• ผูท่ี้มีพุทธิปัญญาเส่ือม 
• ผูท่ี้รับประทานยาบางชนิด 

ลกัษณะทางสังคม 
• ผูท่ี้อาศยัอยูต่วัคนเดียวหรือแยกจากสงัคม 
• ผูท่ี้มีรายไดต้ ่า 
• ผูท่ี้ไม่มีบา้น (homeless) 

อาชีพหรือกิจกรรมพิเศษ 
• การท างานในท่ีซ่ึงมีอากาศร้อน (เช่นเป็นกรรมกร คนสวน นกัผจญเพลิง) 



• ผูท่ี้ออกก าลงักายหนกั ในอากาศร้อน  
โรคเร้ือรัง 

• โรคหวัใจ 
• ความดนัโลหิตสูง 
• เบาหวาน 
• มะเร็งหรือโรคไต 
• ด่ืมเหลา้หรือใชส้ารเสพติดอ่ืนๆ 
• โรคทางจิต 

สภาวะท่ีมีผลต่อการหลัง่เหง่ือ 
• โรคหวัใจ 
• การสูญเสียน ้ า (เช่นโรคทอ้งเสีย) 
• อายมุาก 
• โรคผวิหนงั (ผวิหนงัไหมแ้ดด ผดแดด เป็นแผลเป็นวงกวา้ง) 
• โรค cystic fibrosis 
• โรคอมัพาตทั้งตวั 
• โรคผวิหนงัแขง็ (scleroderma) 
• โรคการหลัง่เหง่ือผดิปกติท่ีเป็นตั้งแต่ก าเนิด 
• ผูท่ี้รับประทานยาท่ีมี anti-cholinergic effect 

โรคเฉียบพลนั 
• การสูญเสียน ้ า (เช่นทอ้งเสีย อาเจียนมาก) 
• โรคติดเช้ือ โดยเฉพาะท่ีมีไขสู้ง 

โรคท่ีเกิดจากความร้อน (heat-related illness)  
 โรคบางอยา่งเป็นผลโดยตรงจากความร้อนสูงเกิน เช่นผดแดด ตะคริวแดด เพลียแดด ลมแดด และ 
exertional heat stroke อยา่งไรกต็ามการท่ีโรคเร้ือรังเป็นมากข้ึนกเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร้อนและท า
ให้เกิดการพิการหรือตายมาก 
การขาดน า้ (dehydration) 
 การขาดน ้าเพียงเลก็นอ้ยจะน าไปสู่การเพิ่มความเส่ียง ต่ออนัตราย การเป็นโรคจากความร้อน และ
รบกวนการท างานท่ีซบัซ้อน (complex task)  หวัใจจะท างานมากข้ึนในสภาวะขาดน ้าจ านวนนอ้ยหรือปานกลาง



และน าไปสู่การการลดลงลงของการหลัง่เหง่ือ คนเราสามารถหลัง่เหง่ือไดว้นัละ 15 ลิตร และตอ้งเตือนไวว้่าการ
กระหายน ้าไม่ไดเ้ท่ากบัการสูญเสียเหง่ือ ถึงแมว้่าจะมีการให้ด่ืมน ้ามากๆ กต็าม  
ทบทวนโรคจากความร้อน 

โรค สาเหตุ อาการ 
ผดแดด การอกัเสบของต่อมเหงื่อ มีผืน่แดงนูน คนั มีการติดเช้ือ 
ตะคริวแดด การสูญเสียเกลือในเหงื่อ มีตะคริวท่ีทอ้ง แขนและขา 
เพลียแดด การขาดน ้าจะมีผลต่อการไหลเวียน

เลือดมีผลต่อสมองและหวัใจ 
มีหนา้แดงและซีดสลบักนัและมีเหงื่อออก หวั
ใจเตน้เร็ว ตะคริว อ่อนเพลีย มึนงง ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส้ อาเจียน เป็นลม 

ลมแดด อุณหภูมิแกนกลางสูงท าให้มีอวยัวะ
เสียหายหลายส่วน 

มีอาการคลา้ยเพลียแดด ร่วมกบัอุณหภูมิสูง 
ช็อค หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ ผวิหนงัแห้ง ไม่มี
เหง่ือออก (ผวิหนงัอาจจะช้ืนจากการท่ีมีเหง่ือ
ออกมาก่อน) การรู้สติเปล่ียน เดินเซ ชกั หมด
สติ ถึงแก่กรรม 

