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คํานํา 

คูมือการเฝาระวังและปองกนัการเจ็บปวยจากความรอน                                            

ในพืน้ที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 โรคลมรอน (Heat Stroke) เปนกลุมอมการทีเ่กิดข้ึนกับผูเขารับการฝกทางทหาร สาเหตุจากสภาพ
รางกายที่ไมพรอม ความเขาใจที่ไมถูกตองของครูฝก อาการผิดปกติอาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต โรคลมรอน
สามารถปองกันได หากผูเขารบัการฝกทางทหาร เตรียมสภาพรางกายใหพรอม ผูฝกเขาใจในสภาพแวดลอม 
และมีการเตรียมความพรอม เมือ่เกิดอาการข้ึนแลวดูแลเบื้องตนนําสงสถานพยาบาลทันทวงทีจะปองกันความ
สูญเสียและทุพลภาพได  
 กรมแพทยทหารบกซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงของกรมแพทยทหารบกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการเฝา
ระวังและปองกันการเจ็บปวยจากความรอน    โดยมอบนโยบายใหโรงพยาบาลในสังกัดกองทพับกทุกแหงและ
หนวยทหารเสนารักษในทกุพื้นที่ดําเนินการเฝาระวังและปองกันโรคลมรอน ซึ่งโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอย
พระจลุจอมเกลา  เปนโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทยทหารบกจึงไดจัดทําคูมือการเฝาระวังและปองกันการ
เจ็บปวยจากความรอนในพื้นที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ข้ึนเพื่อใชประกอบการพัฒนาดานการ 

ปฏิบัติงานตอไป 

 

 

                                                      พันเอก วีรัฐ   เกษสาคร 

                                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

                     แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรูปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ชื่อผลงาน  การเฝาระวังและปองกันการเจ็บปวยจากความรอนในพื้นที่ รร.จปร. 

เจาของผลงาน   ผวป.รพ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน   ความรูตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ขอมูลเก่ียวกับผลงาน 

 เปนคูมือการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการโรคลมรอน รพ.รร.จปร. สําหรับกําลังพล หนวยฝก

ทหารใหม ,  ทหารกองประจําการ ,  นักเรียนนายรอย , นักทองเที่ยว และหนวยฝกตางๆที่เขามาฝกทางทหาร

ในพื้นที่ รร.จปร.  

ทบ.ประกอบดวย  - องคความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยจากความรอน – การคัดกรองกลุมเสี่ยง - ตัวอยางการ

พัฒนาระบบการปองกันโรคลมรอน 

ลักษณะของผลงาน 

 ๑. เปนคูมือการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและปองกันโรคลมรอน รพ.รร.จปร. 

สําหรับกําลังพลหนวยฝกทหารใหม ,  ทหารกองประจําการ ,  นักเรียนนายรอย , นักทองเที่ยว และหนวยฝก

ตางๆที่เขามาฝกทางทหารในพื้นที่ รร.จปร.  

 ๒. เปนแผนซีดีความรูเรื่องโรคลมรอน เรือ่ง โรคลมรอน และ เรื่องเฉียดตาย 

 ๓. เปนแผนพับเรื่องโรคลมรอน 

 ๔. เปนสือ่การสอนชุดนิทรรศการเรื่องโรคลมรอน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 ๑.ทีมงานใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ๒.ทีมงานมีความรูความชํานาญและประสบการณ 

ความสัมฤทธิ์ 

 ๑.เชิงปริมาณ 

                        หนวยฝกทหารใหม ,  ทหารกองประจําการ ,  นักเรียนนายรอย , นักทองเที่ยว และหนวย

ฝกตางๆที่เขามาฝกทางทหารในพื้นที่ รร.จปร.   ไดรับการเขานิเทศ , คัดกรองกลุมเสี่ยงและเฝาระวังการ

เจ็บปวยจากโรคลมรอน  รอยละ ๑๐๐  

 

 



 

                     ๒. เชิงคุณภาพ 

                       กําลังพลจากหนวยฝกทหารใหม ,  ทหารกองประจําการ ,  นักเรียนนายรอย , นักทองเที่ยว 

และหนวยฝกตางๆที่เขามาฝกทางทหารในพื้นที่ รร.จปร. ไดรับการรกัษาพยาบาลเบือ้งตนอยางถูกวิธีตาม

แนวทางปฏิบัติทางการแพทย ( CPG  : Clinical Practice Guidline )  

และมีความปลอดภัย   รอยละ ๑๐๐ 

ความภาคภูมิใจ 

 ๑. กําลังพลของหนวยฝกทหารใหม ,  ทหารกองประจําการ ,  นักเรียนนายรอย , 

นักทองเที่ยว และหนวยฝกตางๆทีเ่ขามาฝกทางทหารในพื้นที่ รร.จปร. มีความรูและเขาใจในการปฏิบัติตนใน

การฝกทางทหารในพื้นที่ รร.จปรง 

 ๒.  กําลังพลของหนวยฝกทหารใหม ,  ทหารกองประจําการ ,  นักเรียนนายรอย , 

นักทองเที่ยว และหนวยฝกตางๆทีเ่ขามาฝกทางทหารในพื้นที่ รร.จปร. มีความมั่นใจในประสิทธิภาพการดูแล

รักษาผูปวยจากโรคลมรอนและการเจ็บปวยจากความรอนอืน่ๆ 

 ๓. สามารถเผยแผองคความรูเกี่ยวกับการเจบ็ปวยจากความรอน ใหกําลังพลของ รร.จปร. 

หนวยงานและผูทีส่นใจนําไปใชใหเกิดประโยชน 

  

     ตรวจถูกตอง 

       พ.ต.  วิชัย  อินศิร ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เร่ือง                                                                              หนา 

 

อากาศรอน กับการเจ็บปวยจากความรอน                                                           ๑ 

สาเหตุของการเกิดการเจบ็ปวยจากความรอน                                                       ๕   

การปองกัน และการปฐมพยาบาลการเจ็บปวยจากความรอน                                      ๑๑ 

การสงกลับผูปวยโรคลมรอน                                                                             ๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     ๑           

บทท่ี ๑ 

อากาศรอน กับการเจ็บปวยจากความรอน 

 

     อากาศรอนเกิดจากภาวะเรือนกระจก   ซึ่งภาวะน้ีเปนผลจากดวงอาทิตยสองแสงมายังโลก มีรังสี

ความรอนจากดวงอาทิตย (รังสีคลื่นสั้น) ประมาณรอยละ ๓๐  ถูกสะทอนกลับออกไปโดยช้ันบรรยากาศของ

โลก (เมฆและฝุนละออง) และผิวโลก  การสะทอนกลับของรังสีความรอนจะเกิดไมเทากัน  ซึ่งหิมะ นํ้าแข็ง และ

นํ้าสามารถสะทอนรังสีความรอนไดมากกวาพื้นดิน  แตรังสีความรอนจากดวงอาทิตย (รังสีคลื่นสั้น)  ที่มาถึงยัง

ผิวโลกน้ีจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนจากดวงอาทิตย  (รังสีคลื่นยาว) สงผลใหผิวโลกรอนข้ึนสรางความ

อบอุนใหกับสิ่งมีชีวิตบนโลก และเกิดการระเหยของนํ้า เกิดเปนวัฏจักรของการเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติ 

เชน ฝนตก เปนตน สําหรับกาซเรือนกระจก  ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2), กาซมีเทน (CH4 ), กาซไน

ตรัสออกไซด (N2 O), โทรโพสเฟยรโอโซน (O3)  และกาซคารบอนเตตระคลอไรด  

(CCI4)  จะดูดซับพลังงานความรอน (รังสีคลื่นยาว) น้ีไวบางสวน และแผรังสีน้ีกลับมายังพื้นโลกเพิ่มมากข้ึน 

สงผลใหผิวโลก และช้ันบรรยากาศใกลผิวโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน ที่สําคัญเกิดข้ึนซ้ํากันอยางตอเน่ือง 

 อุณหภูมิที่สูงข้ึนน้ีนําไปสูวงจรการปอนกลับที่เรงปรากฏการณเรือนกระจก  กลาวคือ  เมื่ออุณหภูมิ

สูงข้ึนก็จะมีการระเหยของนํ้ามากข้ึน (เกิดความแหงแลง) ทําใหมีไอนํ้าในบรรยากาศมากข้ึน (ฝนตกหนัก) ซึ่งไอ

นํ้าน้ีจะเปนตัวดูดซับพลังงานความรอนในช้ันบรรยากาศ (อากาศรอนอบอาว)  ทําใหหิมะที่ปกคลุมอยูบนที่สูงมี

แนวโนมลดลง ปลอยใหรังสีความรอนจากดวงอาทิตยตกสูพื้นดินมากข้ึนสงผลใหช้ันดินที่เปนนํ้าแข็งละลาย 

และปลอยกาซเรือนกระจกที่กักเก็บไวในช้ันนํ้าแข็งเปนเวลานานข้ึนไปยังช้ันบรรยากาศ 

 ดังน้ัน  การเก็บกักความรอนที่มากข้ึนในช้ันบรรยากาศ และผิวโลกน้ีเกิดจากภาวะเรือนกระจกโดยมี

การไหลเวียนในช้ันบรรยากาศ และมหาสมุทรเปนเครื่องกระจายพลังงานความรอนจากเสนศูนยสูตรไปยังข้ัว

โลกทั้งสอง  อุณหภูมิที่แตกตางกันมาก ระหวางพื้นที่ในเขตอบอุน และข้ัวโลกจึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความ

แปรปรวนของภูมิอากาศตามมา 

 ภาวะโลกรอนที่ปรากฏอยูน้ีจะทําใหบรรยากาศของประเทศในชวงฤดูรอน  รอนมากข้ึน และอาจเกิด

ภัยพิบัติ เชน มรสุมฤดูรอน   ความแหงแลง   คลื่นความรอน  ไฟปา เปนตน และแนนอนวาผลที่เกิดข้ึน

ดังกลาวจะสงผลตอสภาวะสุขภาพของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได และที่เห็นไดชัดเจน คือ การเจ็บปวยจาก

ความรอน  สําหรับทหารมีความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากการเจ็บปวยจากความรอน เชนเดียวกัน

เน่ืองจากลักษณะการแตงกาย  ลักษณะการทํางาน และกิจกรรมการฝกทางทหาร ลวนเปนปจจัยที่ทําให

รางกายมีการสรางความรอนมากข้ึน ซึ่งจะสงผลตอการลดสมรรถภาพของทหารโดยรวม ดังน้ัน จึงตองมีการ

เตรียมความพรอมใหกําลังพลมีความรูความเขาใจในเรื่องภาวะโลกรอน และความรูเกี่ยวกับผลของอากาศรอน

ตอการเจ็บปวยจากความรอน ของกําลังพลดวย   ทั้งน้ีเพื่ออนุรักษกําลังรบใหมีความพรอมในการปองกัน และ

พัฒนาประเทศตอไป 

 



                                                                                                                                     ๒        

การตอบสนองของรางกายจากความรอน  เกิดข้ึนโดยการที่เสนเลือดบริเวณผิวหนังมีการขยายตัว

และมีการเพิ่มข้ึนของอัตราการเตนของหัวใจ   การปรับตัวโดยการเพิ่มข้ึนของอัตราการเตนของหัวใจเปนการ

เพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือดจากสวนกลางของรางกายไปยังผิวหนัง  ดังน้ัน การสงความรอนของรางกายไป

ยังผิวหนังจะทําใหรางกายระบายความรอนไดมากข้ึน หรืออาจเรียกวา การลดความรอน สําหรับกลไกหลักใน

การปรับตัว เพื่อระบายความรอนออกจากรางกาย  มีดังน้ี 

๑.  การนําความรอน  (Conduction )  เปนการถายเทความรอนผานตัวกลาง (การสัมผัสโดยตรง

จากวัตถุที่มีความรอนมากไปหานอย)  เชน การใชผาชุบนํ้าอุณหภูมิปกติเช็ดตัวจากปลายมือ และจากปลายเทา

แบบยอนรูขุมขนเขาสูหัวใจ เพื่อชวยลดไข/ ระบายความรอนออกจากรางกาย 

๒.  การพาความรอน  (Convection) เกิดข้ึนเมื่ออากาศรอบกาย พัดพาเอาความรอนออกไป และ

พาอากาศเย็นมาแทนที่  เชน การใชพัดลม หรือกระดาษแข็ง พัดใหเกิดการถายเทอากาศ และเกิดลมเย็น 

๓. การแผรังสีความรอน  (Radiation)  เปนการปลอยรังสีออกมาในรูปของรังสีอินฟาเรด               

(Infrared)  และเปนกลไกพื้นฐานในการเสียความรอนเมื่อสิ่งแวดลอมมีอุณหภูมิที่ตํ่ากวา  แตกลไกน้ีจะเสียไป

เมื่อสิ่งแวดลอมมีอุณหภูมิที่สูงกวา หรือไมตางจากรางกายมากนัก  นํามาใชประโยชนในการฝกทหารเพื่อชวย

ระบายความรอนออกจากรางกายทหารขณะฝก โดยใชเครื่องพนละอองฝอยฉีดนํ้าใหเปนละอองฝอยบริเวณ

รอบๆ ตัวทหารผูรับการฝก เพื่อปรับใหอุณหภูมิของอากาศบริเวณน้ันลดลงจนตํ่ากวาอุณหภูมิรางกายของทหาร

ผูรับการฝก  ทั้งน้ีตองใชพัดลมเปาใหเกิดลมเย็น มีการถายเทอากาศควบคูกันดวย 

๔.  การระเหย  (Evaporation)  จะมีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะชวงที่มีอากาศรอน แตหากเปน

ชวงที่มีความช้ืนสูงจะทําใหการระเหยลดลงได   รวมทั้งเสื้อผาที่สวมใส หากหนาเกินไปจะทําใหการระบาย

ความรอนไดยากมากข้ึนดวย   ดังน้ันในการฝกทหารตองพิจารณาเสื้อผาที่ใชสวมใสใหสัมพันธกับอุณหภูมิของ

อากาศ  การแผรังสีจากดวงอาทิตย และความช้ืนสัมพัทธในอากาศ 

 

ความรูเรื่องความชื้นในอากาศ 

 อากาศมคีวามช้ืน เพราะมีไอนํ้า ความช้ืนจะมากหรือนอย ข้ึนอยูกับปริมาณของไอนํ้าในอากาศ 

 ความชื้นสัมพัทธ   หมายถึง  ปริมาณเปรียบเทียบระหวางมวลของไอนํ้าที่มีอยูจริงในอากาศขณะน้ัน 

กับมวลของไอนํ้าในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิ และปริมาตรเดียวกัน นิยมคิดเปนคารอยละ หรือเปอรเซ็นต  (%) 

 ความช้ืนสัมพัทธในอากาศที่เหมาะสม  คือ  ๖๐ %   คือ สภาพอากาศที่ทําใหผิวหนังไมมีเหงื่อมาก

เกินไป  ตัวไมแหงเกินไป   รูสึกสบายพอดีๆ   

 ความช้ืนในอากาศมาก  หมายถึง ในอากาศมีไอนํ้ามาก สามารถรับไอนํ้าไดอีกเล็กนอยเทาน้ัน  ถา

ความแตกตางของอุณหภูมิมาก  คาความช้ืนจะนอย  การที่อุณหภูมิในกระเปาะเปยกตํ่ากวา เพราะนํ้าระเหยไป

พรอมกับความรอนดวย  จึงทําใหอุณหภูมิตํ่า 
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 ถาอากาศแหงมาก  (ไอนํ้านอย)  การระเหยจะเร็ว  ทําใหความตางของอุณหภูมิมาก  แตถา

อากาศอ่ิมตัว  นํ้าจะไมระเหย  ท้ังสองกระเปาะอุณหภูมิเทากัน  เพราะไมมีการระเหย  ทําใหความชื้น

สัมพัทธ  =   ๑๐๐  % 

 อากาศรอนจะสงผลตอสุขภาพของกําลังพลได   โดยทําใหเกิดการเจ็บปวยจากความรอน ไดแก  

บวมแดด  (Heat edema)  ผดผื่น คันจากความรอน (Prickly heat)  ลมแดด (Heat syncope)  ตะคริวแดด  

