“การดำเนินชีวติ ในรูปแบบใหม”เพือ1 สุขภาพ!

กระทรวงสิง่ แวดลอม
กระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน และสวัสดิการ
เดือนมิถนุ ายน ค.ศ.2021

ปองกันโรคลมแดดและปองกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
“การดำเนินชีวติ ในรูปแบบใหม”คือ การดำเนินชีวติ ประจำวันทีต่ งั้ อยูบ นพืน้ ฐาน 3 ประการในการปองกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ซึง่ ก็คอื
1)รักษาระยะหางระหวางบุคคล 2)สวมหนากากอนามัย 3)ลางมือใหสะอาดและหลีกเลีย่ งจาก
3 สิง่ นีค้ อื ความแออัดในพืน้ ที,่ ความใกลชดิ ระหวางบุคคล,ความมิดชิดในสถานที่
ขอควรระวัง

การสวมหนากากอนามัยจะเปนเหตุทำใหเกิดความเสีย่ งตอการเปนโรคลมแดดไดสงู ขึ้น

การสวมหนากากอนามัยนัน้ จะทำใหการระบายความรอนจากผิวหนังไดยากขึน้ เกิดการสูญเสียน้ำในรางกายอยางไมรตู วั การปรับอุณหภูมขิ องรางกาย
ทำไดยากขึน้ ดังนัน้ เรามาปองกันโดยควบคูก นั ทัง้ การ “ปองกันโรคลมแดด” ดวยการหลีกเลีย่ งจากอากาศรอนและพยายามดืม1 น้ำบอยๆและ
“ปองกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา” ดวยการสวมหนากากอนามัยและการระบายอากาศ

ถอดหนากากอนามัย

เพือ1 ปองกันโรคลมแดด
2 เมตรขึน้ ไป

2 เมตรขึน้ ไป

อยาลืม!
การปองกันการ
ติดเชื้อไวรัส

สถานทีก่ ลางแจง
เมือ1 อยูหางจากผูอืน1
ระยะหางระหวางบุคคล 2 เมตรขึ้นไป
(ระยะหางทีเ่ พียงพอ)

ระยะห่างทีเ่ พียงพอ

สวมหน้ากากอนามัยอย่างนี้
จะเป็นโรคลมแดดหรือเปล่านะ...

เมือ1 สวมหนากากอนามัย
หลีกเลีย่ งการออกกำลังกายทีห่ กั โหม
ดืม1 น้ำอยูบ อ ยๆ

ถึงแมจะไมรสู กึ กระหายน้ำ

ขอมูลเกีย่ วกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม

เมือ
่ สภาพอากาศมีอณ
ุ หภูมิ
และความชืน
้ สูง
ควรระมัดระวังเปนพิเศษ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
กระทรวงสิง่ แวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน และสวัสดิการ

ขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับโรคลมแดด

https://www.wbgt.env.go.jp

ดืม
่ น้ำอยูบ
่ อ
่ ยๆ

หลีกเลีย่ งอากาศรอนz

ดืม1 น้ำอยูบ อ ยๆ

- สวมเสือ้ ผาทีเ่ ย็นสบาย กางรมกันแดดและสวมหมวก
- หากรูส กึ ไมคอ ยสบายแมเพียงเล็กนอย ใหยายไปยังสถานทีท่ ม่ี คี วามเย็นสบาย
- หากเขาไปในอาคารสถานทีท่ เ่ี ย็นสบายไมได ใหไปยังทีร่ ม นอกอาคารก็ได

- เกณฑโดยประมาณ 1.2L (ลิตร)
ตอ 1 วัน

น1 ใหดม1ื น้ำเปนอันดับแรก
1 แกวในทุกๆ 1 ชัว่ โมง กทัอง้ นอื
กอนและหลังอาบน้ำและ
หลังตืน1 นอนก็เชนกัน

ขวดพลาสติก แกวน้ำประมาณ 6 แกว
500 ml 2.5 ขวด

- มือ1 ตองเสียเหงือ1 ในปริมาณมาก อยาลืมการแทนทีด่ วยเกลือแร

สร้างร่างกายทีม
่ ค
ี วามเตรียมพร้อมทีจ
่ ะรับต่อ
ความร้อนของอากาศและ

ระหว่างทีใ่ ช้เครือ
่ งปรับอากาศก็เช่นกัน

ใหทำการระบายอากาศอยูบ อ ยๆ
(ไม่มค
ี วามจำเป็นทีจ
่ ะต้องปิดเครือ
่ งปรับอากาศ)