Exertional heat 
stroke 

อุณหภูมิแกนกลางสูงมีการซ ้ าเติม
โดยการออกก าลงัมากในอากาศร้อน 

อาการเช่นเดียวกบัลมแดด ร่วมกบัการสลายตวั
ของกลา้มเน้ือ (rhabdomyolysis) และไตวาย 

 

อาการและการแก้ใขในสภาวะต่างๆ 
การขาดน า้ 
การขาดน ้าแมข้นาดนอ้ยหรือปานกลางจะท าให้หวัใจท างานเร็วข้ึนและท าให้ขาดของเหลวท าให้ไม่เพียงพอท่ีจะ
หลัง่เหง่ือระบายความร้อน 
อาการ 

• มึนงงและเหน่ือย 
• อยูไ่ม่สุข 
• กระหายน ้า 
• ปัสสาวะเหลีองเขม้ 
• ไม่อยากอาหาร 
• เป็นลม  



การจัดการเบือ้งต้น 
• ด่ืมน ้ามากๆ หรือด่ืมน ้าผลไมเ้จือจาง งดชา กาแฟ หรือแอลกอฮอล ์
• ไปยงัสถาท่ีซ่ึงเยน็ หรือมีแอร์คอนดิชัน่ 
• ถา้ท าไดใ้ชส้เปรยน์ ้ากบัผูป่้วยเพื่อใหต้วัเยน็ลง 
• ถา้รู้สึกไม่สบายให้ไปพบแพทย ์

ตะคริวแดด 
 ส่วนใหญ่จะเป็นในผูท่ี้มีเหงื่อมากขณะออกแรง (เล่นกีฬาหรือท าสวน) ท าให้เสียเกลือแร่และนง้  
อาการ 

• ปวดกลา้มเน้ือ 
• กลา้มเน้ือเกร็ง 

การจดัการ 
• หยดุกิจกรรมทุกชนิด นอนพกัในท่ีเยน็ ยกเทา้ข้ึนเลก็นอ้ย 
• ด่ืมน ้าหรือน ้าผลไมเ้จือจาก (หน่ึงส่วนต่อส่ีส่วน) 
• อาบน ้าเยน็ 
• นวดขาเพื่อลดการเกร็ง ใช ้cool packs 
• อยา่ไปออกแรงมากสกั 3-4 ชัว่โมงหลงัตะคริวดีข้ึน (การออกแรงอาจท าให้เป็นเพลียแดดหรือลมแดด) 
• ถา้ไม่ดีข้ึนไปพบแพทย ์

เพลียแดด 
 เป็นการตอบสนองของร่างกายต่อการเสียน ้ าและเกลือแร่เป็นจ านวนมาก ถา้ไม่รักษาให้เร็ว จะกลายเป็น
ลมแดด ภายในเวลาอนัรวดเร็ว 
อาการ 

• เหง่ือออกมาก (ผวิหนงัเยน็ ช้ืน) 
• ผวิหนงัซีด 
• ชีพจรเร็วและเตน้อ่อน 
• กลา้มเน้ืออ่อนแรงหรือเป็นตะคริว 
• เหน่ือยและมึนงง 
• ปวดศีรษะ 
• คล่ืนไส้ อาเจียน  



• เป็นลม 
การจัดการ 

• เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปสถานท่ีเยน็ ถา้มีแอร์คอนดิชัน่จะดี และให้นอนลง 
• ถอดเส้ือผา้ท่ีไม่จ าเป็น 
• จิบน ้าเยน็เลก็นอ้ย 
• อาบน ้าเยน็ หรือใชฟ้องน ้าลูบตวั 
• ใช ้cool packs ท่ีรักแร้ ขาหนีบ หรือดา้นหลงัของคอเพื่อลดความร้อน 
• ถา้อาการแยล่ง หรือไม่ดีข้ึน ตอ้งปรึกษาแพทยโ์ดยด่วน หรือตามรถพยาบาล 