(Heat cramps)  การเกร็งแดด (Heat tetany)  การเพลียแดด (Heat exhaustion) และโรคลมรอน (Heat 

Stroke) รายละเอียดมีดังน้ี 

๑. การบวมแดด   (Heat  edema)  
คือ  การบวม และตึงของมือ และเทา ซึ่งจะเกิดข้ึนใน ๒-๓ วันแรกที่อยูในสภาพแวดลอมที่รอน สวน

ใหญจะบวมที่เทาข้ึนมาถึงขอเทา มักไมลามข้ึนเกินหนาแขง  สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดบริเวณ

ผิวหนัง และมีสารนํ้าค่ังในชองวางระหวางเซลลในบริเวณแขนขา และยังพบวารางกายมีการหลั่งฮอรโมน 

Aldosterone  และ Antidiuretic hormone (ADH ) เพิ่มข้ึนดวย  ผูท่ีมีความเสี่ยง ไดแก ผูที่ไมเคยชินกับ

อากาศรอน และผูที่เคยชินกับอากาศเย็น  เชน น่ังทํางานในหองที่มีเครื่องปรับอากาศนานๆ บอยๆ อยางไรก็

ตามอาการบวมดังกลาวจะเปนเพียงเล็กนอย ไมไดขัดขวางการทํากิจกรรมใดๆ  การบวมมักหายไปในเวลาไมกี่

วัน 

๒. ผดผ่ืนคันจากความรอน  (Prickly  heat )  
           เปนผื่นแดงคัน มักพบที่ผิวหนังบริเวณที่สวมเสื้อผาเน่ืองจากมีการอุดตันของตอมเหงื่อที่ผิวหนังบริเวณ

ดังกลาว   ทําใหเกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันของทอเหงื่อ มีอาการคันเปนอาการเดน  

๓. ลมแดด  (Heat  syncope)   
เปนภาวะของความดันโลหิตตํ่าจากลักษณะทาทาง  ซึ่งเปนผลจากมีการขยายตัวของหลอดเลือดสวน

ปลาย การลดลงของการตึงตัวของหลอดเลือด และการพรองของปริมาตรสารนํ้า ภาวะน้ีพบบอยมากกับผูที่ไม

เคยชินกับอากาศรอน เมื่อตองไปอยูในสภาพอากาศรอนในระยะตนๆ   

๔. ตะคริวแดด   (Heat  cramps )  
 เปนการหดเกร็งตัวของกลามเน้ือที่บังคับไมได  ทําใหเกิดอาการปวด มักพบอาการตะคริวที่นอง ตน

ขา และไหล ในขณะออกกําลังกาย หรือหลังออกกําลังกายหลายช่ัวโมง ภาวะดังกลาวน้ีมักพบในผูที่มีเหงื่อออก

มาก และไดรับสารนํ้าทดแทนดวยนํ้าเปลา (นํ้าที่ไมมีเกลือแรผสม) และผูท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสุดคือ ผูที่ไมเคย

ชินกับอากาศรอนแลวเริ่มออกกําลังหนักทามกลางอากาศรอน  อยางไรก็ตาม ตะคริวสามารถหายไดเอง แต

อาการปวดกลามเน้ืออาจจะยังปรากฏอยู  

๕. การเกร็งแดด   (Heat tetany )  
เกิดจากการหายใจหอบมากเกินไป สงผลใหเกิดความเปนดางในเลือดจากการหายใจ  (Respiratory 

alkalosis) มีอาการเหน็บชา  เกร็งกลามเน้ือ มักเกิดในสภาวะที่ไดรับความรอนอยางมากในชวงระยะเวลาสั้นๆ 
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๖. การเพลียแดด  (Heat exhaustion ) 
 เปนกลุมอาการที่มีอาการท่ีจําเพาะเจาะจง เชน มึนงง ออนเพลีย ไมมีแรง คลื่นไส อาเจียน ปวด

ศีรษะ ปวดกลามเน้ือ อาจมีอาการเปนลม หรือความดันโลหิตตกเมื่อยืน เหงื่อออกมาก หายใจเร็ว หัวใจเตนเร็ว  

อุณหภูมิกายสูงข้ึน แตสภาพจิต และระบบประสาทปกติ มักเปนอาการรวมกับภาวะขาดนํ้า และเกลือแร 

 ๗.  โรคลมรอน  (Heat  stroke)  

เปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทย    เกิดจากการที่รางกายไมสามารถลดอุณหภูมิกายลงได   สงผลให

การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายลมเหลว และทําใหเสียชีวิตได  ผูปวยสวนใหญจะมีอาการ ๓ อยาง 

คือ  ๑)  ไขสูง ( ≥ ๔๐.๕ ๐C )   ๒) ไมมีเหง่ือออก  และ ๓) ระบบประสาทสวนกลางทํางานผิดปกติ ไดแก 

อาการเปนลม กระวนกระวาย พูดไมรูเรื่อง พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กาวราว ประสาทหลอน ซึมลง เดินโซเซ  

หมดสติ เปนตน ขอสังเกตอีกประการ คือ ใหรับประทานยาลดไขแลวไขไมลด อยางไรก็ตามในระยะตนของ

ผูปวยอาจพบวามีเหงื่อออกมาก แตในที่สุดก็จะเขาสูภาวะที่ไมมีเหงื่อ ซึ่งเกิดจากการพรองของสารนํ้าใน

รางกาย และตอมเหงื่อทํางานผิดปกติ  ดังน้ันผูปวยที่สงสัยวาจะเปนโรคลมรอนตองไดรับการตรวจวินิจฉัยจาก

แพทยดวยความระมัดระวัง 
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บทท่ี  ๒ 

สาเหตุของการเกิดการเจ็บปวยจากความรอน 

 

ปกติคนเรามีกลไกในการปรับอุณหภูมิของรางกายใหอยูประมาณ ๓๗  องศาเซลเซียส หรือ ๙๘.๖ 

องศาฟาเรนไฮต  อยูตลอดเวลา  ถารางกายมีการสะสมความรอนมาก เชน จากการเผาผลาญอาหาร  การ

เคลื่อนไหวกลามเน้ือ   รางกายก็จะกําจัดความรอนออกจากรางกายโดยการแผรังสี คือ การกระจายความ

รอนออกจากรางกายไปยังอากาศที่อยูรอบๆ รางกายซึ่งเย็นกวา  แตถาอากาศภายนอกรอนเกิน ๓๕ องศา

เซลเซียส  หรือรอนกวาอุณหภูมิรางกาย  รางกายก็ไมสามารถแผรังสีความรอนออกไปขางนอกได 

 นอกจากน้ี  รางกายยังสามารถระบายความรอนออกทางเหง่ือ  ซึ่งเปนกลไกที่เกิดข้ึนเมื่ออากาศ

ภายนอกรอนกวาภายในรางกาย หรือขณะออกกําลังกาย   แตถาอากาศภายนอกมีความช้ืนสูง  ก็จะทําให

ความสามารถในการะบายความรอนออกทางเหงื่อน้ันดอยลงไป   ดังน้ัน การกําจัดความรอนของรางกายจะ

เปนไปไดยากเมื่ออยูในอากาศท่ีรอน และชืน้   

 

สาเหตุการเกิดการเจ็บปวยจากความรอน  

 ๑. เกิดจากการเผชิญกับอากาศรอน  เชน การเกิดคลื่นความรอนมากกวา   ๓๙.๒  องศาเซลเซียส       

(๑๐๒.๕ องศาฟาเรนไฮต)  ติดตอกันต้ังแต  ๓ วันข้ึนไป  ผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคลมรอน ไดแก  เด็กเล็ก   

ผูที่มีอายุ มากกวา ๖๕ ป    คนอวน  ผูที่มีโรคเรื้อรัง เชน โรคหัวใจ เบาหวาน โรคคอพอกเปนพิษ โรคพารคิน

สัน   ผูที่กินยาบางชนิดที่ขัดขวางกลไกการกําจัดความรอนออกจากรางกาย  (เชน ยารักษาโรคจิต  ยาแกแพ  

ยาที่ออกฤทธ์ิแอนติโคลิเนอรจิก)  ผูที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ผูที่เสพโคเคน หรือแอมเฟตามีน(ยาบา) 

 ๒. เกิดจากการออกกําลังกาย หรือทํางานใชแรงงานอยางหนักทามกลางอากาศที่รอน และช้ืน  หรือใน

หองที่รอน และปดมิดชิด  ทําใหรางกายสรางความรอนมากเกินกวาที่สามารถกําจัดออกไปได  เปนสาเหตุที่มัก

พบในคนหนุมสาวที่มีรางกายแข็งแรง เชน นักกีฬา  คนงาน  ทหาร  เปนตน   

                 สาเหตุดังกลาว ทําใหรางกายไมสามารถกําจัดความรอนได   ทําใหมีอุณหภูมิแกนของรางกาย 

(วัดทางทวารหนัก) สูงข้ึนเกิน  ๔๑  องศาเซลเซียส  (๑๐๖  องศาฟาเรนไฮต)   ความรอนจะทําใหอวัยวะตางๆ  

ถูกทําลายจนทําหนาที่ผิดปกติไป และเกิดปฏิกิริยาการอักเสบของรางกาย  กอใหเกิดอาการเจ็บปวยรุนแรงข้ึน

ได  การที่รางกายสัมผัสกับสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูง  จะทําใหเกิดภาวะเครียดทําใหตองปรับตัวกับ

ความเครียดที่เกิดข้ึน   เกิดภาวะขาดนํ้า และออนเพลีย  สงผลใหอุณหภูมิในรางกายสูงข้ึน  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ

ที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยจากความรอน   
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อากาศรอนกับการเจ็บปวยจากความรอน  

 ภาวะโลกรอน   เปนปญหาที่ทุกคนใหความสําคัญ   เพราะนับวันอุณหภูมิโลกมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ   

สําหรับประเทศไทย ขณะน้ีสภาพอากาศรอนจัดกวาทุกป ทําใหประชาชนมีความเสี่ยงในการเกิดอาการเจ็บปวย

จากความรอน ( Heat -  related   illness )  

ปจจัยที่ทําใหอุณหภูมิในรางกายเพิ่มสูงข้ึน  เกี่ยวของกับความรอนที่รางกายสรางข้ึนในขณะมีการออก

กําลังกาย และการระบายความรอนออกจากรางกาย   อุณหภูมิภายนอกมีผลตออุณหภูมิรางกายของผูที่ออก

กําลังกาย   ในขณะเดียวกันสิ่งท่ีมีผลตอการระบายความรอนออกจากรางกายก็ คือ ความชื้นในอากาศ    

(Humidity) และความเร็วของลมท่ีพัด  นอกจากน้ีการระบายความรอนออกจากรางกายยังสัมพันธกับเสื้อผา

ท่ีสวมใส และสภาพความแข็งแรงของรางกายในขณะน้ัน อีกดวย 

                ความรอน  คือพลังงานรูปหน่ึง ที่มนุษยรับรูไดโดยทางประสาทสัมผัส  องคประกอบที่สําคัญของ

ความรอน ไดแก  ความชื้นของอากาศ  ความเร็วของอากาศ  การแผรังสีความรอน  และองคประกอบท่ีตัว

คน เชน เสื้อผาที่สวมใส   เพศ   การปรับตัวใหเขากับความรอน และสภาพการทํางาน/ การออกกําลังกาย 

 

อุณหภูมิเก่ียวของกับสมองสวนไฮโปทาลามัส  ( สมองสวนกลาง )  อยางไร 

ปกติอุณหภูมิในรางกายที่เหมาะสม จะอยูที่ ๓๗  องศาเซลเซียส (๙๘.๖ องศาฟาเรนไฮต) หาก

คลาดเคลื่อนไปจากน้ีจะทําใหรางกายไมสบาย  สมองสวนไฮโปทาลามัสทําหนาที่เปนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ

ในรางกายใหคงท่ี  ซึ่งเซลลประสาทจะคอยวัดอุณหภูมิของเลือดที่ไหลผาน  ถาอุณหภูมิน้ันสูงเกินไป  

ไฮโปทาลามัสจะสงสัญญาณไปยังระบบประสาทอัตโนมัติ   เพื่อใหผิวหนังผลิตเหงื่อ และหลอดเลือดที่ผิวหนัง

ขยายตัว      

ถาตัวจับสัญญาณบนผิวหนังพบวาอุณหภูมขิองรางกายตํ่าเกินไป  หลอดเลือดที่ผิวหนังก็จะถูกกระตุน

ใหหดตัว  กลามเน้ือจะเริ่มมีอาการสั่นสะทานเพื่อผลิตความรอน  ฟนจะกระทบกัน และเราจะเกิดอาการขนลุก   

นอกจากน้ีไฮโปทาลามัสยังจะกระตุนใหเกิดการหลั่งฮอรโมนเอพิเนฟริน  หรืออะดรีนาลีน และนอรเอพิเนฟริน 

หรือ นอรแอดรีนาลีน เขาสูกระแสเลือดเพื่อเรงกระบวนการเผาผลาญของรางกาย ทําใหเกิดความรอน                                 

อาการไขมีผลตอการควบคุมอุณหภูมิของสมองอยางไร 

อาการไขเปนผลจากปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายตอสารพิษจากแบคทีเรีย สิ่งแปลกปลอมที่บุกรุก

เขามาในรางกาย หรือสารที่ผลิตจากเน้ือเย่ือที่ไดรับความเสียหาย  สารเหลาน้ียังไมรูแนชัดวาคืออะไร  จึงเรียก

รวมๆ วาสารกอไข หรือไพโรเจน (Pyrogen)  สารไพโรเจนยังมีผลทําใหไฮโปทาลามัสต้ังอุณหภูมิมาตรฐานของ

รางกายสูงกวาที่ควรจะเปน ดวยกระบวนการที่ยังไมทราบแนชัด  ดวยเหตุน้ีกระบวนการเพิ่มหรือระบายความ

รอนในรางกายซึ่งควบคุมโดยไฮโปทาลามัสจึงไมยึดอุณหภูมิ ๓๗  องศาเซลเซียส   อีกตอไปแตหันไปยึด

อุณหภูมิใหมที่สารไพโรเจนกําหนดข้ึน 
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หากอุณหภูมิในรางกายสูงเกิน  ๔๑.๑ องศาเซลเซียส นับวาอันตรายมาก  เพราะที่อุณหภูมิขนาดน้ี  

เอนไซมตางๆ  จะหยุดน่ิงไมทําปฏิกิริยา  ทําใหเซลลทั่วรางกายไดรับความเสียหาย  หากอวัยวะสําคัญ  เชน 

ตับ  ไต  และอื่นๆ  เกิดความเสียหาย  ผูปวยอาจถึงตายได  ปกติแพทยจะบรรเทาอาการไขโดยใชยาหลายชนิด  

และลดอุณหภูมิรางกายลงดวยวิธีทําใหตัวเย็น  ดวยกระบวนการลดไขหลายๆ วิธี 

 ในขณะที่พัก  รางกายของผูที่ออกกําลังกายสามารถระบายความรอนออกไปไดถึง  ๒๕% โดยการ

ระเหยของนํ้าจากการหายใจ  และการระเหยของเหงื่อที่ผิวหนัง  เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายนอกสูงถึง ๓๕ 

องศาเซลเซียส  รางกายจะไมสามารถระบายความรอนดวยการนํา  การพา และการแผรังสี ซึ่งเกิดข้ึนตามปกติ

ได   การระบายความรอนโดยการระเหยของเหง่ือ  (Sweat   evaporation)  จึงเปนสิ่งสําคัญ  อยางไรก็

ตาม หากความชื้นในอากาศเพ่ิมขึ้น  การระเหยของเหง่ือท่ีเกิดขึ้นก็นอยลง  ในทางตรงกันขามหากมีการขับ

เหงื่อออกจากรางกายเกิดข้ึนมาก โดยที่ไมมีการรับนํ้า และเกลือแรชดเชยในปริมาณที่เหมาะสม เปนเวลานาน  

ก็ย่ิงอาจทําใหรางกายสูญเสียนํ้า และเกลือมากข้ึน  ถาไมไดรับนํ้าชดเชยในปริมาณที่เสียไป จะทําใหเกิดภาวะ

ขาดนํ้า ข้ึนที่ เรียกวา  Dehydration  ซึ่งมีผลทําใหเกิดภาวะเพลียแดด หรือเพลียแพรอน ( Heat  

exhaustion )  มีอาการหายใจอยางหอบถ่ีข้ึน  ผลที่ตามมาก็คือ ระดับของคารบอนไดออกไซดในเลือดตํ่า และ