ระวัง

เครือ1 งปรับอากาศสำหรับใชในครัวเรือนโดยทัว่ ไปนัน้ อากาศจะหมุนเวียน
อยูใ นหองเทานัน้ ไมไดทำการระบายอากาศ

ดูแลรักษาสุขภาพรางกายอยูเ ปนประจำ
- ออกกำลังกายพอประมาณทีไ่ มฝน ตอสภาพรางกาย (โดยทำเปนประจำทุกวัน
วันละประมาณ 30 นาทีพอทีร่ สู กึ ไดถงึ “เหนือ1 ยนิดหนอย” ใน “สภาพ
อากาศทีร่ อ นไมมาก” )โดยเริม่ ตั้งแตชว งทีอ่ ากาศเริม่ รอนขึน้ เพือ1 เปนการ
เตรียมพรอมทีจ่ ะรับตอความรอนของอากาศ

- เปดประตูและหนาตาง 2 จุด
อยาลืม!
ดืม1 น้ำอยูบ อ ยๆ

- ใชพดั ลมและเครือ1 งดูดควัน
(ในครัว) ควบคูก นั
- หลังจากการระบายอากาศ ใหตั้ง
อุณหภูมขิ องเครือ1 งปรับอากาศ
ใหมอยูบ อ ยๆ

- ทำการวัดอุณหภูมขิ องรางกายและเช็คสุขภาพอยูเ ปนประจำเชนทุกเชา
- เมือ1 สภาพรางกายไมดี ใหพกั ฟน อยูท บ่ี านโดยไมฝน รางกาย

ขอควรรู เกีย่ วกับขอสำคัญทีเ่ กีย่ วกับโรคลมแดด
แยกอายุ / อัตราสวนของผูทเ่ี สียชีวติ จากโรคลมแดด
5ป – 14ป
15ป – 44ป
0ป – 4ป
45ป – 64ป
ไมทราบราย
ละเอียด

65ป – 79ป

80 ปข้นึ ไป

แยกอายุและสถานทีเ่ กิดขึ้น / อัตราสวนของผูป ว ยทีเ่ ปนโรคลมแดด
ในสถานที่

65 ปข้นึ ไป
40 – 64 ป
19 – 39 ป
7 – 18 ป

กลางแจง

อืน1 ๆ
บานตนเอง

ระหวางการทำงาน

โรงเรียน ระหวางการออกกำลังกาย

สถานทีอ่ ำนวย
ความสะดวกแก
สาธารณะ

0 – 6 ป
อางอิง : “จำนวนผูเ สียชีวติ จากโรคลมแดด สถิตปิ ระชากรป 2019” กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

เมือ1 มีการประกาศแจงเตือนโรคลมแดด

ใหทำการปองการโรคลมแดดอยางเต็มที!่
โดยหลักการแลวใหงดการออกกำลังกาย หลีกเลีย่ งการออกไป
ขางนอกเทาทีจ่ ะทำได
ยายไปยังหองทีม่ อี ากาศเย็นสบาย

อางอิง :“จำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูป ว ยโรคลมแดดทีด่ จู ากขอมูลการสงผูป ว ยฉุกเฉิน” สถาบันการวิจยั สิง่
แวดลอมแหงชาติ ป 2009

ประมาณ 80% ของผูท เ่ ี สียชีวติ จากโรคลมแดดนัน้ โรคลมแดดในผูส งู อายุ
เปนผูส งู อายุ
จำนวนกวาครึง่ หนึง่ นัน้ พบวาเกิดขึน้ ทีบ่ า นตนเอง
ประมาณครึง่ หนึง่ นัน้ เปนผูท ม่ี อี ายุตั้งแต 80 ปขน้ึ ไปแต
คนรุน หนุม สาวก็จำเปนตองใหความระมัดระวังดวยเชนกัน

ผูส งู อายุนนั้ ควรอยูใ นบานทีเ่ ย็นสบาย คนหนุม สาวจำเปนตองระมัดระวัง
เมือ1 อยูร ะหวางการปฏิบตั งิ านหรือระหวางการออกกำลังกาย

เนือ1 งจากผูส งู อายุ, เด็กและบุคคลทุพพลภาพจะเปนโรคลมแดดไดงา ยดั้งนั้นจึงควรใหความระมัดระวังอยางเพียงพอ
ขอความกรุณาจากผูท อ่ี ยูร อบขางชวยดูและเอาใจใสทจ่ี ะพูดคุยถามไถดว ย

