รู้ ทนั หน้ ำร้ อน
นันทนำ พิเครำะห์
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิการ

ตอนนี ้ประเทศไทยได้ ก้าวเข้ าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็ นทางการแล้ ว
บางวันร้ อนมาก บางวันร้ อนน้ อย บางวันฝนตก ทาให้ เราอาจ
รู้สกึ เหนื่อย เพลีย หงุดหงิด เป็ นลมแดด หรื อบางคนถึงขันเกิ
้ ด
โรคเครี ยดแบบไม่ร้ ูตวั ดังนันเราควรรู
้
้ วิธีการตังรั้ บกับฤดูนี ้เพื่อ
เราจะได้ ใช้ ชีวิตประจาวันได้ อย่างสบายกายและสบายใจ
ทีม่ า : https://feenakimoo.files.wordpress.com

 วิธีปฏิบตั ิตนเพื่อรับมือกับหน้ าร้ อน
1. หลีกเลี่ยงการอยูก่ ลางแจ้ งนานๆ หากมีความจาเป็ น ควรใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกัน เช่น หมวก
แว่นตากันแดด และร่ม เป็ นต้ น
2. สวมเสื ้อผ้ าที่มิดชิด แต่สามารถระบายอากาศได้ ดี
3. ดื่มน ้าอย่างน้ อยวันละ 6-8 แก้ ว แต่หากต้ องทางานที่ร้อนจัดจะต้ องดื่มน ้าชัว่ โมงละ 1 ลิตร
4. อย่างดอาหารเช้ า เพราะร่างกายต้ องการสารอาหาร เพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญ
5. อย่าทาครี มกันแดดอย่างเร่ งรี บ ควรทาให้ ทวั่ ถึงแม้ แต่ในร่ มผ้ า โดยทาซ ้าทุก ๆ 2 ชัว่ โมง
และควรเลือกครี มกันแดดที่มีส่วนผสมของ Mexoryl และ Tinosorb เพราะสามารถกรอง
รังสียวู ีเอและยูวีบีได้ ดี
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่อาจทาให้ ง่วง เช่น ยาแก้ แพ้ ยาลดนา้ มูก เพราะจะทาให้
ร่างกายอ่อนเพลียมากขึ ้น
7. หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะยิ่งทาให้ ภายในร่างกายมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น และทา
ให้ ร่างกายสูญเสียน ้าได้ ง่ายขึ ้น
8. หลีกเลี่ยงขนมหวาน นา้ อัดลม และเครื่ องดื่มรสหวานทัง้ หลาย เพราะเมื่อร่ างกายเผา
ผลาญน ้าตาลจะสร้ างความร้ อนขึ ้นมาทาให้ ร่างกายมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น
9. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด เพราะในหน้ าร้ อนไตจะทางานหนักขึ ้นอยูแ่ ล้ ว เพื่อคอยเก็บน ้า
ไว้ ในร่างกาย หากยิ่งกินเค็มไตก็จะยิ่งทางานหนักขึ ้นอีก
คำสำคัญ : ฤดูร้อน
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นอกจากจะรู้ ถึงวิธีปฏิบตั ิตนช่วงหน้ าร้ อนแล้ ว เราควรรู้ ว่าไม่ใช่ผกั ผลไม้ ทุกชนิดจะดีสาหรับหน้ าร้ อน
เพราะผักผลไม้ บางอย่างยิ่งรับประทานก็จะยิ่งเพิ่มอุณหภูมิให้ ร่างกาย เพราะฉะนันมารู
้ ้ จกั เลือกรับประทาน
ผักและผลไม้ หน้ าร้ อนกันสักนิด
 การเลือกรับประทานผัก และผลไม้ ในหน้ าร้ อน
1. ผัก และผลไม้ ที่ ค วรรั บ ประทาน ได้ แ ก่ กี วี สาลี่ ชมพู่ แอปเปิ ล
้ ฝรั่ ง แตงโม ข้ า วโพด
แตงกวา ผักโขม และมะเขือเทศ เป็ นต้ น
2. ผัก และผลไม้ ที่ ไ ม่ค วรรั บประทาน ได้ แ ก่ ทุเ รี ย น ส้ ม มะพร้ าว ลิ น้ จี่ ขิ ง หัวหอมใหญ่
ต้ นหอม กระเทียม และ เป็ นต้ น
สุดท้ ายสิ่งสาคัญที่เราจะมองข้ ามไม่ได้ นัน่ คือโรคภัยไข้ เจ็บที่จะมาเยี่ยมเยือนในช่วงหน้ าร้ อน
 โรคที่ต้องระวังในหน้ าร้ อน ได้ แก่
1. โรคอุจจาระร่วง เกิดจากเชื ้อโรค เช่น แบคทีเรี ย ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ สามารถ
ติดต่อได้ โดยการทานอาหารหรื อดื่ มน ้าที่มีเชื ้อโรคปนเปื อ้ นเข้ าไป ผู้ป่วยจะถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3
ครัง้ ต่อวัน หรื อถ่ายเป็ นน ้าหรื อเป็ นมูกปนเลือด ถ้ าไม่ได้ รับการรักษาที่ถกู ต้ องรวดเร็ วร่างกายจะสูญเสี ยน ้า
และเกลือแร่ อาจทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดภาวะช็อก หมดสติ และเสียชีวิตได้
2. โรคอาหารเป็ นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จากเนื ้อสัตว์ที่ปนเปื อ้ น