เกิดภาวะท่ีเลือดกลายเปนดาง (Respiratory alkalosis)  แลวกอใหเกิดกลุมอาการออนเพลียจากความรอน 

ซึ่งจะมีอาการในขณะที่พัก เชน อาการมึนงง กระตุก หรือเปนลม 

     อาการตะคริวจากความรอน  (Heat  cramps)  และ อาการของโรคลมรอน (Heat  stroke) 

หรือกลุมอาการที่เกิดจากการเจ็บปวยจากความรอนเกิดข้ึนจากการเสียเกลือแร (sodium chloride) และการ

เสียนํ้า ซึ่งเปนผลมาจากการเสียเหง่ือท่ีเปนปจจัยแรก  หากไมไดรับการแกไข  ความรอนที่สะสมก็จะทําให

อุณหภูมิภายในรางกายสูงข้ึนมาก  (ถาวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก  มีอุณหภูมิสูงกวา ๔๑ องศาเซลเซียส)  อัตรา

ของเหงื่อที่ถูกขับออกมาจากรางกายอาจมากกวา  ๒ ลิตรตอช่ัวโมง  ในบางครั้งรางกายไมสามารถระบายความ

รอนออกไปไดเน่ืองจากมีปริมาณความช้ืนในอากาศสูง หรือรางกายของผูที่ออกกําลังกายมีขอจํากัดทาง

กายภาพในการสรางเหงื่อเพื่อลดอุณหภูมิรางกายที่สูงข้ึน    จึงมีผลทําใหอุณหภูมิของรางกายที่อยูในเกณฑท่ี

สูงมากทําลายระบบประสาทสวนกลางซึ่งควบคุมการหดตัว และขยายตัวของหลอดเลือด ผลที่ตามมา  คือ 

รางกายไมสามารถขับเหง่ือออกมาได  ถาอุณหภูมิสูงข้ึนมากเกินไปจะทําใหเกิดอาการไตวายเฉียบพลัน  ภาวะ

กลามเน้ือลายสลาย  ภาวะนํ้าทวมปอด และตับถูกทําลาย  ดังน้ัน โรคลมรอน ( Heat  stroke ) จึงเปนโรคท่ี

ปองกันได  โดยผูรับการฝกตองไดรับการประเมินอาการการเจ็บปวยจากความรอนโดยเร็วจากผูที่รับผิดชอบ

การฝกทหารต้ังแตเริ่มมีอาการเจ็บปวยจากความรอนในระยะเริ่มตน  และตองไดรับการรักษาอยางทันทวงที   

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และความพิการใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ  

 เจาหนาที่เสนารักษประจําหนวยฝก  ควรพัฒนาการปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางของกรมแพทย

ทหารบกอยางเขมงวด   เน่ืองจากปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันพบวายังมีการขาดความตระหนักในการเฝาระวัง

ปองกัน ( ความประมาท/ ความไมรู )   ควรจะมีการเฝาระวังปองกัน การประเมินอาการในระยะเริ่มตนของ  

การเจ็บปวยจากความรอน เชน เปนลมแดด  ตะคริวแดด หรือเพลียแพรอน กอนที่จะเกิดอาการถึงข้ัน      

Heat   stroke  ซึ่งถือวาเปนภาวะวิกฤต แลว      
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 การเคลื่อนที่ของอากาศทําใหเกิดการนําความรอน และเรงใหเกิดการระเหยของเหงื่อ  แตการระบาย

ความรอนดวยวิธีน้ีมีประสิทธิภาพตํ่าโดยเฉพาะเมื่ออยูในที่ๆ อากาศมีความช้ืน และอุณหภูมิในอากาศสูงมาก  

เมื่ออุณหภูมิในอากาศสูงกวาอุณหภูมิที่ผิวหนังแทนที่จะมีการระบายความรอน  ก็กลายเปนวารางกายของผูที่

ออกกําลังกายกลับรับความรอนจากสภาพแวดลอมแทน 

 อันตรายจากการออกกําลังกาย หรือทํางานในความรอน  แปรตามระยะเวลาที่ออกกําลังกายในที่ๆ มี

อากาศรอน  นอกจากน้ันปริมาณความรอนที่สรางข้ึนยังมีการเพิ่มข้ึนในสัดสวนที่สัมพันธกับระดับของการออก

กําลังกาย  คนอวน โดยเฉพาะคนที่นํ้าหนักเกินมาตรฐาน  (คาดัชนีมวลกายมากกวา  ๓๐)  ผูที่มีภาวะขาดนํ้า  

ผูที่ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล  ผูที่ใชสารเสพติด และมีสุขภาพไมดี   ผูที่มีอาการออนเพลียมากอน เมื่อมีการ

สะสมความรอนของรางกายจากการออกกําลังกาย  รวมกับขาดการพักผอนที่เพียงพอ  จะไมสามารถทนตอ

การออกกําลังกายในที่ๆ มีอุณหภูมิสูงไดดีเหมือนคนปกติ   รางกายมนุษยสามารถคงระดับอุณหภูมิรางกายได

ในชวง ๓๖ - ๓๘ องศาเซลเซียส โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย  แตถา

อุณหภูมิรางกายตํ่ากวา  ๓๕  องศาเซลเซียส หรือมากกวา ๔๐ องศาเซลเซียส ก็จะเริ่มมีการทํางานของอวัยวะ

ตางๆ ที่ผิดปกติ 

 เมื่ออุณหภูมิรางกายสูงข้ึนจะทําใหเพิ่มการทํางานของระบบ  Sympathetic  จึงเกิดอาการหัวใจเตน

เร็วข้ึน และมีปริมาณเลือดสูบฉีดออกจากหัวใจ  (Cardiac  output) มากข้ึน มีการขยายตัวของหลอดเลือดที่

ผิวหนังเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงผิวหนัง และเพิ่มการขับเหงื่อ นอกจากน้ีก็จะกระตุนพฤติกรรมตางๆ เพื่อชวยลด

ความรอนในรางกาย เชน การด่ืมนํ้าเพื่อแกกระหายนํ้า หรือใชพัดลมเพื่อลดความรอน เปนตน 

 

สภาวะของรางกายท่ีเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดการเจ็บปวยจากความรอน 
 การเจ็บปวยจากความรอนมักเกิดข้ึนในการฝกทหารตางๆ เชน การฝกหมูตอนหมวด  การฝกภาค

กองรอย/ ภาคกองพัน  การฝกกรมผสม  และการฝกเดินเรงรีบ/ เดินทางไกล  โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกทหาร

กองประจําการ ซึ่งมักเกิดการเจ็บปวยในชวงสัปดาห ที่ ๑ - ๓  ของหวงการฝก  และเกิดไดงายในผูที่มีปจจัย

เสี่ยงสูงดังตอไปน้ี 

  ๑. มีการติดเช้ืออยูกอนทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง 

  ๒. มีไขอยูกอนไดรับการฝกในความรอน 

  ๓. ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยัก และเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน เชน ปวด มีไข  

  ๔. มีโรคของหัวใจ และหลอดเลือดอยูกอน 

  ๕. มีอาการทองเสีย/ ทองเดิน 

  ๖. เปนโรคผิวหนังที่ขัดขวางตอการหลั่งของเหงื่อ 

  ๗. ด่ืมสุรากอนทําการฝกภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
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  ๘. มีภาวะขาดนํ้า 

          ๙. การอดนอน 

          ๑๐. ภาวะอวน   

          ๑๑. รับประทานยาที่ขัดขวางตอการหลั่งเหงื่อ ไดแก ยาแกไขหวัด ยากลอมประสาท ยาแก

ทอ ง เ สี ยบาง ตัว   แอมเฟตามีน   โค เคน และยาที่ ออกฤท ธ์ิต าน โคลิ เ นอร จิ ก  ได แก   tricyclic          

antidepressant    antihistamine   เปนตน 

  ๑๒. ผูที่มีสมรรถภาพรางกายไมสมบูรณ 

  ๑๓. ผูที่สวมใสเสื้อผาที่หนา ซึ่งขัดขวางตอการระเหยของเหงื่อ 

  ๑๔. ผูที่รับการฝกบนพื้นปูนซิเมนต  (การทําการฝกบนพื้นหญามีอันตรายนอยที่สุด) 

  ๑๕. ผูที่ไดรับสารเสพติด เชน ยาบา 

การเจ็บปวยท่ีเกิดจากความรอน  (Heat - related  illness )   แบงเปน  ๒  กลุมหลัก  คือ 

                  ๑. การเจ็บปวยท่ีไมรุนแรง (Minor  heat  illness)  เชน  Heat edema,  Prickly  heat, 

Heat  syncope,   Heat  cramps,   Heat  tetany  และ Heat  exhaustion  

                 ๒. การเจ็บปวยท่ีรุนแรง  (Major  heat  illness )  เชน  โรคลมรอน ( Heat   stroke )  

        ผูปวยโรคลมรอน แบงตาม สาเหตุการเกิดโรค ออกเปน  ๒  ประเภท คือ 

                              ๒.๑   Classical   Heat  stroke   เกิดจากความรอนในสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยูมี

มากเกินไป อากาศถายเทไมดี  สวนใหญเกิดในชวงที่มีอากาศรอน  พบบอยในผูสูงอายุ   มีโรคเรื้อรัง  มี โรค

ประจําตัว  กินยาหลายอยาง  มักเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง  อาการที่สําคัญ คือ 

อุณหภูมิกายสูง  ไมมีเหงื่อ 

               ๒.๒   Exertional  Heat  stroke  เกิดจากการออกกําลังกายที่หักโหม

เกินไป  มักจะเกิดในหนารอน โดยเฉพาะกลุมผูใชแรงงาน และนักกรีฑา  อาการคลายกับ  Classical   แต

ตางกันตรงที่กลุมผูปวยประเภทน้ีจะมีเหงื่อออก  นอกจากน้ียังพบการเกิดการสลายของกลามเน้ือลาย  โดยจะมี

อาการแทรกซอน  ไดแก  ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูง    ระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูง  ระดับแคลเซียมในเลือด

ตํ่า  และพบไมโอโกลบินในปสสาวะดวย 

บุคคลท่ีมีความเสี่ยงวาจะเกิดโรค  Heat  stroke    ไดแก ทหารที่เขารับการฝก โดยปราศจากการ

เตรียมสภาพรางกายใหพรอมในการเผชิญสภาพอากาศรอน  รวมถึงบรรดานักกีฬาสมัครเลน และผูที่ทํางานใน

สภาพอากาศที่รอนช้ืน  รวมทั้งผูสูงอายุ  ผูที่พักผอนนอย หรืออดนอน   คนด่ืมเหลาจัด  และผูที่เปนโรคความ

ดันโลหิตสูงดวย 

 



                                                                                                                                    ๑๐           

         ผูท่ีไมใชแพทย    แตมีหนาที่ตองดูแลผูที่ออกกําลังกายในความรอนตองสามารถประเมินอาการแยก

โรคแตละกลุม และใหการปฐมพยาบาล ใหการรักษาเบื้องตน ตลอดจนการมีความรูในการชวยชีวิตข้ันพื้นฐาน ( 

BASIC  LIFE  SUPPORT)  ซึ่งสวนใหญทหารทั้งเหลาแพทย และทหารทุกระดับ จะไดรับการอบรมจาก  “ 

โครงการหมออวมกูชีพ ”  ซึ่งดําเนินการโดยกรมแพทยทหารบก และ รพ.ทบ. ในพื้นที่แลว    ฉะน้ัน

ผูบังคับบัญชาทหารทุกระดับซึ่งปฏิบัติงานในสนาม หรือในโรงเรียนทหาร ที่รับผิดชอบในการฝกตองให

ความสําคัญในการเฝาระวังปองกันการเจ็บปวยจากความรอน  เชน การเขารับการอบรมเรื่องการปองกันการ

เจ็บปวยจากความรอน  การประเมินอาการตามระยะของการเจ็บปวยจากความรอน  การปฐมพยาบาลและ

การรักษาเบื้องตน และการสงผูปวยไปโรงพยาบาล 
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บทท่ี ๓ 

การปองกัน และการปฐมพยาบาลการเจ็บปวยจากความรอน 

การเจ็บปวยจากความรอน  (Heat – related  illness )     

      เกิดจากการที่รางกายสัมผัสกับสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งจะทําใหรางกายเกิดภาวะออนเพลีย

และทําใหอุณหภูมิรางกายสูงข้ึน   ผลคือ การตอบสนองของรางกายโดยหลอดเลือดมีการขยายตัว   อัตราการ

เตนของหัวใจเพิ่มข้ึน  ขณะเดียวกันถาเปนการเพิ่มของอัตราการไหลเวียนของเลือด  ผลที่เกิดข้ึนของ

คารบอนไดออกไซดในเลือดตํ่า คือเกิดภาวะท่ีเลือดกลายเปนดาง (Respiratory alkalosis) แลวกอใหเกิดกลุม

อาการออนเพลียจากความรอน เชน อาการตะคริวจากความรอน (Heat cramps) ภาวะลมแดด หรือเพลีย

แพรอน ( Heat exhaustion ) และอาการของโรคลมรอน หรือลมแพรอน (Heat stroke)  สําหรับกําลังพล

ของกองทัพบกมักเกิดการเจ็บปวยจากความรอน ในหวงการฝกทหารตางๆ เชน การฝกหมูตอนหมวด  การฝก

ภาคกองรอย  การฝกภาคกองพัน  การฝกกรมผสม  การฝกเดินเรงรีบ/ เดินทางไกล  การฝกในหลักสูตรจูโจม

โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกทหารใหม ทั้งผลัดที่ ๑ (พ.ค.-ก.ค.) และผลัดที่ ๒ (พ.ย.-ม.ค.) ซึ่งบางครั้งการเจ็บปวย

น้ีมีความรุนแรงถึงชีวิต   การเจ็บปวยดังกลาวหนวยฝกทหารใหมสามารถปองกันได  โดยเฉพาะเจาหนาที่สาย

แพทยในหนวยฝกทหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจากโรงพยาบาลกองทัพบกทั้ง ๓๗ แหงทั่วประเทศจะตองมี

การจัดมาตรการการเฝาระวังปองกันการเกิดโรคลมรอนอยางเขมงวด 

 ปจจัยท่ีสงเสริม ใหเกิดการเจ็บปวยเน่ืองจากความรอน   ไดแก  

   ๑. สภาพอากาศที่รอนจัด ไมมีลมพัด และความช้ืนของอากาศสูง 

    ๒. การออกกําลังกาย หรือฝกหนักเกินไป 

    ๓. การไดนํ้าไมพอเพียงกับความตองการของรางกาย 

    ๔. การใสเสื้อผาที่หนา และปกปดรางกายมิดชิดเกินไป 

  ๕. เพิ่งหายจากการเจ็บปวย หรือไดรับบาดเจ็บ 

    ๖. ความไมเคยชินตอสภาพแวดลอม และการฝก 

    ๗. การเปนโรคติดเช้ือ หรือเปนไข 

   ๘. ความอวน 

    ๙. เคยปวยเน่ืองจากความรอน 

             ๑๐. มีอาการออนเพลียมาก 

             ๑๑. การรับประทานอาหารมากเกินไป 
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             ๑๒. การด่ืมสุรากอนออกกําลังกาย 

             ๑๓. ผูสูงอายุ 

             ๑๔. การไดรับยาบางอยาง ไดแก ยาขับปสสาวะ ยาที่มีฤทธ์ิยับย้ังการหลั่งเหงื่อ 

 

การปวยเน่ืองจากความรอน   ที่สําคัญ แบงตามความรุนแรงจากนอยไปหามาก ดังน้ี  

๑.  การเจ็บปวยจากความรอนท่ีไมรุนแรง  (Minor  heat  illness )   

  ๑.๑  อาการบวมแดด   (Heat   edema )  

               คือ  อาการบวมและตึงของมือและเทา  ซึ่งจะเกิดข้ึนใน ๒-๓ วันแรกที่อยูในสภาพแวดลอมที่

รอน  สวนใหญมีอาการบวมที่เทาข้ึนมาถึงขอเทา  มักไมลามข้ึนเกินหนาแขง และมีสารนํ้าค่ังในชองวางระหวาง