ลมแดด 
 ลดแดดเป็นภาวะฉุกเฉินซ่ึงจะเกิดเม่ืออุณหภูมิกายสูงกว่า 40.5 องศาเซลเซียส ตอ้งปฐมพยาบาลทนัที 
เพื่อลดอุณหภูมิกายให้เร็วท่ีสุด 
อาการ 

• มีอุณหภูมิกายสูงข้ึนทนัทีทนัใด 
• มีผวิหนงัแดง ร้อน แห้ง (การหลัง่เหง่ือหยดุ แต่อาจจะมีผวิหนงัช้ืนได)้ 
• ล้ินบวม แห้ง 
• ชีพจรเร็ว 
• หายใจต้ืน  
• กระหายน ้ามาก 
• ปวดศีรษะ 
• คล่ืนไส้ อาเจียน  
• มึนงง และสบัสน 
• ท างานหรือเคล่ือนไหวละเอียดไม่ได ้หรือ พดูเสียงยาน ชา้ 
• พฤติกรรมกา้วร้าวหรือแปลก 
• หมดสติ ชกั หรือ โคม่า  

การจัดการ 
• ตามรถพยาบาล ติดต่อแพทย ์ขอความช่วยเหลือ 
• เอาผูป่้วยเขา้ท่ีร่ม ให้นอนลง และให้อยูน่ิ่งมากท่ีสุด 
• ให้ผูป่้วยจิบน ้าเยน็ถา้ยงัรู้ตวัและสามารถด่ืมได ้



• ลดอุณหภูมิกายลง (ใชน้ ้าเยน็ลูบ อาบน ้าเยน็ สเปรยน์ ้าเยน็ใส่) 
• ใส่ cool pack ใตร้ักแร้ ท่ีขาหนีบ หรือท่ีดา้นหลงัคอ เพื่อลดอุณหภูมิกาย 
• อยา่ให้แอสไพริน หรือ พาราเซตามอล ซ่ึงไม่ช่วย และอาจเป็นอนัตรายดว้ย 
• ถา้ไม่รู้ตวั ให้นอนตะแคง และตรวจสอบการหายใจบ่อย 

โรคอ่ืนท่ีเป็นมากขึ้นจากความร้อน 

 การพิการหรือถึงแก่กรรมส่วนมากจากความร้อนเกิดจากการท่ีโรคเร้ีอรังท่ีเป็นอยูแ่ลว้เป็นมากข้ึน 
สภาวะต่อไปน้ี เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ถึงแก่กรรมในอากาศร้อนมาก 

• โรคหวัใจ 
• โรคหอบหืดหรือโรคทางเดินหายใจ 
• โรคไต 
• โรคเบาหวาน 
• โรคระบบประสาท 
• โรคมะเร็ง 

การขาดน ้าและพิษจากยาท่ีให้อาจจะกระตุน้โรคเหล่าน้ี 
• ภาวการณ์รู้สติเปล่ียน 
• โรคน่ิวในไต 
• โรคหวัใจและระบบไหลเวียนผดิปกติ 
• การหกลม้ 

ความร้อนและยา 

 มียาหลายตวัท่ีเพิ่มความเส่ียงต่อการเป็นโรคท่ีเก่ิยวเน่ืองจากความร้อน และยาเหล่าน้ีอาจมีประสิทธิภาพ
ลดลงหรือเป็นพิษมากข้ึนเม่ือเกบ็ในท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิสูง ยาส่วนใหญ่จะตอ้งเกบ็ในท่ีอุณหภูมิต ่ากว่า 25 องศา
เซลเซียสหรือในตูเ้ยน็ โดยเฉพาะยาฆ่าเช้ือ ยากลุ่ม adrenergic อินซูลิน ยาแกป้วด และยากล่อมประสาท แพทย์
จะตอ้งให้ความรู้เร่ืองการเกบ็ยาโดยเฉพาะในช่วงท่ีมีอากาศร้อน 
ผลของยา 
รบกวนการหลัง่เหง่ือ  

• ยากลุ่ม anticholinergic เช่น ยาตา้นซึมเศร้า tricyclic antidepressants และ benztropine 
• ยา beta blocker 
• ยาแอนต้ีฮิสตามีน 