เชื ้อ เช่น เนื ้อหมู เนื ้อวัว ไข่เป็ ด ไข่ไก่ อาหารทะเล ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกั มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้ อง
ถ่ายอุจจาระ ปวดหัว คอแห้ งกระหายน ้า มักไม่มีไข้ หายเองได้ แต่ถ้าเป็ นมากต้ องได้ รับน ้าเกลือเสริ ม อาจ
ดื่มหรื อให้ ทางเส้ นเลือดแล้ วแต่ความรุนแรง
3. โรคบิด เกิดจากการรับประทานอาหารหรื อดื่มน ้าที่มีสารปนเปื อ้ นเชื ้อโรค ซึ่งโดยส่วนใหญ่
เป็ นอาหารจาพวกเนื ้อวัวที่ปรุงแบบไม่สุก ผู้ป่วยจะมีอาการท้ องเสียโดยอุจจาระแต่ละครั ง้ จะออกไม่มาก
ร่วมกับมีมกู เลือดปนมาในอุจจาระ และมักร่วมกับอาการปวดบิด เบ่งเมื่อถ่ายอุจจาระ
4. ไข้ รากสาดน้ อย หรื อไทฟอยด์ (Typohoid Fever) เกิดจากการรับประทานอาหารหรื อดื่ม
น า้ ที่ มี เ ชื อ้ เข้ าสู่ ร่ า งกาย โดยเชื อ้ ที่ ท าให้ เกิ ด โรคคื อ เชื อ้ แบคที เ รี ย ซั ล โมเนลลา ไทฟี (Salmonella
Typhi หรื อ Typhosa) เป็ นเชื ้อโรคที่สามารถเจริ ญแพร่พนั ธุ์ได้ ดีในอาหารและนม อาการของโรคนี ้แบ่งเป็ น
3 ระยะ คือ ระยะต้ นจะเริ่มด้ วยมีไข้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ครั่นเนื ้อครั่นตัว เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ริ มฝี ปาก
แห้ ง อาจท้ องเดินหรื อท้ องผูกได้ ระยะนี ้จะเป็ นอยูป่ ระมาณ 1 สัปดาห์ ระยะไข้ ลอย ผู้ป่วยจะเริ่ มมีอาการซึม
เพ้ อ ชีพจรเต้ นช้ า อาการไข้ จะค่อยสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ระหว่างมีไข้ ชีพจรจะต่ากว่าปกติ ระยะไข้ ลด ถ้ าผู้ป่วยแข็งแรง
หรื อได้ รับการรักษาที่ถกู วิธี อาการต่างๆ จะทุเลาลงและจะหายเป็ นปกติ ซึง่ อยูใ่ นช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของโรค
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5. อหิวาตกโรค (Cholera) เกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ย (Vibrio Cholerae) เข้ าสู่ร่างกายโดยการ
ทานอาหารหรื อน ้าที่มีเชื ้ออหิวาตกโรคปะปนอยู่ เช่น อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารสุกๆ ดิบๆ เชื ้อโรคจะ
สร้ างพิษออกมาทาปฏิกิริยากับเยื่อบุผนังลาไส้ เล็ก ทาให้ เ กิดอาการท้ องร่ วงอย่างรุ นแรง ถ้ าไม่ได้ รับการ
รักษาอย่างทันท่วงทีอาจทาให้ เสียชีวิตได้
6. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้ หวัด ไข้ หวัดใหญ่ ปอดบวม ปวดหัว ตัวร้ อน ไอจาม
ทังนี
้ ้เพราะอากาศเปลี่ยนไปมาหรื ออยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดี ร่ วมกับร่ างกายที่อ่อนแอ เมื่อรู้ สึกตัวว่า
เป็ นหวัดให้ พกั ผ่อน ดื่มน ้าอุน่ ให้ มากๆ และแยกนอนร่วมกับผู้อื่น หากยังไม่ดีขึ ้นควรไปพบแพทย์
7. โรคพิษสุนขั บ้ า หรื อโรคกลัวน ้า เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงชนิดหนึ่งที่มีสุนขั แมวเป็ นพาหะ
หลักที่นาเชื ้อไวรัสมาสู่คน โดยอาจกัด ข่วน หรื อเลียผิวหนังคนมีแผล สามารถป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า ที่สาคัญควรนาสุนขั ไปฉีดวัคซีน
เมื่ อ รู้ เท่า ทัน ภาวะหน้ า ร้ อนขนาดนี แ้ ล้ ว รั บ รองได้ ว่ า แม้ อากาศจะร้ อนระอุข นาดไหนก็ ไ ม่เป็ น
อุปสรรคกับการใช้ ชีวิตประจาวันอย่างแน่นอน
เอกสำรอ้ ำงอิง
13 วิธีดแู ลสุขภาพหน้ าร้ อน. [ออนไลน์]
[อ้ างถึงวันที่ 17 เมษายน 2560]. เข้ าถึงได้ จากอินเทอร์ เน็ต : http://campus.sanook.com
โรคหน้ าร้ อน รู้ให้ ทนั จะได้ ไม่ป่วย. [ออนไลน์]
[อ้ างถึงวันที่ 17 เมษายน 2560]. เข้ าถึงได้ จากอินเทอร์ เน็ต : https://health.kapook.com/
view12100.html
อากาศร้ อนแบบนี ้ กินอะไรดีให้ ร้ ูสกึ สดชื่น. [ออนไลน์]
[อ้ างถึงวันที่ 17 เมษายน 2560]. เข้ าถึงได้ จากอินเทอร์ เน็ต : http://www.paolohospital.com/
home/healthtip/hot/
สานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
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