เซลลในบริเวณแขนขา  และยังพบวารางกายมีการหลั่งฮอรโมน  Aldosterone   และ  Antidiuretic  

hormone  (ADH)  เพิ่มข้ึนดวย  ผูที่มีความเสี่ยง ไดแก  ผูที่ไมเคยชินกับอากาศรอน อาการบวมดังกลาวจะ

เปนเพียงเล็กนอย   ไมไดขัดขวางการทํากิจกรรมใดๆ  จะหายไปในเวลาไมกี่วัน 

        การปฐมพยาบาล   

            ใหนอนยกขาสูง  ลดการรับประทานอาการที่มีโซเดียมมาก  (อาหารรสเค็ม)  เพิ่มอาหารที่มี 

โปแทสเซียมสูง เชน กลวยหอม อาจจะชวยปองกันอาการบวมได    

 ๑.๒  อาการผดผ่ืนคันจากความรอน   (Prickly  heat )  

               เปนผื่นแดงคัน  มักพบที่ผิวหนังบริเวณที่สวมเสื้อผาเน่ืองจากมีการอุดตันของรูตอมเหงื่อที่

ผิวหนังบริเวณดังกลาว  จึงทําใหเกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันของทอเหงื่อ มีอาการคันเปนอาการเดน 

               การปฐมพยาบาล     

                        การทายาแกคัน  เลือกเสื้อผาที่สะอาดบาง  เบา  และหลวม ระบายอากาศไดดี รวมถึงการ

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําใหเหงื่อออก  กรณีที่มีการติดเช้ือใหพบแพทยเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมตอไป 

  ๑.๓   อาการลมแดด   (Heat   syncope)  

  เปนภาวะของความดันโลหิตตํ่าจากทาทาง  ซึ่งเปนผลจากมีการขยายตัวของหลอดเลือดสวน

ปลาย   การลดลงของการตึงตัวของหลอดเลือด  และการพรองของปริมาตรสารนํ้า  ภาวะน้ีมักพบบอยในผูที่ไม

เคยชินกับอากาศรอน  เมื่อตองไปอยูในสภาพอากาศรอนระยะตนๆ   
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  การปฐมพยาบาล     

 โดยการนําผูปวย ออกจากแหลงความรอน  ใหด่ืมนํ้าเกลือแร  (เกลือแกง ๑ ชอนชา ตอนํ้าด่ืม 

๑ ลิตร) หรือใหสารนํ้าทางเสนเลือด และใหพัก  อาการจะดีข้ึนอยางรวดเร็ว  รวมถึงการคนหารองรอยของการ

ไดรับบาดเจ็บจากการหกลมดวย  ผูปวยมักไมตองนอนโรงพยาบาล  แตจําเปนตองพบแพทยเพื่อตรวจแยกโรค

ที่รุนแรงที่ทําใหเกิดอาการเปนลมได เชน โรคหัวใจขาดเลือด  ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า  หลอดเลือดในสมอง

แตก  เปนตน  เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน 

๑.๔   อาการตะคริวจากความรอน หรือ ตะคริวแดด   (Heat   cramps )   

  เกิดจากการว่ิงในที่อากาศรอนเปนระยะเวลานานๆ  ทําใหเหงื่อออกมาก  แตไดรับการ

ทดแทนนํ้า และเกลือแรไมเพียงพอ  ทําใหกลามเน้ือกระตุก  เกร็ง  เปนตะคริว  โดยเฉพาะที่ขา   แขน  และ

หนาทอง  เปนตน เปนการหดเกร็งของกลามเน้ือที่บังคับไมได   ทําใหเกิดอาการปวด  เปนตะคริว   โดยปวดที่

กลามเน้ือนอง ตนขา ไหล โดยเฉพาะที่ขา และทอง  สาเหตุเกิดจากการเสียเกลือออกจากรางกาย  หรือเกิด

ขณะออกกําลังกาย/ หลังออกกําลังกายหลายช่ัวโมง   ภาวะดังกลาวน้ีมักพบในผูที่มีเหงื่อออกมาก และไดรับ

สารนํ้าทดแทนดวยนํ้าเปลา  (นํ้าที่ไมมีเกลือแรผสม)  และผูที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือ ผูที่ไมเคยชินกับอากาศ

รอนแลวเริ่มออกกําลังกายหนักทามกลางอากาศรอน   อยางไรก็ตามตะคริวสามารถหายไดเอง แตอาการปวด

กลามเ น้ืออาจจะยังปรากฏอยู   หากมีอาการตะคริวเกิดขึ้น ก็อาจเขาสูภาวะลมแพรอนได  (Heat 

exhaustion) ซึ่งผูปวยยังคงมีอุณหภูมิของรางกายที่ยังเปนปกติ  การปองกัน  การปฐมพยาบาล และการให

การรักษา       Heat  cramps   ดังน้ี 

  ๑.๔.๑  เมื่อเกิดตะคริวที่ตําแหนงใดก็ตามขณะว่ิง ใหหยุดว่ิงทันที   

  ๑.๔.๒  พักทําการรักษากลามเน้ือที่เปนตะคริว  ถาอาการตะคริวไมหายไปภายในครึ่งช่ัวโมง  

ถึง ๒ ช่ัวโมง ตองพักการว่ิงอยางนอย  ๑  ถึง ๒  วัน 

  ๑.๔.๓  ทดแทนนํ้า และเกลือแร  ใหเพียงพอ เชน ด่ืมนํ้าสม หรือนํ้าผลไม  ซึ่งมีปริมาณ เกลือ

แร หลายๆ อยางสูงพอตามที่รางกายตองการ  ใหด่ืมชาๆ จนรูสึกอิ่ม หรือไมกระหายนํ้า  หรือใหด่ืมนํ้าผสม

เกลือแกงในอัตราสวน เกลือแกง ๑ ชอนชา ตอนํ้าด่ืม ๑ ลิตร   

๑.๔.๔  ด่ืมนํ้าใหเพียงพอ กอนเริ่มว่ิง  ๑๐ นาที และ ด่ืมนํ้า ๑-๒ แกว ทุกๆ  ๑๕ นาที  ขณะ 

ว่ิงระยะไกล  ถึงแมไมกระหายนํ้าก็ควรด่ืม  หลังเสร็จสิ้นการว่ิงใหด่ืมนํ้า ๑-๒ แกวเชนกัน  หรือที่ดีคือ นํ้าสม 

นํ้าผลไมเย็นๆ  ๑-๒  แกว 

  ๑.๔.๕  บริหารกลามเน้ือที่เปนตะคริวใหมีความแข็งแรงมากข้ึนกวาเดิม  เพื่อจะไดทนตอการ

บาดเจ็บจากตะคริวแดด  และควรบริหารกลามทุกๆ สวนของรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ 

๑.๔.๖  ใสเสื้อผาชุดว่ิงสีออน  เพื่อไมใหดูดซับความรอน   และปดบังแสงแดดใหไดมาก 

 แตที่สําคัญตองใหอากาศถายเทไดสะดวก 
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๑.๔.๗  ใหพักในสภาพแวดลอมที่อากาศถายเท  เย็นสบาย  ใหสารนํ้า และเกลือแรทดแทน 

โดยการด่ืม หรือทางหลอดเลือดดํา 

๑.๔.๘  รับประทานอาหารที่มีโซเดียมเพียงพอ  (รสไมเค็มมาก) หรือการด่ืมเกลือแรแทน 

การด่ืมนํ้า 

๑.๕  ภาวะเกร็งแดด   ( Heat  tetany ) 

                               เกิดจากการหายใจหอบมากเกินไป  สงผลใหเกิดความเปนดางในเลือดจากการ

หายใจ (Respiratory  alkalosis)  มีอาการเหน็บชา  เกร็งกลามเน้ือ  มักเกิดในสภาวะที่ไดรับความรอนอยาง

มากในชวงระยะเวลาสั้นๆ 

    การปฐมพยาบาล     

โดยการนําผูปวย ออกจากแหลงความรอนน้ัน  ใหอยูในที่อากาศถายเทดี และลดอัตราการหายใจอยาง

งายโดยการชวนพูดคุย  การด่ืมนํ้าอาจทําใหเกิดการสําลักได   รีบนําสงพบแพทยเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

ตอไป  อยางไรก็ตามอาการเกร็งแดดมักไมเกิดรวมกับตะคริวแดด 

๑.๖  ภาวะเพลียแดด หรือเพลียแพรอน   ( Heat exhaustion ) 

              รุนแรงกวาตะคริวแดด  เปนกลุมอาการที่ไมเฉพาะเจาะจง  อาการที่แสดง   คือ  อาการ

ออนเพลีย  เน่ืองจากรางกายสูญเสียนํ้ามากเกินไป  ถาเปนมากข้ึน จะมีอาการปวดศีรษะ  มึนงง  สับสน  

กระสับกระสาย   คลื่นไส  อาเจียน   มีตะคริวของกลามเน้ือ  ปวดกลามเน้ือ  ปวดเสียวตามปลายมือปลายเทา  

ผิวหนังเย็นช้ืน    ตัวเย็น  ซีด   อาจมีอาการเปนลม  ชีพจรจะเบา และเร็ว หรือความดันโลหิตตกเมื่อยืน  เหงื่อ

ออกมาก  หายใจเร็ว   หัวใจเตนเร็ว  อุณหภูมิกายสูงข้ึน  มักมีอาการรวมกับภาวะขาดนํ้า และเกลือแร  ซึง่เปน

ผลมาจากความบกพรองอยางรุนแรงของระบบไหลเวียนโลหิต  อาจมีอาการทางระบบประสาท และ กลามเน้ือ 

ซึ่งประกอบดวย ตัวสั่น ออนแรง ซึมลง   จนถึงหมดสติ เปนลม อาจมีตะคริวรวมดวย  

 อาการของระบบไหลเวียนลดลง ก็ทําใหเกิดอาการ  ซีด  ตัวเย็นช้ืน  ขณะมีการออกกําลังกาย  อาจม ี

ชีพจรเร็ว และเบา ประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ ครั้ง/ นาที ความดันโลหิตคอนขางสูงประมาณ  ๑๘๐ มิลลิเมตร

ปรอท หรือสูงกวา  ในขณะทํางานกอนจะเกิดอาการเพลียแดด  (prior to onset of  illness) และความดัน

โลหิตน้ีจะตํ่าลงอยางรวดเร็วถาผูปวยยังทํางานตอไป   อุณหภูมิมักจะลงมาจนเปนปกติ เมื่อตรวจรางกาย   แต

อยางไรก็ตาม ชวงหางระหวางความดันโลหิต (pulse pressure) จะลดแคบลงจนเปนปกติ  อาการท่ีสําคัญที่

พบไดอีก คือ อุณหภูมิของรางกายมักตํ่ากวาปกติ  (ในรายที่หายใจเร็ว) หรือสูงกวาเล็กนอย และถาใชวิธีวัด

อุณหภูมิทางทวารหนัก  (rectal temperature) มักจะสูง  ไมคอยพบอาการของโรคลมแพรอน  ในผูที่มี

อุณหภูมิของรางกายอยูในเกณฑปกติเมื่อทําการวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก  พบวาสวนใหญจะอยูระหวาง   ๓๗ 

- ๔๐ องศาเซลเซียส        

 



                                                                                                                                    ๑๕           

 การปองกัน  การปฐมพยาบาล และการใหการรักษา  ท่ีถูกตอง  

โดยใหผูปวยพัก  ใหสารนํ้า และเกลือแรทดแทน  นําสงแพทยเพ่ือประเมินโอกาสการเกิดโรคลม

รอน ซึ่งจะเปนอันตรายตอชีวิต กรณีพบวาผูปวยมีสภาพจิต และประสาทไมปกติใหรีบนําตัวสงแพทยเพื่อ     

วินิจฉัยอยางเรงดวน เน่ืองจากอาจเปนโรคลมรอนแลว  เมื่อเกิดอาการในระยะตน  คือ  ออนเพลีย  ใหหยุด

ว่ิง  ทันที  และปฏิบัติดังน้ี 

     ๑.๖.๑  พัก และด่ืมนํ้าจนรูสึกอิ่ม/ ไมกระหายนํ้า  หรือใหนํ้าด่ืมผสมเกลือแกงในอัตราสวน 

เกลือแกง ๑ ชอนชา ตอนํ้า ๑ ลิตร  ถาใสนํ้าแข็งไมควรใหอุณหภูมิตํ่ากวา ๑๕ องศาเซลเซียส (เพราะนํ้าเย็นจัด

เกินไปทําใหการปรับระดับอุณหภูมิรางกายผิดปกติ เกิดหนาวสั่นได )    

     ๑.๖.๒ ในรายที่มีอาการมากๆ  เชน  ปวดศีรษะ  คลื่นไส   วิงเวียน  และเหงื่อออกนอย ควร 

งดว่ิง    เพราะถาว่ิงตอไปจะกลายเปนโรคลมรอน ซึ่งอันตรายมาก  

     ๑.๖.๓ นอนพักยกเทาทั้งสองขางสูง   ทําใหตัวเย็นลงโดยใชผาชุบนํ้าอุณหภูมิปกติเช็ดตัว 

     ๑.๖.๔ ในรายที่อาการเปนไมมาก   การด่ืมนํ้าเปลาที่ไมมีสวนผสมเกลือแร มากๆ  ในเวลา

อันรวดเร็ว จะทําใหเกิดอาการที่เรียกวา  เกิดภาวะนํ้าเปนพิษ  เกิดอาการเวียนศีรษะ  อาจปวดราวบริเวณ

สมอง  ทั้งน้ีเพราะความเขมขนของเกลือแรนอกเซลลจะลดลงทันที ขณะที่ภายในเซลลยังมีความเขมขนอยู 

ทําใหนํ้าซึมผาน เขาเซลลมากขึ้น  เซลลสมองจะบวมนํ้าได 

     ๑.๖.๕ การทําใหเลือดกลับไปสูหัวใจไดสะดวก และเพิ่มข้ึน ซึ่งทําไดโดยการยกเทาสูง  นอน

ศีรษะตํ่ากวาลําตัว   

     ๑.๖.๖ จัดใหผูปวยอยูในที่ๆ มีอากาศเย็น และใหด่ืมนํ้าอยางเพียงพอ  ในรายที่มีตะคริวของ

กลามเน้ือใหประคบดวยความรอน หรือนวดเฟนดวยมือ 

     ๑.๖.๗ เมื่อผูปวยรูสึกตัว  ใหด่ืมนํ้ามากๆ  (นํ้าด่ืม ๑ ลิตร ควรเติมเกลือแกงลงไป ๑ ชอนชา)   

เพื่อชดเชยเกลือที่เสียไปจากรางกาย 

            หากรับปวยเขาในโรงพยาบาล  แพทยก็อาจเจาะเลือดตรวจดูระดับเกลือแรในรางกายเพื่อ

ตรวจหาภาวะขาดเกลือ   การใหนํ้าเกลือ ๐.๙ % Normal Saline หรือ ๕ % Dextrose in Normal Saline 

ทางหลอดเลือด ชวยใหผูปวยมีอาการฟนตัวดีไดเร็วข้ึน  เมื่อผูปวยมีอาการทุเลาลงแลวหามกลับไปออกกําลัง

กายตอทันที  ควรใหพักประมาณ  ๒๔ - ๔๘   ชั่วโมง  ในผูปวยที่เกิดภาวะเพลียแดดหลายครั้ง ตองไดรับการ

ตรวจรางกายอยางละเอียด และคํานึงถึงอุณหภูมิของอากาศ โดยเฉพาะคาดัชนีความรอน (อุณหภูมิของอากาศ 

และความช้ืนสัมพัทธ)  ระดับของการทํางาน หรือการออกกําลังกาย    อีกทั้งผูที่เกี่ยวของในหนวยฝกตอง

บันทึกลงเปนรายงาน (ตามแบบบันทึก)  ใหฝายแพทยไดรับทราบดวย 

 

 



                                                                                                                                    ๑๖           

         การเกิดภาวะเพลียแดด  หรือเพลียแพรอน   ข้ึนอยูกับระดับความหนักเบา และเวลา ที่ใชในการ 

ออกกําลังกายกอนที่จะเกิดอาการเพลียแดด  ภาวะน้ีอาจไมไดเกิดจากการขาดนํ้า และเกลือแร แตอาจเกิดจาก

