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สวัสดีครับ พีน่ ้ องชาว TP GROUP ทุกท่ าน
หลังจากปัญหาต่ างๆได้ พดั ผ่ านไปไม่ นาน แต่ กม็ ีปัญหาใหม่ ๆเกิดขึน้ อีกมากมาย ซึ่งในจดหมาย
ข่ าวฉบับนี้ คงต้ องพูดถึงภัยใกล้ตวั เพือ่ ทีจ่ ะอยู่อย่ างไร เพือ่ ให้ ปลอดภัยจากภัยต่ างๆนะครับ
สืบเนื่องจากบ้ านเราในขณะนี ้ มีอากาศร้ อน ซึ่งเกิดขึน้ จากปั ญหาต่ างๆที่มนุษย์ ได้ กระทาลงต่ อธรรมชาติ โดย
วันนี ้ ผมจะหยิบยกภัยจากความร้ อนที่เกิดขึน้ ในปั จจุบัน ให้ เพื่อนๆได้ ร้ ู ทนั
รวมถึงวิธีการป้องกันโรคต่ างๆที่มาจากอากาศร้ อน ดังต่ อไปนี ้
1. คลื่นความร้ อน

( Heat wave )

สาหรั บการเกิดคลื่นความร้ อน มีหลายกรณี ที่จะทาให้ อุณหภูมพ
ิ ่ งุ สูงขึน้ ยังกับจะเป็ นทะเลทราย
โดยคลื่นความร้ อนที่เกิดจากการสะสมความร้ อน จะเกิดการสะสมความร้ อนในจุดๆ เดิมเป็ นเวลานาน และใน
สถานที่ดังกล่ าวมีสภาพอากาศแห้ ง ลมนิ่ง ทาให้ อากาศร้ อนจากแสงอาทิตย์ ไม่ ได้ เคลื่อนไปไหน อยู่ท่ จี ุดๆเดิม
แล้ วก็สะสมมาเรื่ อยๆ หลายวันเข้ าก็จะมีอุณหภูมสิ ูงขึน้ มาก( พูดง่ ายๆ เสริมอุณหภูมใิ ห้ สูงตลอดเวลา )
http://www.tpconsult.co.th
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แต่ ทงั ้ นี ้ ประเทศไทยเรี ยกว่ าแทบจะไม่ มีโอกาสเกิด "คลื่นความร้ อน" หรื อ "ฮีตเวฟ" ได้ เลย เนื่องจากไม่ ได้ ตงั ้ อยู่
ในพืน้ ที่มีมวลอากาศร้ อนจัด ประกอบกับไม่ มีทะเลทราย นอกจากนี ้ ฮีทเวฟจะเกิดได้ กต็ ่ อเมื่ออุณหภูมิร้อนเกิน
40 องศาต่ อเนื่องกันหลายสัปดาห์ แต่ สภาพอากาศของไทยมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ ลงมาทุก 7-10
วัน ทาให้ เกิดฝนตก ช่ วยลดอุณหภูมไิ ม่ ให้ ไต่ ระดับสูงถึงขัน้ เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ แต่ ปี 2555 ด้ วยสภาพ
อากาศที่ร้อนขึน้ อันเนื่องจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ่ ทาให้ ฤดูร้อนปี นีข้ องประเทศไทยอุณหภูมเิ ฉลี่ย 42-43
องศา ทาให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านโลกร้ อนยืนยันว่ า ไทยเสี่ยงต่ อปรากฏการณ์ "ฮีตเวฟ" เป็ นอย่ างมาก

สาหรับโรคต่ างๆที่มาพร้ อมกับอากาศร้ อน ซึ่งผมจะยกเอาโรคภัยใกล้ ตัวที่สุดมาบอกเล่ า
เช่ น โรคลมร้ อน
- โรคลมร้ อน คือ ภาวะวิกฤติของร่ างกายที่ไม่ สามารถควบคุมความร้ อนได้ โรคลมร้ อนนีเ้ กิด
จากการได้ รับความร้ อนมากเกินไป จนทาให้ สมองสั่งงานหรือควบคุมการทางานของระบบ
ต่ างๆภายในร่ างการน้ อยลง ก่ อให้ เกิดอาการสาคัญต่ างๆได้ แก่ ตัวร้ อนจัด เพ้ อหรือหมดสติ
ชีพจรเต้ นเร็ว ความดันเลือดลดลง ช็อค ผิวหนังแห้ งและร้ อน ระดับความรู้ สึกตัวลดลง การ
ทางานของอวัยวะต่ างๆล้ มเหลว หมดสติ เกร็งชัก จนถึงตายได้
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วิธีปฏิบัติตวั เพือ่ บรรเทาความร้ อน ได้ แก่ ...
1. ให้ หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด พยายามอยู่ในที่ร่มโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ท่ มี ีโรคประจาตัว
2. ให้ ด่ มื นา้ มาก ๆ ไม่ น้อยกว่ าวันละ 8 แก้ ว หรื อ 2 ลิตรต่ อวัน มีวิธีสังเกตง่ าย ๆ ว่ าร่ างกายได้ รับนา้
เหมาะสมหรื อไม่ คือสังเกตจากสีของปั สสาวะ ถ้ าปั สสาวะมีสีเหลืองจาง ๆ แสดงว่ าได้ รับนา้ เพียงพอ แต่ ถ้าปั สสาวะ
สีเหลืองเข้ มและปั สสาวะออกน้ อย แสดงว่ าได้ รับนา้ ไม่ เพียงพอ จะต้ องดื่มนา้ ให้ มาก ๆ
3. หลีกเลี่ยงการออกกาลังกายกลางแจ้ ง
4. หากร้ อนจัดแล้ วเหงื่อไม่ ออกให้ ใช้ ผ้าชุบนา้ เช็ดตัว เพื่อระบายความร้ อนในตัวออกมา และเป็ นการลด
ความร้ อนออกจากร่ างกาย
5. หากมีอาการของโรค คืออาการกระหายนา้ ตัวร้ อนแต่ ไม่ มีเหงื่อออก หายใจถี่ ปากคอแห้ งและอาจ
วิงเวียนศีรษะ ขอให้ รีบไปพบแพทย์