• ยา phenothiazines 
• ยาท่ีท าให้หลอดเลือดหดตวั  

กลุ่มท่ีรบกวนการควบคุมอุณหภูมิ 
• ยาทางจิตเวช (เช่น risperidone, clozapine, olanzapine) 
• ยากลุ่ม serotoninergic agonists 
• ยากระตุน้ (แอมเฟตามีน โคเคอิน) 
• ยาฮอร์โมนทยัรอยด ์(ไทร็อกซิน) 

ลดการกระหายน า้ 
• Butyrophenone เช่น haloperisol และ droperidol 
• ยากลุ่ม angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors 

ท าให้ขาดน า้หรือเสียสมดุลเกลือแร่ 
• ยาขบัปัสสาวะ 
• ยาอะไรกต็ามท่ีท าให้ทอ้งเสียหรืออาเจียน (เช่น colchicines, ยาฆ่าเช้ือ codeine)  
• แอลกอฮอล ์

ลดการท างานของไต 
• ยาแกป้วดชนิด NSAIDS 
• ยา sulphonamides 
• Indinavir 
• Cyclosporin 

ท าให้มีความดันต า่ 
• ยาขยายหลอดเลือดเช่นยากลุ่ม nitrates และ calcium channel blockers 
• ยาลดความดนั 

ระดับของยา (ไม่ได้ผลหรือเป็นพิษ) จากความร้อน 
• Digoxin 
• Lithium 
• Warfarin 
• ยากนัชกั 
• Biguanides (เช่น metformin) 



• ยากลุ่ม Statins 
ความรู้สติเปลีย่นแปลง 

• ยากลุ่มไดก้ไ็ดท่ี้ท าให้การรู้สติเปล่ียนแปลง (เช่น แอลกอฮอล ์benzodiapepine ยาท าให้ง่วงนอน ฯลฯ) 
บุคลากรทางการแพทย์จะเตรียมตัวอย่างไรในช่วงท่ีมีความร้อนสูง 

• ทบทวนและปรับปรุงความรู้ดา้น 
o กลไกของ thermoregulation 
o ความเส่ียงของโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความร้อน 
o สภาพท่ีจะลดความสามารถของร่างกายต่อการปรับตวัต่อความร้อน 
o อาการและอาการแสดงของโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความร้อน การวินิจฉยัและรักษา 
o อาการแสดงแรกๆ ของลมแดด เพราะเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์
o ผลขา้งเคียงของยาในสภาพอากาศร้อนมาก 

• บ่งช้ีความเส่ียงของผูป่้วยของตนเอง 
o ให้ความรู้ว่าจะมีสุขภาพดีไดอ้ยา่งไรในอากาศร้อนมาก (การลดการสมัผสัความร้อน การด่ืนน ้า

และยา) 
o ให้ดู urine colour chart ตามความเหมาะสม 
o ปรับขนาดยา ให้ความรู้ถึงผลของยา การเกบ็ยา ในช่วงอากาศร้อนมาก 
o ทบทวนยาและการด่ืมน ้าบ่อยๆ โดยเฉพาะในคนสูงอายุและผูท่ี้เป็นโรคหวัใจ 
o ลดความเขม้งวดในการรับผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาลโดยเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยูค่นเดียว 
o ให้ความรู้แก่ผูดู้แลเด็ก ผูสู้งอาย ุหรือผูท่ี้มีความเส่ียงสูงในอากาศร้อน  

• ทบทวนและปรับการตรวจในช่วงอากาศร้อนโดย 
o ปรับห้องรอตรวจให้เยน็ข้ึน และมีน ้าให้ด่ืม 
o มีแผน่พบัให้ความรู้  
o เตรียมการเม่ือไฟฟ้าดบั เช่นจะท าอยา่งไรกว็คัซีน  

การด่ืมน า้ 

 เป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งด่ืมน ้าให้เพียงพอ แมไ้ม่รู้สึกกระหาย ในผูสู้งอายแุละผูท่ี้มีความเส่ียงจะตอ้งไดร้ับ
ค าแนะน าเร่ืองการด่ืมน ้า โดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีการรับรู้เร่ืองการกระหายน ้าลดลงหรือผูป่้วยท่ีตอ้งจ ากดัน ้า 
 ดีท่ีสุดคือดูสีปัสสาวะ ถา้ปัสสาวะสีอ่อนแสดงว่าไม่ขาดน ้า 
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