การออกกําลังกายในความรอนแตเพียงอยางเดียวก็ได  ซึ่งมักพบในกลุมคนที่ไมเคยออกกําลังในอากาศรอนมา

กอน (unacclimatization)  ภาวะขาดนํ้า และเกลือ พบรวม หรือเปนสาเหตุก็ได  สมมุติฐานของโรคที่สําคัญ 

คือ การมีหลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัวเน่ืองจากความรอน  ทําใหปริมาตรเลือดที่มีในหลอดเลือดไมเพียง

พอที่จะกลับไปที่หัวใจ และชวยรักษาแรงดันโลหิตใหสูงพอที่จะชวยสงเลือดไปเลี้ยงสมองไดมากพอ 

เจาหนาท่ีเสนารักษประจําหนวยฝกควรมีการพัฒนาการบันทึกขอมูล  โดยใชแบบบันทึกการเฝา

ระวังการเจ็บปวยจากความรอน ของกรมแพทยทหารบก ตามผนวกทายบท  

                 - แบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงตอการเจบ็ปวยจากความรอน   

    -  แบบบันทกึการเฝาระวังกลุมอาการเสี่ยงตอการเกิดโรคลมรอน   

    - แบบสอบสวนโรคหรืออาการเจบ็ปวยจากความรอนฯ   

                   -  แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพอากาศประจําวัน 

 

๒.  การเจ็บปวยจากความรอนท่ีรุนแรง   (Major  heat  illness ) 

   ๒.๑ โรคลมรอน หรือ โรคลมแพรอน   (Heat stroke)   

         เปนการตอบสนองตอความรอนของรางกายอยางรุนแรงที่สุด  เน่ืองจากกลไกในสมองที่เปน

ศูนยกลางควบคุมการถายเทความรอนออกจากรางกายไมทําหนาที่ตามปกติ  อุณหภูมิของรางกายเพิ่มข้ึนสูง

จนถึง ๓๙.๔ ถึง ๔๑.๒ องศาเซลเซียส (๑๐๕ ถึง ๑๑๐  องศาฟาเรนไฮต)  โดยผูปวยไมมีเหงื่อออกจากผิวหนัง

เลย  ทําใหความรอนสะสมไวในรางกายเปนจํานวนมาก  นับเปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทยท่ีรุนแรง และ

อันตรายมาก  ผูปวยจะมีอาการกระหายนํ้ามาก  ใบหนา และผิวหนังเปนสีแดง   ปวดศีรษะ  มึนงง  วิงเวียน  

คลื่นไส  หายใจเร็ว  ควบคุมการเคลื่อนไหว และสติสัมปชัญญะไมได   อาเจียน   ตัวรอนข้ึนเรื่อยๆ  และหมด

สติในเวลาตอมา  ถาไมไดรับการปฐมพยาบาลรักษาอยางทันทวงที อาจเปนอันตรายถึงชีวิตได  สาเหตุเกิดจาก

การเสียเหงื่อจํานวนมากเมื่อออกกําลังกายนานๆ  โดยไมไดรับการชดเชยนํ้า หรือเกลือแรที่สูญเสียอยาง

เพียงพอ  ทําใหรางกายไมสามารถควบคุมการระบายความรอนออกจากรางกายได  เพราะเมื่อรางกายขาดนํ้า

มากๆ  รางกายจะเลือกในการสงนํ้าหรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายใน มากกวาที่ผิวหนัง  เน่ืองจากอวัยวะภายใน

มีสําคัญมากกวา เชน สมอง ตับ และ กลามเน้ือ  เปนตน  ทําใหผิวหนังขาดเลือด และนํ้าไปหลอเลี้ยง  ไม

สามารถระบายความรอนได   ไมมีเหงื่อออก  อุณหภูมิรางกายจะสูงข้ึน  ตัวรอนจัดข้ึนเรื่อยๆ  โดยไมสามารถ

ควบคุมได    เกิดจากการที่รางกาย ไมสามารถลดอุณหภูมิลงได  หากปลอยใหอุณหภูมิสูงอยูนาน   อาจมี

ผลกระทบตออวัยวะทุกสวน เกิดภาวะแทรกซอนที่สําคัญ  เชน หัวใจเตนเร็ว, ความดันเลือดตํ่า   เลือดออกใต

เย่ือบุหัวใจ, ปอดบวมนํ้า/ ปอดอักเสบ, การหายใจลมเหลวเฉียบพลัน, เลือดออกงาย, ชัก, อัมพาตครึ่งซีก  ตับ

วาย เปนตน 



                                                                                                                                 ๑๗           

       สรุปอาการสําคัญ  ๓  อยางท่ีเกิดขึ้น    คือ   

     ๑.  ไขสูงมากกวา ๔๐.๕ องศาเซลเซียส 

     ๒.  ไมมีเหง่ือออก  

     ๓.  ระบบประสาทสวนกลางทํางานผิดปกติ  ไดแก   อาการเปนลมหนามืด   ความดันโลหิตตก  

กระวนกระวาย  พูดไมรูเรื่อง  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กาวราว  ประสาทหลอน  ไวตอสิ่งเรางาย  ซึมลง    เดิน

โซเซ  หมดสติ 

 อาการเพ่ิมเติม  ไดแก  ภาวะไมมีเหงื่อ  เพอ  ชัก  ไมรูสึกตัว ไตลมเหลว  มีการตายของเซลลตับ มี

การบวมบริเวณปอดจากการค่ังของของเหลว, หายใจเร็ว, หัวใจเตนผิดจังหวะ, การสลายของกลามเน้ือลาย 

ช็อค และเกิดการสะสมของ  fibrin  จนไปอุดตันหลอดเลือดขนาดเล็กทําใหอวัยวะตางๆ  ลมเหลว   ซึ่งหาก

ไมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีอาจทําใหเสียชีวิตได     ผลการรักษา ขึ้นอยูกับความรุนแรง และระยะเวลา 

ท่ีเปนกอนมาถึงโรงพยาบาล    ถาไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว และถูกตอง ก็มีโอกาสรอดชีวิตถึงรอยละ  

๙๐  แตถาปลอยใหมอีาการนานเกิน  ๒  ชั่วโมง กอนไดรับการรักษา  ก็มีอัตราตายสูงถึงรอยละ  ๗๘  แต

บางรายเมื่อรักษาจนฟนตัวดีแลว  อาการทางสมองอาจหายไดไมสนิท  อาจมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไป ทาทาง

งุมงาม  หรือกลามเน้ือทํางานประสานกันไมดี 

            ขอสังเกต   คือ หลังรับประทานยาลดไขแลวไขไมลด  ในระยะตนอาจพบวาผูปวยจะมีเหงื่อออกมาก 

แตในที่สุดก็จะเขาสูภาวะไมมีเหงื่อ ซึ่งเกิดจากการพรองของสารนํ้าของรางกาย และตอมเหงื่อทํางานผิดปกติ  

ดังน้ัน ผูปวยควรไดรับการตรวจวินิจฉัย อยางถูกตองโดยเร็ว และไดรับการรักษาอยางทันทวงที เน่ืองจากเมื่อ

เกิดการเจ็บปวยจากโรคลมรอนข้ึน มีอัตราการตาย และความพิการที่สูงมาก    การบาดเจ็บท่ีเกิดจากความ

รอน  (Heat  injury) ประเภทอ่ืนๆ  กลไกการควบคุมอุณหภูมิของรางกายยังคงทํางานอยู  ซึ่งตางจากโรค

ลมรอน หรือโรคลมแพรอนท่ีมีกลไกการควบคุมอุณหภูมิรางกายเสียหนาท่ี   สงผลใหความรอนในรางกาย

สูงข้ึนมากจนเกิดอันตรายตออวัยวะตางๆ  ในรางกายของผูปวยเอง โดยเฉพาะกลไกที่เกี่ยวกับการระบายความ

รอนโดยการระเหยในรูปของเหงื่อ 

  ถาผูปวยสามารถรอดชีวิตไดในวันแรก   โอกาสรอดชีวิตก็จะสูงข้ึน  โดยทั่วไปอุณหภูมิของรางกาย

ของผูปวยมักสูงอยูหลายวัน (๓๙ – ๔๐ องศาเซลเซียส)  และอาการทางสมองมักไมหายสนิท  ผูปวยบางราย

เมื่อฟนข้ึนมาอาจมีอาการปวดศีรษะอยูอีกหลายอาทิตย ในระยะ ๒-๓ วันแรก  เปนที่นาสังเกตวาเมื่อผูปวยรอด

จากวันแรก  ไขที่ลดลงอาจจะสูงข้ึนใหมจนเปนอันตรายได  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูดูแลรักษาไมไดตรวจอุณหภูมิทาง

ทวารหนัก  ดังน้ันการตรวจวัดอุณหภูมิทางทวารหนักจึงยังคงมีความจําเปนอยู และบอยครั้ง    ถาเกิดมีอาการ

กลับมาใหม ผูปวยก็จําเปนตองไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว 

สิ่งท่ีตองระวัง  คือ กลไกการควบคุมความรอนของสมอง   ซึ่งมักจะยังทํางานไมเปนปกติอยูเปน 

เวลาหลายสัปดาห  จึงอาจอธิบายไดวาสาเหตุการเกิดภาวะโรคลมรอน หรือโรคลมแพรอน (Heat stroke) เกิด

จากความบกพรองของแตละบุคคล  ฉะน้ันความผิดปกติที่เกิดข้ึนจึงเกิดไดอีกถาบุคคลน้ันยังอยูในภาวะ

แวดลอมที่มีการออกกําลังกายที่ไมเหมาะสมในความรอน 



                                                                                                                                  ๑๘          

การปองกัน   การปฐมพยาบาล และการใหการรักษา ท่ีถูกตอง 

โรคลมรอน ถือวาเปนภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ที่เจาหนาที่ประจําหนวยฝก และ

เจาหนาที่เสนารักษ ควรจะมีการประเมินอาการไดอยางรวดเร็ว  ทันทวงที  และใหการปฐมพยาบาล ท่ี

ถูกตอง   ตลอดจนตองมีการเฝาระวังในทหารแตละคน พรอมกับการบันทึกขอมูล ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอาจเปน

หลักฐานทางกฏหมายที่สําคัญ  เมื่อมีการสงตอไปโรงพยาบาล 

 ลดอุณหภูมิของรางกายอยางรวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  ซึ่งเปนเปาหมายท่ีสําคัญ ในการ

รักษาพยาบาลผูปวยโรคลมรอน  ถาผูปวยไดรับการระบายความรอนออกจากรางกายชา ผูปวยก็จะไดรับ

อันตรายมากย่ิงข้ึน   ผูปวยบางรายอาจมีอาการเพลียแดด หรือเพลียแพรอนมากอนหลายวัน แลวจึงดําเนินเขา

สูภาวะโรคลมรอน 

              ดังน้ันเมื่อมผีูปวยเกิดภาวะโรคลมรอน  (Heat stroke) ในสนามฝก  ใหรีบปฏิบัติตามขั้นตอน  

ดังน้ี                                                                                                              

  ๑. นําเขาที่รม  นอนหงาย  ยกปลายเทาสงูกวาลําตัวเล็กนอย เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด

ที่สมอง    

                ๒. ถอดเสื้อผา รองเทา ถุงเทาออก ใหเหลือนอยที่สุด    

   ๓. เช็ดตัวผูปวยดวยนํ้าอุณหภูมปิกติ  (บริเวณทายทอย และใบหนา ใหเย็นลงเร็วที่สุด) การ

เช็ดตัวใหเช็ดยอนรูขุมขนจากปลายเทาและปลายมือเขาสูหัวใจ  เพื่อเปนการขยายรูขุมขน และชวยใหระบบ

ไหลเวียนโลหิตดีข้ึน 

                   หมายเหตุ   ผูมีประสบการณในการชวยเหลือผูปวยโรคลมรอน ใชวิธีการเช็ดตัวที่บริเวณทาย

ทอยกอน  เน่ืองจากสมองสวน Cerebellum  เปนสมองสวนที่ไวตอความรอนมากที่สุด ซึ่งการลดอุณหภูมิที่

เร็วทําใหรอดชีวิตได     

       ๔. ใชกระบอกฉีดนํ้าพนนํ้าละอองฝอย ไปบริเวณรอบๆ ตัวผูปวย เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ

ภายนอกใหเย็นลง เพื่อใหความรอนจากผูปวยแผรังสีออกมาได  เปนการชวยระบายความรอนวิธีหน่ึง 

        ๕. เปาพัดลมไปยังผูปวยเพื่อใหเกิดการระเหยของเหงื่อ ซึ่งจะชวยพาความรอนออกจาก

รางกาย   

  ๖. ใชไดรเปาผม  (ชนิดลมอุนประมาณ  ๔๕ องศาเซลเซียส)  เปาเหนือบริเวณผิวหนังตามที่

เช็ดตัวไปแลว  เพื่อชวยขยายรูขุมขน และใหหลอดเลือดขยายตัวจะทําใหระบายความรอนออกจากรางกายได๑ 

ถึง ๒ องศาเซลเซียส ภายในเวลา ๕ นาที  

 

 

 



                                                                                                                                  ๑๙          

ปฏิบัติตามขอ  ๑ - ๖   แลว  วัดปรอททางทวารหนักอีกครั้ง  

   ๗. ขณะทําการปฐมพยาบาล  ณ ที่ฝก เตรียมผูปวยสงโรงพยาบาลใหเร็วที่สุดพรอมทั้ง

พยายามลดความรอนออกจากรางกายตลอดเวลาดวยการเช็ดตัว  และใหผูปวยอยูในที่ๆ มีอากาศเย็น  มีการ

ระบายอากาศที่ดี หรือใชเครื่องปรับอากาศ  (ยาลดไขจะใชไมไดผล)   

  ๘. ควรใหความสําคัญของการหายใจ และการไหลเวียนโลหิต รวมทั้งการใหออกซิเจน  และ

การติดตามสัญญาณชีพอยางตอเน่ือง และมีการบันทึกเปนระยะ 

       ๙. การพยายามระบายความรอนออกจากรางกายของผูปวยยังคงเปนสิ่งที่จําเปนจนกระทั่ง

เมื่ออุณหภูมิที่วัดทางทวารหนักลดลงจนอยูในระดับ ๓๘๐C  จึงจะนําผูปวยข้ึนนอนที่เตียงได และทําการวัด

อุณหภูมิอีกทุกๆ ๑๐ นาที    

  ๑๐. ใชพัดลมเปา ถาผูปวยเกิดอาการหนาวสั่น หรือชักก็ใหพักการเช็ดตัวไดช่ัวคราว       

   ๑๑. การใหนํ้าเกลือเปน ๐.๙ % Normal Saline ควรใหดวยความระมัดระวัง เพราะอาจเกิด

ภาวะไดรับสารนํ้าเกินได  ซึ่งภาวะน้ีใหการระวังไดโดยการตรวจรางกายบอยๆ และอาจวัดความดันโลหิตของ

หลอดเลือดดําใหญ  (Central Venous    Pressure) 

  ๑๒. การใหด่ืมนํ้าเกลือแรทันทีในผูปวย  Heat  stroke   เปนดาบสองคม  ถาไดรับเกลือแร

มากจะทําใหอาการเพิ่มมากข้ึน เพราะขณะน้ันความเขมขนของเกลือแรมากอยูแลว  

              ***ถาฟนคืนสติ ใหด่ืมนํ้าเย็น   หามใหนํ้าชา  กาแฟ   หรือ สุรา อยาใหด่ืมนํ้ารอน 

  ๑๓. ขณะนําสงโรงพยาบาล  ควรเช็ดตัวตลอดเวลา  (เตรียมแกลลอนนํ้า   ถังนํ้า และ

ผาขนหนูสําหรับเช็ดตัว  ๔-๖  ผืน ไวประจํารถสงผูปวย) 

                             หมายเหตุ    การลดอุณหภูมิของรางกายน้ันไมจําเปนตองลดใหตํ่ากวา ๓๘C และถา

อุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว  ก็ใหรักษาความอบอุนของรางกายใหอยูในระดับปกติ 

การชวยเหลือเบ้ืองตน   ควรใหความสําคัญของการหายใจ และการไหลเวียนโลหิต รวมทั้งการให

