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 จับตาฮีทสโตรก ป�องกันก่อนสูญเสีย

ข้อแนะนําสําหรับเจ้าหน้าที�

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื�อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื�นที�ชายแดน
สํานักงานความร่วมมืออระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ประจําสัปดาห์ 21 - 27 เมษายน 2565

เหตุการณ์อื�น ๆ
ที�สําคัญประจําสัปดาห์

24 เมษายน 2565 ที�ปรึกษาสมัชชาคนจน 
กล่าวถึงการที� สปป. ลาว เตรียม                  
เดินหน้าสร้างเขื�อนกลางลํานํ�าโขง เพิ�มอีก  
2 แห่ง คือโครงการไฟฟ�าพลังนํ�าเขื�อน     
สานะคาม และเขื�อนภูงอยว่าเป�นการเพิ�ม 
ป�ญหาสิ�งแวดล้อม ของแม่นํ�าโขงที�วิกฤต 
อยู่แล้ว เพิ�มมากขึ�น โดยลาว ตั�งเป�าสร้าง 
เขื�อนกั�นแม่นํ�าโขง ครบ 9 แห่ง                   
ตามยุทธศาสตร์ “แบตเตอรี� แห่งตะวันออก 
เฉียงใต้” โดยมีเป�าหมายผลิตไฟฟ�าขายให้ 
ประเทศไทย
25 เมษายน 2565 “วันมาลาเรียโลก”    
โดยป�นี� มีคําขวัญ คือ HARNESS 
INNOVATION TO REDUCE THE 
MALARIA DISEASE BURDEN AND 
SAVE LIVES หรือ “นวัตกรรมก้าวไกล 
หยุดไข้มาลาเรีย” ซึ�งประเทศไทยกําหนด   
เป�าหมายให้ปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย         
ภายในป� 2567 ทั�งนี� โครงการกองทุนโรค 
ด้านมาลาเรีย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตร       
ยังได้ร่วมจัดกิจกรรม ในวันดังกล่าว         
ที�บ้านแม่หิต อ. ท่าสองยาง จ. ตาก อีกด้วย
26 เมษายน 2565 สถาบันควบคุมโรค   
เขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวง 
สาธารณสุข ร่วมกับหน่วยฉีดวัคซีน 
เคลื�อนที� มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ 
หน่วยงานอื�นอีกหลายสังกัด  ได้ออกให้ 
บริการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานข้ามชาติ           
ในพื�นที�กรุงเทพฯ รวม 75 คน ณ ศูนย์ฝ�ก 
อบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  และ 
เป�นการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที� 1 สําหรับ 
แรงงานข้ามชาติ 24 คน เพื�อช่วยป�องกัน 
และยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

     

     ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยเริ�มเข้าสู่ฤดูร้อน ตั�งแต่ 
1 มีนาคม 2565 และจะสิ�นสุดกลางเดือนพฤษภาคมนี� แต่เนื�องจากความผันแปรของ 
ลมมรสุมทางตอนบนของประเทศ ทําให้อาจมีฝนตกเป�นระยะ ขณะเดียวกัน
ในบางพื� นที� อาจมีอุณภูมิสูงถึง 41 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะตอนบนของประเทศ 
ซึ�งภาวะเช่นนี� ประชาชนทั�วไปและกลุ่มเสี�ยงยังคงมีโอกาสป�วยด้วยโรคฮีทสโตรก 
(HEAT STROKE) หรือ ลมแดดได้ เนื�องจากร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุม 
ระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที�ร้อนจัด โดยมีอาการสําคัญ ได้แก่ 
ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูงขึ�นเรื�อย ๆ จนเกิน 40 องศาเซลเซียส ทําให้เกิดอาการ 
หน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อค 
สําหรับผู้ที�มีความเสี�ยงสูงกว่าคนทั�วไป เช่น ผู้ที�ทํางานหรือทํากิจกรรมกลางแดด 
เด็กเล็กและผู้สูงอายุ  หนุ่มสาว ผู้ที�มีโรคประจําตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที�เป�นโรคอ้วน ผู้ที�พักผ่อนไม่เพียงพอ  และผู้ที�ดื�มเครื�องดื�ม 
แอลกอฮอล์  ซึ�งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทําให้เสียชีวิตได้

   เจ้าหน้าที� แจ้ง อสต.ประสานกับ จนท.สาธารณสุข เพื� อเตือนลูกบ้านที�ต้องทํางาน 
กลางแจ้ง โดยเฉพาะเกษตรกรและกลุ่มเสี�ยง ให้รู้วิธีป�องกันตัวเองเบื�องต้น
เมื�อต้องมีกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การดื�มนํ�าให้มากขึ�น สวมเสื�อผ้าที�เบาสบาย 
หากพบผู้มีอาการโรคลมแดด ขอให้รีบนําเข้าที�ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้นอนราบ 
ยกเท้าทั�งสองข้างขึ�นสูงเพื� อเพิ� มการไหลเวียนโลหิต ถอดเสื�อผ้าให้เหลือน้อยชิ�น 
คลายชุดชั�นใน ใช้ผ้าชุบนํ�าเย็นนํ�าแข็งประคบตามซอกคอ หน้าผาก รักแร้ ขาหนีบ 
ร่วมกับใช้พัดลมเป�า เพื� อระบายความร้อนและลดอุณหภูมิร่างกายให้ตํ�าลง
อย่างรวดเร็วที�สุด หากไม่หมดสติให้ดื�มนํ�าเปล่ามาก ๆ และนําส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

 

รายงานโรคและภัยสุขภาพที� น่ าสนใจ 
ตามแนวชายแดน



อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/social/992806
https://www.posttoday.com/social/general/681456
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/189
https://www.facebook.com/178696715579408/posts/5054082761374088
https://www.facebook.com/129471063773295/posts/5109775262409492/
https://www.fm91bkk.com/fm124892
ขอบคุณภาพจาก https://www.sanook.com/health/28149/
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื�องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ลงวันที� 1 มีนาคม 2565
โครงการ ASEAN Biodiaspora Virtual Center (ABVC) in collaboration with Bluedot Inc.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://covidnow.moh.gov.my/
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

สถานการณ์โรคโควิด 19 และข้อมูลอื�น ๆ ที�น่าสนใจของประเทศเพื� อนบ้าน
ข้อมูล ณ วันที� 27 เมษายน 2565

ข้อมูลโควิด 19 / ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย

รายใหม่
สะสม

จํานวนผู้ติดเชื�อ (ราย)  
5

136,235

 
470

206,512

 
3,471

4,440,383

 
17

612,802

 
14,887

4,209,571

อัตราป�วยรายวัน ต่อ 1 แสนประชากร 
(เฉลี�ย 7 วัน) 0.08 6.65 12.62 0.04 24.17

การตรวจพบเชื�อ (%)
(14 วันย้อนหลัง) 2.5 100 11.3 0.4 49

รายใหม่
สะสม

รักษาหาย (ราย)  
26

132,994

 
48

204,852

 
2,935

4,354,006

 
33

557,470

 
18,919

4,018,460

รายใหม่
สะสม

เสียชีวิต (ราย)  
-

3,056

 
1

737

 
6

35,526

 
-

19,434

 
125

28,144

ประชากรที�ได้รับวัคซีนครบโดส (%) 89.8 71.4 81.8 43.7 74.1

ประชากรกลุ่มเสี�ยงสูงที�ได้รับวัคซีน 
ครบโดส (%) 90 90 90 90 90
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