ออกซิเจน  และการติดตามสัญญาณชีพอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  ๒๐          

 การใชมาตรการ  A  B  C  D   E  ( การชวยชีวิตพ้ืนฐาน )  เมื่อมีภาวะฉุกเฉิน เกิด Heat  stroke 

AIRWAY 

การดูแลสิ่งแปลกปลอมใน         

ชองปาก 

- นําสิ่งแปลกปลอมในปากออกใหหมด เชน  ฟนปลอม, ทอฟฟ 

มีลิ้นตกหรือไม ใชวิธีการเชยคาง (Head tilt – chin lift ) 

- ระวังการกัดลิ้น  อาจมีอาการชัก เตรียมไมกดลิ้น หรือผา 

BREATHING 

การดูแลทางเดินหายใจ 

- เฝาระวังการหายใจ  อาจมีหายใจหอบ  หายใจถ่ี  

CIRCULATION 

การดูแลระบบไหลเวียนโลหิต 

 

-จับชีพจร  อาจถึง  ๑๒๐ - ๑๔๐  ครั้ง/ นาที 

-ความดันโลหิตอาจตํ่ากวา  ๑๐๐/ ๖๐   หรือ ๙๐/ ๖๐  mmHg 

-เตรียมการใหสารนํ้าทางหลอดเลือด  ดวย  ๐.๙ % NSS    

Decrease body 

temperature 

การระบายความรอนออก

รางกายใหเร็วท่ีสุด 

-เช็ดตัวดวยนํ้าอุณหภูมิปกติ   พรอมใชกระบอกฉีดนํ้าพนนํ้าละอองฝอยไป

บริเวณรอบๆ ตัวผูปวย  เปาพัดลมไปยังผูปวยเพื่อใหเกิดการระเหยของ

เหงือ่ 

Evacuate 

การสงผูปวย 

-นําผูปวยสงโรงพยาบาลที่ใกลทีสุ่ด ใหการปฐมพยาบาลตลอดทาง 

-ควรมีการประสานความรวมมือ กบัแผนกฉุกเฉินลวงหนากอน เพื่อการ

เตรียมการใหการรักษาตอเน่ือง 

-เตรียมรถสําหรับสงผูปวย เชน รถพยาบาล หรือรถกระบะที่มีการถายเท

อากาศไดดี  พรอมสิ่งอปุกรณปฐมพยาบาลใหพรอม 

-ควรมีการติดตามเย่ียมผูปวยที่สง รพ. สาธารณสุขในระยะแรกที่นําสงและ

ใน ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อการรกัษาไดทันทวงที  (ตองประสานแผนการ

รักษาพยาบาลผูปวยโรคลมรอนกับ รพ.สาธารณสุข ในพื้นทีถ่าหนวยฝกอยู

หางไกลจาก รพ.ทบ. กอนหวงการฝกทกุครั้งเพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมในการเฝาระวังปองกันการเจ็บปวยจากความรอน) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  ๒๑          

การวินิจฉัยอาการ   Heat  stroke 

 ๑.  อุณหภูมิรางกาย  (Core   temperature )  มากกวา หรือเทากบั ๔๐ องศาเซลเซียส หรือ ๑๐๖ 

องศาฟาเรนไฮต โดยการวัดอุณหภูมิของรางกายทําไดหลายวิธี เชน การวัดทางปาก  แกวหู หรือทวารหนัก 

เปนตน(กรณี Heat  stroke เราควรวัดอุณหภูมิรางกายทางทวารหนักเพราะการวัดแบบน้ีมีความแมนยํา

คอนขางสูงและสะดวกกวามาก) 

 ๒.  ภาวะไมมีเหง่ือออก  (Anhydrosis)  ปกติรางกายจะสรางเหงื่อเพื่อชวยระบายความรอน แตถา

อุณหภูมิสงูมากถึงระดับหน่ึงจะทําใหการทํางานของตอมเหงื่อเสียไปจนไมสามารถสรางเหงื่อได ดังน้ันจึงพบวา

ผูปวยทีเ่ปน  Heat Stroke  จะมีอาการผิวแหง 

 ๓.  ความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง ( CNS  dysfunction ) คือ 

      ๓.๑  ซึมลง  มีพฤติกรรมกาวราว  หูแวว  มองเห็นภาพหลอน ชัก หรือ coma  ได

เน่ืองจากสมองบวม   

                               ๓.๒  อาจตรวจพบ แขน ขา ขางใดขางหน่ึงออนแรง หรือ plantar  response  

decorticate  decerebrate  posturing  hemiplegia  และ statusepilepticus 

    ๓.๓  อาการชักเปนอาการทีพ่บไดบอยที่สุด 

 อาการ  มีอาการของความผิดปกติในระบบตางๆ ทั่วรางกาย ตามลําดับดังน้ี 

     ระยะแรก ปวดศีรษะ วิงเวียน หนามืด คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ทองเดิน ซึมลง วุนวาย พูดไมชัด 

เดินผิดปกติ เชน ทหารเดินโซเซออกนอกแถว  (ataxia)   

 ระยะหลัง  ไขสูง ๓๘.๔– ๔๓๐C  หายใจเร็ว  ชีพจรเบา เร็ว   ผิวหนังรอน และแหง  ไมมีเหงื่อออก  

ซึมลง ไมรูสึกตัว   ชัก  การหายใจลมเหลว  หัวใจวาย  ไตวาย และมีเลือดออกจากอวัยวะตางๆ  ผูปวยจะ

เสียชีวิตหากไมไดรบัการรักษาทีเ่หมาะสม 

       อาการอ่ืนท่ีรวมดวย มีดังน้ี 

    ๑. อัตราการเสียเหงื่อที่ถูกขับออกมาจากรางกายอาจมากกวา  ๒  ลิตรตอช่ัวโมง 

    ๒. รางกายไมสามารถระบายความรอนออกไปได เน่ืองจากมีปรมิาณความช้ืนในอากาศสูง 

    ๓. รางกายของผูทีอ่อกกําลังกาย มีขอจํากัดทางกายภาพในการสรางเหงื่อ เพื่อลดอุณหภูมิ

รางกายทีสู่งเกิน  

   ๔. อาการจะปรากฏเปนช่ัวโมงหลังจากสัมผสักบัความรอน นอกจากอาการเกี่ยวกับระบบ

ประสาททีก่ลาวมาแลว 

 

 



                                                                                                                                  ๒๒          

ภาวะแทรกซอนจากโรคลมรอน 

๑.  หัวใจวาย  แมในผูปวยที่อายุนอย และมีสุขภาพดีมากอน  มีภาวะความดันโลหิตตํ่า และปริมาณ

เลือดออกจากหัวใจลดลง 

๒.  ปอดบวมนํ้า    

 ๓.  ผลตอตับ    การมีอุณหภูมิรางกายสูงข้ึนทําใหตับมีการบาดเจ็บ และเอนไซมของตับมีคาสูงข้ึน 

การทํางานของตับจะเริ่มแยลงจนเกิดภาวะดีซาน หรือภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง 

 ๔.  ผลตอระบบการแข็งตัวของเลือด   อุณหภูมิรางกายที่สูงข้ึน จะทําใหระบบการแข็งตัวของเลือด

เสียไป   อาจตรวจพบ  thrombocytopenia   hypoprothrombinemia   hypofibrinogenemia  และการ

ทํางานของเซลล  endothelium  ที่อยูในผนังหลอดเลือดเสียไป  จนทําใหมีภาวะเลือดออกตามอวัยวะตางๆ 

ได 

 ๕.  ผลตอระบบไต  อุณหภูมิรางกายที่สูงข้ึนทําใหเกิดภาวะขาดนํ้ารวมกับอาจมีการทําลายของเซลล

กลามเน้ือ  (Rhabdomyolysis)  ทําใหกลามเน้ือลายสลายอยางมากจนเกิดภาวะไตวายได รวมถึงปริมาณเลือด

ไปสูไตลดลง อาจเกิด  acute  tubular  necrosis  ซึ่งอาจพบไดในหลายวันหลังจากไดรับภยันตราย 

 ๖.  ผลตอระบบทางเดินอาหาร   เลือดที่เลี้ยงระบบทางเดินอาหาร (Splanchnic  system)  มี

ปริมาณลดลงทําใหเกิดการถายเหลว หรือเลือดออกในทางเดินอาหารได   

ขอควรระวังในการดูแลรักษาในสถานพยาบาล 

 การใชยานอนหลับ และยาที่มีผลกดการรูสึกตัว (sedative agents) รบกวนตอระบบประสาท
อัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย  จึงควรเลี่ยงการใหยาประเภทน้ี   ในกรณีที่ผูปวยกระวนกระวายมาก 
ควรใหรัดตรึงผูปวยไว   ขอบงช้ีในการใชยาประเภทน้ี ไดแก เมื่อมีการชักเกิดข้ึน และถาตองการใชยาที่ฤทธ์ิอยู
ไดนาน ใหเลือกใช  Phenobarbital  ฉีดเขากลาม และหามใชยา  Amytal  sodium  และ  Morphine  

 ยา Atropine  และยาบางตัว รวมทั้ง Epinephrine  และ  Adrenergic drugs ที่มีผลใหรางกาย

ลดปริมาณการขับเหงื่อ  หามใช    แตถาผูปวยความดันโลหิตลดตํ่าลง  และมีปริมาณเลือดที่สูบฉีดของหัวใจ

ลดลง (low cardiac output) โดยสังเกตไดจาก การวัดความดันโลหิตจากหลอดเลือดดํากอนเขาหัวใจ  

(Central Venous Pressure) และหากตรวจพบวาผูปวยมีอาการหัวใจลมเหลว ควรให  Isoproterenol  

(Dopamine)  มีขอบงช้ีใหใช  Manitol  เพื่อขับปสสาวะในรายที่สงสัยวาผูปวยมีภาวะไตถูกทําลาย (renal  

tubular necrosis)  และตองใชดวยความระมัดระวัง เพราะอาจทําใหเกิดภาวะนํ้าทวมปอดได  ในปจจุบันไมมี

ขอมูลใดที่แสดงวาสามารถลดอุณหภูมิของรางกายไดโดยการใชยาแอสไพริน โดยเฉพาะในรายที่อาการไขไมได

เกิดจากการติดเช้ือ 

 

 

 



                                                                                                                                  ๒๓          

 ในระยะแรกอาจใหนํ้าเกลือ ๐.๙ % Normal Saline Solution ( NSS ) ประมาณ ๑,๐๐๐ – 

๑,๕๐๐  ซีซี   แตการใหสารนํ้าระยะตอมาตองเพิ่มความระมัดระวัง   โดยสังเกตจํานวนปสสาวะ และระดับ

เกลือแรในกระแสเลือดเปนระยะๆ  ถาความดันโลหิตจากหลอดเลือดดํากอนเขาหัวใจ (Central Venous 

Pressure) สูง    ใหระมัดระวังวาอาจเกิดภาวะไตลมเหลวเฉียบพลัน และระดับเกลือโปแตสเซียมในเลือดสูง  

ถาจําเปนในกรณีพบวาผูปวยมีปญหาไตวายเฉียบพลัน และมีปญหาสารนํ้าเกินในรางกาย หรือมีภาวะเสียสมดุล

ของเกลือแร และกรดดางอยางรุนแรง   ก็สามารถใหการรักษาดวยวิธีฟอกเลือด (Hemodialysis)  หรือฟอก

ลางชองทอง (Peritoneal dialysis) 

 การใหสารนํ้าทดแทนในรูปของ  Plasma volume expanders  ใหใชในรายที่ผูปวยเกิดภาวะ 

shock แตตองระมัดระวังไมใหมีภาวะนํ้าทวมปอด  (Pulmonary   edema)  

 การเจาะระบายเลือดออก  (Phlebotomy) ไมใหผลดีในการรักษาภาวะนํ้าทวมปอดจากภาวะ โรค

ลมรอน  (Heat  stroke) 

 ถาผูปวยมีคลื่นไส หรืออาเจียน ควรใหออกซิเจนทางจมูก  จะสะดวกกวาการใหทางหนากาก

ออกซิเจน 

              การปองกันการเจ็บปวยจากความรอน 

                               ผูที่ฝก หรือออกกําลังกายขณะอากาศรอน     ควรหลีกเลี่ยงจากปจจัยทีส่งเสริมให

เกิดการเจบ็ปวยจากความรอน โดยปฏิบัติดังน้ี 

  ๑.  การสรางความเคยชินกับความรอน     โดยการเตรียมสภาพรางกายใหพรอมที่จะเผชิญ

สภาพอากาศรอน โดยการออกกําลังกาย หรือทํากิจกรรมกลางแจงอยางสม่ําเสมอ หรือโดยการออกกําลังกาย 

สัปดาหละ ๓ ครั้ง อยางนอย ๓๐ นาที  เพื่อใหรางกายชินกับสภาพอากาศรอน  ออกกําลังกายในระดับที่  นอย

ไปหามาก และมีการพักเปนระยะๆ เพื่อทําใหรางกายเกิดความเคยชิน โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกทหารใหมใน

ระยะแรกตองระมัดระวังใหมาก  (ตามผนวก  จ)   

  ๒. หลีกเลี่ยงการฝก หรือออกกําลังกายอยางหักโหมในขณะที่อากาศรอนจัด  ควรฝกเฉพาะ

ชวงเชา เย็น หรือกลางคืน (หวงเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)  ในเวลากลางวัน ควรมีการพัก ทุกๆ ๓- ๕ ชม. เปน

เวลา  ๓๐-๔๕  นาที 

           ๓. แตงกายใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ เชน แตงกายชุดครึ่งทอน  สีควรเปนสีออน   ขณะ

ปฏิบัติงานในที่ทํางานที่สภาพอากาศรอน ไมควรใสเสื้อผาหนา หรือปกปดรางกายมิดชิดเกินไป   ควรสวมใส

เสื้อผาที่หลวม  เบาบาง   นํ้าหนักเบา พอที่จะระบายอากาศไดดี 

              ๔. ด่ืมนํ้าใหเพียงพอทั้งกอนออกกําลังกาย   ระหวางออกกําลังกาย และหลังการ              

ออกกําลังกาย   ถาออกกําลังกายนานกวา  ๑ ช่ัวโมง ควรด่ืมนํ้าที่เติมเกลือแกงเล็กนอยเพื่อทดแทนเกลือแรที่

เสียไปทางเหงื่อ  (เกลือแกง  ๑ ชอนชา ตอนํ้า ๑ ลิตร) 

 



                                                                                                                                ๒๔         

            ขอแนะนํา   ควรด่ืมนํ้า ๑ - ๒ แกว  (ประมาณ ๓๐๐ มล.)  ตอนเชาในวันที่มีอากาศรอนจัด 

และหากอยูทามกลางสภาพอากาศรอน หรอืออกกําลงักายควรด่ืมนํ้าใหไดช่ัวโมงละประมาณ ๑ ลิตร  (๔-๖  

แกวตอช่ัวโมง) แมไมรูสึกกระหายนํ้าก็ตาม  เมื่ออยูในสภาพอากาศรอนนานๆ ควรด่ืมนํ้าใหได ๑๐-๑๕ แกว/ 

วัน 

         ๕. ถาเจ็บปวย หรอืเปนไขใหงดออกกําลงักาย  ควรพักผอนใหเพียงพอ 

                   ๖. งดรับประทานอาหารมากเกินไปกอนออกกําลังกาย เน่ืองจากอาหารที่ยังยอยไมหมดจะทํา

ใหจุกเสียดทองได    

      ๗. งดด่ืมสรุา และงดเครื่องด่ืมทีม่ีคาเฟอนี เชน กาแฟ  นํ้าอัดลม   เพราะจะทําใหรางกายเสีย 

นํ้ามากจากการปสสาวะบอย 

  ๘. เลือกวิธีออกกําลงักายใหเหมาะสมกับเพศ และวัย 

  ๙. ขณะฝกหรือออกกําลงักาย ถาเริม่มีอาการปวยจากความรอน ควรหยุดพักทันที ผูทําการ

ฝกตองหมั่นสังเกตผูรบัการฝก หรือออกกําลังกาย   

       ๑๐. ควรมีการถายทอดความรู เรื่องการเจ็บปวยจากความรอน   การเฝาระวังปองกัน การ

ซอมแผนเผชิญเหตุ เพื่อฝกการประเมินอาการ และการปฐมพยาบาล ตลอดจนการนําสงผูปวยไป รพ. ที่อยูใกล

ที่สุด แกเจาหนาทีผู่ฝกทหารใหม   สําหรบัทหารผูรบัการฝกควรไดรับความรูเก่ียวกับโรคลมรอน  ปจจัยตางๆ 

ท่ีสงเสริมใหเกิดการเจ็บปวยจากความรอน  และการสังเกตอาการ หรือสภาวะรางกายท่ีอาจนําไปสูการ

เจ็บปวยจากความรอน  รวมถึงควรมีการจับคูบัดด้ีกัน เพื่อใหมีการเฝาระวังการเจบ็ปวยซึง่กันและกัน  

สามารถใหการชวยเหลือเบือ้งตนได 

      ๑๑. หลีกเลี่ยงการกินยาแกแพ และลดนํ้ามูก โดยเฉพาะกอนออกกําลงักาย หรือตองอยู

ทามกลางสภาพอากาศรอน  หรอืกลางแดดเปนเวลานานๆ 

      ๑๒. หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด 

     ๑๓. ถาเปนไปได ควรทาครีมกันแดด ที่มีคา  SPF ๑๕  ข้ึนไป                                                    

                                  

แนวทางการปฏิบัติสําหรับ รพ.ทบ.   

๑.  ขั้นตอนเตรียมการกอนการฝก 

    ๑.๑ โรงพยาบาล ทบ. ในพื้นที่จัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันการเจ็บปวยจากความรอน ๓-๔ สัปดาห 

กอนหวงการฝกทหารใหมในแตละผลัด   มีการทบทวนการทํางาน   การประสานงาน และการหาโอกาสพัฒนา

ระหวางโรงพยาบาลกับหนวยฝก 

 



                                                                                                                                ๒๕         

    ๑.๒  การใหความรูแกทหารในหนวยฝก โดยเจาหนาที่สายแพทยจาก รพ. ที่เกี่ยวของกับเรื่องการ

เฝาระวังปองกันโรคลมรอน ในเรื่องการประเมินอาการการเจ็บปวยจากความรอนในระยะเริ่มตน  การปฐม

พยาบาลที่ถูกตอง และการนําสงผูปวยไป รพ. ที่ใกลที่สุด  โดยเนนการฝกปฎิบัติตามสถานการณ และหนาที่ที่

กําหนดในแผนเผชิญเหตุของหนวยฝก 

    ๑.๓  ควรมีการระดมสมอง ระหวางเจาหนาที่หนวยฝก  เจาหนาที่สายแพทย ในการปฏิบัติงานที่

ผานมาในรอบป เพื่อรวบรวมปญหา เพื่อหาแนวทางในการแกไข และพัฒนาใหดีข้ึน 

    ๑.๔  เตรียมสนับสนุน การประสานความรวมมือไปยัง โรงพยาบาลสาธารณสุขในพื้นที่การฝก ให

ทราบปญหา หรืออุบัติการณที่เคยเกิดข้ึน เพื่อขอความรวมมือในการรักษาพยาบาลเมื่อมีการสงผูปวยไป 

    ๑.๕ เตรียมสนับสนุน สิ่งอุปกรณ และเวชภัณฑยาที่จําเปนตองใช ตามแนวทางของกรมแพทย

ทหารบก กําหนด  เชน  เปลสนาม  ถังนํ้า   กระบอกฉีดนํ้า    พัดลม  ปรอทวัดไข  เครื่องวัดความดันโลหิต

พรอมหูฟง  เปนตน พรอมเนนยํ้าใหสายแพทยในหนวยฝกตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมสิ่งอุปกรณ

ตางๆ ที่ใชในการปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลเบื้องตน ใหพรอมใชงานในระหวางการฝก   

 ๒.  ขั้นระหวางการฝก          

    ๒.๑ เตรียมจัดทีมนิเทศ   เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรคลมรอนของหนวยฝก

ในพื้นที่ที่ รพ.ทบ. รับผิดชอบ                                                                                                                    

    ๒.๒ การนิเทศติดตามการเตรียมสิ่งอุปกรณสําหรับปฐมพยาบาลประจําหนวยฝก 

                    ๒.๒.๑  เปลสนาม  ควรเตรียมไวใกลหนวยฝกใหมาก และกางไวพรอมใชงาน  หยิบใชสะดวก 

                    ๒.๒.๒  ถังนํ้า ๒๐๐ ลิตร สําหรับใชเช็ดตัวเพื่อลดไข หรือใชลางหนา แขน ขา ขณะพักการฝก

ควรเปนถังพลาสติก สะอาด และมีฝาปด เพื่อปองกันใบไมตกลงไป ซึ่งจะทําใหนํ้าเนาเหม็นได  และยังชวย

ปองกันแมลง หรือฝุนละอองตกลงในถังซึ่งอาจจะทําใหเกิดผื่นคันได  ควรเปลี่ยนนํ้าทุกวัน ตองมีถังนํ้าแบบมีหู

หิ้วขนาดเล็ก ที่สามารถตักนํ้าไปเช็ดตัว หรือนําข้ึนรถพยาบาลไดสะดวก  

                    ๒.๒.๓  ผาขนหนูเตรียมไวใหพอเพียง และใหทหารพกไวประจํากาย  (ควรเปนสี่เหลี่ยมผืนผา  

เพื่อใชชุบนํ้าบิดหมาด สําหรับคลองคอใหความเย็นบริเวณทายทอยได  เมื่อฝกกลางแดด) 

                    ๒.๒.๔  กระบอกฉีดพนนํ้าละอองฝอย  มีอยางนอย ๓  อันตอสถานีฝก และที่ปฐมพยาบาล 

                   ๒.๒.๕  พัดลม หรือพัด  เตรียมไวมากกวา  ๑ ตัว  (อยางนอย  ๒  ตัวหรือ  ๓-๔ อัน) 

                    ๒.๒.๖  รถสงผูปวย เชน รถพยาบาล หรือรถกระบะสําหรับสงกลับผูปวยตองเปนรถที่มีการ

ถายเทอากาศไดดี  ตองเตรียมสิ่งอุปกรณในการปฐมพยาบาลไวใหพรอมอีกหน่ึงชุด และควรกําหนด

ผูรับผิดชอบหนาที่ขับรถสงผูปวยไวดวย  (ควรซักซอมเวลา และเสนทางในการเดินทางจากหนวยฝกไป รพ. 

ตามเสนทางที่กําหนดไว)   

 



                                                                                                                                ๒๖      

                    ๒.๒.๗  เตรียมปรอทวัดอุณหภูมิทางปาก   ปรอทวัดทางทวารหนัก  หรือปรอทวัดทางหู   สิ่ง

สําคัญควรมีการฝกใชปรอทใหเปนทุกชนิด  โดยเฉพาะขณะมีเหตุฉุกเฉิน การวัดทางทวารหนักเปนสิ่งจําเปน

อยางยิ่งเพ่ือการวินิจฉัยไดทันเวลาเน่ืองจากเปนการวัดอุณหภูมิแกนของรางกายซึ่งเปนอุณหภูมิท่ีแทจรงิ 

    ๒.๓   การเตรียมเอกสารแบบบันทึกขอมูลตางๆ  เชน แบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงฯ กอนการฝก, แบบ

เฝาระวังกลุมอาการเสี่ยงฯ รายวัน, แบบบันทึกสภาพแวดลอมประจําวัน, แบบสอบสวนโรค หรืออาการ

เจ็บปวยจากความรอน (หนวยฝก/ สายแพทย) และแบบนิเทศติดตามการเฝาระวังปองกันการเจ็บปวยจาก

ความรอน  (รายละเอียดการเตรียมเอกสาร  ตามผนวกทายบท) 

    ๒.๔  เตรียมการตรวจสุขภาพ  

                       จัดใหมีการคัดกรองความเสี่ยงดานสุขภาพใหทหารใหมทุกนายกอนที่จะดําเนินการฝก

ตามที่ ยศ.ทบ. กําหนด  (รพ.ทบ. ควรเขาดําเนินการใหเสร็จสิ้นในสัปดาหแรกที่ทหารใหมเขา เน่ืองจากเปนหวง

การดําเนินการทางธุรการของหนวยฝก) พรอมกับมีการบันทึกเปนรายบุคคลตามแบบฟอรม เก็บไวเปนแฟม

ประจําหนวย  เมื่อมีการยายหนวย หรือสงผูปวยไป รพ. ควรนําติดตัวพลทหารไปดวย   โดยแยกเปนกลุมดังน้ี 

 

            ๒.๔.๑  กลุมปกติ 

  ๒.๔.๒ กลุมเสี่ยง  เชน มีประวัติติดยาเสพติด  อวน/ นํ้าหนักเกินมาตรฐาน  เปนตน 

  ๒.๔.๓ กลุมปวย  เชน  เปนโรคไสเลื่อน  มีโรคประจําตัว  เปนตน 

    ๒.๕ จัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ ประจําตัวของทหาร   

    ๒.๖  การรายงานการเจ็บปวยจากความรอน 

  ๒.๖.๑  การรายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง  หรือทันที  เมื่อมีผูปวยโรคลมรอน  ทางโทรสาร 

หรือโทรศัพท ไปยังแผนกอาชีวะ และพยาบาลอนามัย  กองสงเสริมสุขภาพและเวชกรรมปองกัน  กรมแพทย

ทหารบก   โทร ๐ - ๒๓๕๔-๔๔๒๑ และ ๙๔๔๒๓ หรือรายงานดวยวิทยุ  โดยสรุป  ช่ือ - สกุล  ผูปวย  สังกัด  

หนวยฝก     วันเวลาที่เกิดเหตุการณ   ลักษณะการฝก   พื้นที่การฝก   การแตงกาย  อุณหภูมิ และความช้ืน

สัมพัทธของอากาศขณะทําการฝก  อาการนํากอนการเจ็บปวยจากความรอน   แลวสง รพ. ดวยอาการใด  

จากน้ันรายงานดวยเอกสาร (รายงานการสอบสวนโรค)  นําเรียน จก.พบ. (ผาน กสวป.พบ.) ภายใน ๑ สัปดาห 

หลังเกิดเหตุการณ   

  ๒.๖.๒ การรายงานรายสัปดาห  รายงานตามแบบฟอรม ตามประเภทของการเจ็บปวยจาก

ความรอน  คือ  การบวมแดด   ผดผื่นคันจากความรอน  ลมแดด  ตะคริวแดด   เกร็งแดด   เพลียแดด  และ

โรคลมรอน  ทั้งน้ีเพื่อเปนขอมูลทางระบาดวิทยา และใชในการวางแผนการเฝาระวังปองกันการเจ็บปวยจาก

ความรอนตอไป (ตามผนวก  ฑ) 

 



                                                                                                                                ๒๗         

                   ๒.๖.๓  การรายงานเมื่อสิ้นสุดหวงการฝก   รายงานตามแบบฟอรม (ผนวก ธ,น และ บ) 

ผลัดที่ ๑ ภายในวันที่  ๓๐ กรกฎาคม  และผลัดที่ ๒ ภายในวันที่  ๓๐  มกราคม ของแตละป  เพื่อสรุปขอมูล

ตามตัวช้ีวัดของ พบ. ตอไป 

                         ตัวชี้วัด  ( กรมแพทยทหารบก ) 

             อัตราการตายของทหารใหมดวยโรคลมรอนจากการฝก 

                                  =จํานวนทหารใหมที่ตายดวยลมรอนจากการฝกx๑๐,๐๐๐           

                                    จํานวนทหารใหมที่ไดรับการฝกทั้งหมดใน ๒ ผลัด   

                                                  เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔:๑๐,๐๐๐ ๓:๑๐,๐๐๐ ๒:๑๐,๐๐๐ ๑:๑๐,๐๐๐ ๐ 

ไมมีการเสียชีวิต 

 

                  การเตรียมการของสายแพทยในหนวยฝกทหาร 

๑.  ขั้นกอนการฝก 

                         ปฏิบัติตาม  คําสั่ง ทบ. เรื่อง การเฝาระวังและปองกันการเจ็บปวยจากความรอน ในการ

ฝกทหารใหม และ ประกาศกรมแพทยทหารบก  เรื่อง  คําแนะนําสําหรับผูบังคับหนวย, ผูฝก และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของกับการปองกัน  การปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาลการเจ็บปวยจากความรอน 

รายละเอียดตามผนวก  ก และ ข ตามลําดับ 

                       ๒.  ขั้นระหวางการฝก 

                ๒.๑  สัปดาหแรกของการฝกทหารใหม ควรเปนระยะของการดําเนินกรรมวิธีทางธุรการ 

เชน การตรวจรางกายเพื่อคนหาปจจัยเสี่ยงสวนบุคคลที่จะสงเสริมใหเกิดการเจ็บปวยจากความรอนได   การให

ภูมิคุมกัน (tetanus  toxoid เข็มแรก)  การปฐมนิเทศใหทหารใหมไดรับรู และทําความคุนเคยกับกรรมวิธีการ

ฝก  การใหความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยจากความรอน และการปองกัน  ยังไมควรลงมือฝกหักโหม อาจใชเวลาใน

การศึกษาภาคทฤษฎีทดแทนไปกอน  การฝกอาจเริ่มในสัปดาหที่ ๒  หรือการฝกใหรางกายทหารใหมมีความเคย

ชินตอความรอน โดยจัดการฝกเปนช่ัวโมงตอหวงเวลา จากนอยไปหามาก เชน วันแรก  ฝกชวงเชา ๑ ช่ัวโมง  

ชวงบาย ๑ ช่ัวโมง   วันที่ ๒    ฝกชวงเชา ๑ ช่ัวโมงครึ่ง  ชวงบาย  ๑ ช่ัวโมงครึ่ง  หลังจากน้ันใหเพิ่มการฝกชวง

ละครึ่ง – ๑ช่ัวโมง เปนตน 

 

 



                                                                                                                                  ๒๘         

              ขอแนะนํา   ควรจัดกิจกรรมกลุมเพื่อใหพลทหารไดมีการผอนคลาย ในการมาอยูรวมกันเพื่อให

ทหารมีความคุนเคย และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เชน การจับคูบัดด้ีในการเฝาระวังเรื่องการดูแลสุขภาพซึ่งกัน

และกัน เปนตน   

   ๒.๒  ใหทําการฝกในที่รมใหมากข้ึน งดการฝกบนพื้นซีเมนตที่อยูกลางแดดจัด  และระหวาง

ชวงเวลา   ๑๑๐๐ – ๑๕๐๐   ไมควรฝกกลางแจง (ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจ และประสบการณของผูฝก) 

               ขอแนะนํา การเลือกสถานที่ฝก ควรเปนที่ที่มีลมพัดผาน อากาศถายเทไดดี  ฝกบนพื้นหญาดีกวา

พื้นซีเมนต หรือถนน        

“ ฝกในแดด ท่ีมีลมพัดผาน ดีกวา ฝกในรม มีลมรอน ” 

“ ฝกในรม มีลมรอน  ดีกวา   การฝกในรม แตอับลม ” 

   ๒.๓  ถาอากาศรอนจัด ควรเปลี่ยนการฝกกลางแดดเปนการฝกในทีร่มแทน หรือใหเรียน

ภาคทฤษฎีแทนแลวไปฝกชดเชยในวันอื่น 

   ๒.๔ ในวันที่อากาศรอนจัดควรหลกีเลี่ยงการแตงชุดฝก  อนุญาตใหใชชุดครึ่งทอน 

   ๒.๕ ใหทหารใหมด่ืมนํ้าอยางเพียงพอ ในระหวางการฝก  (ตองมีการควบคุมใหทกุคนไดด่ืม

นํ้าทุกช่ัวโมง ไมวาจะรูสึกกระหายนํ้าหรือไมก็ตาม) 

              ขอแนะนําในการด่ืมนํ้าระหวางการฝก 

 ๑) ตอนเชาใหทหารด่ืมนํ้าตอนเชา ๑-๒  แกว 

 ๒) ด่ืมนํ้า/ เครื่องด่ืมผสมเกลอืแร  (เกลือแกง ๑ ชอนชา ผสมนํ้าด่ืม ๑ ลิตร) 

 ๓) ด่ืมนํ้าทุกครั้งที่พัก  อยางนอย  ๒ ลิตร / ทั้งวัน  ควรจัดสถานที่สําหรับด่ืมนํ้าประจําแตละหมวดฝก 

และมีการจัดเปนแกวนํ้าสวนบุคคล หรือขวดนํ้าไวประจําตัว  (เพื่อปองกันการติดตอของโรคที่มีนํ้าเปนสื่อ เชน 

อุจจาระรวง) 

 ๔) สังเกตสีปสสาวะ  (ถาปสสาวะสีเขม จะแสดงถึงภาวะรางกายขาดนํ้า)  ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจใน

ปริมาณการด่ืมนํ้าครั้งตอไปวาเปนจํานวนเทาใด 

  ๒.๖ จัดเตรียมอุปกรณ การปฐมพยาบาล บริเวณสนามฝกใหพรอมตลอดเวลา  

  ๒.๗ ติดตามคาอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธในอากาศ จากเทอรโมมิเตอร  ซึ่งขอมูลที่

ตองการ คือ อุณหภูมิ และคาความช้ืนสัมพัทธในอากาศ  สามารถหาขอมูลจาก รพ.ทบ., สถานีตรวจอากาศ

ของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ หรืออาจใชขอมูลจากสถานีตรวจอากาศประเทศไทย ดังน้ี 

 

 



                                                                                                                                    ๒๙         

  ๑. ขอมูลสําหรบัหนวยทหารที่อยูใน  กทม. หาไดจาก  URL: 

          http://autobrand/wunderground/com/global/stations/๔๘๔๕๖.html    หรือ  สอบถามไดที่ รพ.พระมงกุฎ

เกลา โทร ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐ ตอ ๙๓๒๕๒ และสามารถคนหาขอมูลไดจากwww.heatstrokecenter.com 

  ๒. ขอมูลสําหรบัหนวยทหารที่อยูในสวน ภูมิภาค หาไดจาก  URL: 

         http://autobrand/wunderground/com/cgi-bin/findweather/getForecast?Query=Thailand 

   ๒.๘ จัดธงสญัญาณ เตรียมนํ้าด่ืมสําหรบัทหารและดําเนินการฝกตามตารางดังตอไปน้ี 

สัญญาณธง / ระดับ

ความปลอดภัย 

อุณหภูมิของ

อากาศ 

(องศาเซลเซียส) 

ความช้ืนสัมพัทธ* 

(เปอรเซ็นต) 

ปริมาณนํ้าด่ืม 

ลิตร/ ช่ัวโมง 

เวลาฝกหนักที่อาจ 

ทําไดใน ๑ ช่ัวโมง** 

ธงขาว/ระดับ ๑ นอยกวา ๒๗ ๐C  ๕๕-๖๐ อยางนอย ๑/๒ลิตร ทําไดตอเน่ือง 

ธงเขียว/ระดับ ๒ ๒๗-๓๒ ๐C ๖๐-๖๕ อยางนอย ๑/๒ลิตร ๕๐ นาที 

ธงเหลือง/ระดับ ๓ ๓๓-๔๐ ๐C ๖๕-๗๐ อยางนอย ๑ ลิตร ๔๕ นาที 

ธงแดง/ ระดับ ๔ ๔๑-๕๔๐C ๗๐-๗๕ อยางนอย ๑ ลิตร ๓๐ นาที 

ธงดํา/ ระดับ ๕ มากกวา ๕๔ ๐C มากกวา ๗๕ อยางนอย ๑ ลิตร  ๒๐ นาที 

* ใหใชคาความช้ืนสัมพัทธเปนหลัก ประกอบการพิจารณาในการฝก 

** เวลาที่เหลือจากการฝกหนักใน ๑ ช่ัวโมง อาจฝกเบาๆ หรือฝกในรมได 

๒.๙  การวัดอุณหภูมิสิ่งแวดลอม และความช้ืนสัมพัทธ  โดยมีการใชเทอรโมมิเตอร ที่ได 

มาตรฐานตามที่ พบ. กําหนด  โดยคํานึงถึงความถูกตองของวิธีการใช  สถานที่ต้ัง   การติดต้ัง  การอานคา

อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ และมีการบันทึกตามแบบฟอรม  โดยตองมีการสอบทานการอานคา เพื่อปองกัน

ความผิดพลาดที่อาจเกิดได    พรอมการใชสัญญาณธงสีเพือ่กําหนดเวลาการฝก  เวลาพัก  และปริมาณนํ้าด่ืม    

๒.๑๐ ในกรณีที่ทหารมีอาการผิดปกติซึ่งเปนอาการนําของการเจ็บปวยจากความรอน 

ไดแก เปนตะคริวที่แขน ขา หนาทอง อาเจียน เวียนศีรษะ  มีไข  ใหหยุดพัก ทําการปฐมพยาบาล และสังเกต

อาการ  (บันทึกอาการตามแบบฟอรมของ พบ.)  หากมีกรณีเรงดวน หรืออาการที่นาจะเปนอันตรายถึงชีวิต 

ดังตอไปน้ี แมเพียงอาการอยางใดอยางหน่ึง ใหตามเจาหนาที่แพทยมาประเมินอาการผูปวยดังกลาวทันที

พรอมกับรีบนําสง  รพ. ที่ใกลที่สุด   และใหการปฐมพยาบาลตลอดเวลาที่นําสง   หากไมสามารถประเมิน

อาการไดอยางถูกตอง  อาจทําใหผูปวยไดรับการปฐมพยาบาลที่ไมถูกตอง  ไมทันการณ  ผูปวยจะแสดงอาการ

ของโรคลมรอน  ทําใหอาการรุนแรงจนเสียชีวิต หรือเกิดความพิการได 
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               อาการเจ็บปวยจากความรอนที่ไมควรใหเกิดหลังมีอาการในระยะแรก  (ไมใชเกิดแลวจึงนําสง รพ.) 

  เปนตะคริวอยางรุนแรง 

  อาเจียนอยางผิดสังเกต 

  ปวดทองรุนแรง 

  จุกแนนหนาอก 

  สับสน หมายถึง ไมสามารถตอบคําถามงายๆ เกี่ยวกับ บุคคล สถานที่ เวลา ไดอยางเหมาะสม 

และถูกตองภายในเวลา ๑๕ วินาที หรือปฏิบัตินอกคําสั่ง หรือฝาฝนคําสัง่ ฟงคําสัง่งายๆ แลวไมเขาใจ   

  ผิวหนังแหง แมมเีหงื่อแตเมื่อเช็ดตัวแหงแลว ก็ไมมีเหงือ่ออกมา ทัง้ที่ยังดูเหน่ือย หรือมีไขสูง 

  ชัก  

  หมดสติ 

  ตัวเขียว  ริมผีปากเขียวคล้ํา 

  มีเลือดออกทางจมูก หรือเหงือกอยางตอเน่ือง 

  ปสสาวะราด หรืออจุจาระราด 

  ๒.๑๑  ทัศนคติของครูฝก   ผูชวยครูฝก และเจาหนาทีส่ายแพทย  ควรมีการปรับทัศนคติ

ใหม ดังน้ี 

   ๑) อยาคิดวาทหาร แกลง  อู  ซึม  ทําใหลดโอกาสของทหารใหมในการรบัการ

บริการทางการแพทยอยางทันทวงท ี

   ๒) ถาทหารมีไขควรงดการฝกทกุกรณี  แมจะทานยาลดไข จนไขลดลงแลวก็ตาม 

   ๓) ถาทหารมกีารเจบ็ปวยทุกกรณีควรมีนําสง รพ. เพื่อรับการวินิจฉัยจากแพทย 

   ๔) เห็นทหารมีความผิดปกติ เชน ไมทําตามคําสั่ง  มึน  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 

เช่ืองชา  ซึม  ทหารเดินออกนอกแถว ใหสงโรงพยาบาล  ไมควรซอม   

๓. ขั้นหลังการฝก   

 หลังจากท่ีมีการคัดกรองสภาวะสุขภาพโดยเจาหนาท่ีสายแพทยแลว ควรมีการทบทวนดังน้ี 

๓.๑ ทบทวนดานสุขภาพ  และการบันทึกขอมูลสุขภาพรายบุคคล คือ  อุณหภูมิกาย, ชีพจร, หายใจ, 

ความดันโลหิต 
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  - การวัดปรอทควรวัดกอนอาหารเย็น เพื่อประเมินการสะสมความรอนของรางกายที่สะสมมา

ทั้งวัน 

  - ช่ังนํ้าหนักกอนอาหารเย็น เพื่อประเมินการสูญเสียนํ้าในรางกายทั้งวัน 

  - สังเกตอาการรายบุคคลในแตละวัน  เชน เปนไข  ซึม  ออนเพลียมาก  รีบแจงครูผูฝก 

  - มีการจับเปนคูบัดด้ีในการเฝาระวังสภาวะสุขภาพ แมกระทั่งในสนามฝกก็มีคูบัดด้ีดูแล

สุขภาพ 

๓.๒ ใหความรูเรื่องโรค และการปองกันโรคที่เกิดบอยที่หนวยฝก  เชน  อาหารเปนพิษ,โรคลมรอน,

โรคติดตอตางๆ ใหมีความรู และนําไปปฏิบัติใหถูกตอง    

แนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยสายแพทย 
 ๑. ผบ. หนวยสายแพทยทุกนาย ควรออกหนังสือแจงเตือนหนวยฝกทหารใหมที่อยูในความรับผิดชอบ
ของตน ใหตระหนักถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากความรอนเปนประจําทุกหวง กอนมีการฝกทหารใหมอยางนอย  
๒ สัปดาห 
 ๒. จัดการอบรม และสาธิตเกี่ยวกับอาการ การปองกัน และการปฐมพยาบาล ผูปวยเน่ืองจากความรอน
แกผูฝก ครูฝก และผูชวยครูฝก ทุกนาย อยางนอยปละ ๒ ครั้ง กอนการฝกของทุกผลัด 
 ๓. สนับสนุน, เตรียมเวชภัณฑ ยา และอุปกรณเครื่องใชอื่นๆ ที่จําเปนในการชวยเหลือผูปวยไดทันที 
เชน นํ้าเกลือ ออกซิเจน ฯลฯ  ณ  บริเวณสถานที่ใกลเคียงกับหนวยฝก 
 ๔. กรณีสงสัย หรือไมสามารถประเมิน และวินิจฉัยอาการไดชัดเจนใหสงผูปวยไปโรงพยาบาลทหารใน
พื้นที่ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของหนวยรักษาพยาบาล  ณ ตนสังกัด ใหรีบนําสงหนวยรักษาพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงกวาโดยดวน และระหวางนําสงตองใหการรักษาพยาบาลไปดวยตลอดเวลา  
 ๕. ใหเจาหนาที่สายแพทยที่ประจําอยูในสนามฝกประเมินสภาพผูปวย และดําเนินการรักษาพยาบาล
เบื้องตน ดังตอไปน้ี 
     ๕.๑ วัดอุณหภูมิ หากผูปวยรูสึกตัวดีใหวัดโดย อมปรอทใตลิ้น หากไมรูสึกตัวใหวัดทางทวารหนัก 
(การวัดอุณหภูมิที่รักแร หรือขาหนีบ อาจใหคาที่ผิดพลาดได) หากอุณหภูมิรางกายสูงเกิน ๓๘.๕ องศาเซลเซียส 
ใหรีบนําสงสถานพยาบาลโดยเรงดวน หามใหยาแอสไพรินลดไขแกผูปวย เพราะจะทําใหเลือดออกงาย 
 กรณีที่อุณหภูมิสงูเกิน ๓๙ องศาเซลเซียส ตองรีบลดอุณหภูมิทันที โดยถอดเสื้อผา พรมนํ้าเปนละออง

ฝอยไปรอบๆ ตัวผูปวย อาจใชกระบอก หรือขวดพรมนํ้าสําหรบัรีดผา เช็ดตัว พรอมกับใชพัดลมหลายๆ ตัวเปา

ไปที่ตัวผูปวย เพื่อชวยใหนํ้าระเหย และระบายความรอน แลวรีบนําสงสถานพยาบาลโดยเรงดวน พรอมกบัชวย

ลดความรอนขณะนําสง (การใชนํ้าแข็งประคบ การราดดวยนํ้าเย็น หรือการหมคลุมดวยผาชุบนํ้าเปยก  

ไมใชวิธีท่ีถูกตอง) 

     ๕.๒  ตรวจ และนับอัตราการหายใจ หากหายใจเร็วกวา ๔๐ ครั้งตอนาที หรือมีภาวะหายใจลําบาก 
ไดแก การหายใจหอบเหน่ือย  สังเกตวามีอาการรูจมูกบานระหวางหายใจเขาออก ลูกกระเดือกเลื่อนข้ึนลงตาม
จังหวะการหายใจ  กระดูกไหปลาราโยกข้ึนลงตามจังหวะการหายใจอยางชัดเจน  ใหดูแลทางเดินหายใจ และ
ใหออกซิเจน แลวรีบนําสงสถานพยาบาลโดยเรงดวน 
     ๕.๓  ตรวจนับอัตราชีพจร หากพบชีพจรเตนไมสม่ําเสมอ หรือเตนเร็วกวา ๑๔๐ ครั้งตอนาที ใหรีบ

นําสงสถานพยาบาลโดยเรงดวน 
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     ๕.๔  ตรวจวัดความดันโลหิต หากวัดไดตํ่ากวา ๑๐๐/ ๖๐ mmHg ใหเริ่มใหนํ้าเกลือ (๐.๙ % NSS) 

ในอัตรา ๒๕๐-๕๐๐ มิลลิลิตร / ช่ัวโมง ในกรณีที่วัดไดสูงกวา ๑๖๐/๑๐๐ mmHg  ใหรีบนําสงสถานพยาบาล

โดยเรงดวนในทุกกรณีท่ีกลาวมาแลวขางตน 
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บทที่  ๔ 

การสงกลับผูปวยโรคลมรอน 

 การสงกลับผูปวยทางทหารถือวาเปนภาระงานที่สําคัญของทหารเหลาแพทย  และที่สําคัญเปน
อยางยิ่งในการสงกลับสําหรับทหารที่เจ็บปวยจากความรอนระหวางหวงการฝกตางๆ  การสงกลับดวยความ
รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ จะทําใหลดการสูญเสียชีวิต และความพิการของกําลังพลลงได     

ความรับผิดชอบในการสงกลับผูปวยจากความรอนของทหารเหลาแพทย    มีดังน้ี 

๑. มีการเตรียมความพรอมในส่ิงอุปกรณตางๆ ที่ใชในการสงกลับผูปวยใหครบถวน  และควรให
ความสําคัญในส่ิงอุปกรณ  ดังนี้  (รายละเอียด  ตามผนวก  ง  การนิเทศหนวยฝกทหารใหมฯ ของเจาหนาที่ 
รพ.ทบ. ) 

     ๑.๑  เปลสนามสําหรับเคล่ือนยายผูปวย    ใหกางเปล
เตรียมพรอมไวบริเวณใกลสนามฝกเพื่อพรอมในการเคล่ือนยาย
ผูปวยทันทีที่มีการเจ็บปวยเกิดข้ึน 

    ๑.๒  รถยนตสงผูปวย  อาจเปนรถพยาบาล หรือรถ
กระบะ จอดเตรียมพรอมใกลหนวยฝกใหมากที่สุด และพรอมใช  มี
ระบบการถายเทอากาศที่ดี   มีส่ิงอุปกรณชวยชีวิตพื้นฐานที่จําเปน เชน อุปกรณการเช็ดตัว, อุปกรณการให
สารน้ําทางหลอดเลือด, ปรอทวัดไข, เคร่ืองวัดความดันโลหิต, เคร่ืองพนละอองน้ํา เปนอยางนอย  ตาม
แนวทางที่  พบ.กําหนด  โดยเตรียมไวอีกชุดหนึ่งในรถยนตที่สงผูปวย 

 

      
 

 ๒. มีความรูในการปฏิบัติการปฐมพยาบาล  ตลอดจนความรูเร่ืองการชวยชีวิตพื้นฐาน ที่ถูกตอง
ขณะสงผูปวยไป รพ.  เชน ตองใหการปฐมพยาบาลตลอดเวลาเนื่องจากผูปวยจากความรอนอาจมีอาการ 
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รุนแรงมากกวาเดิม เชน มีไขสูง  หมดสติ   ชัก   หรือหัวใจหยุดเตน  ขณะนําสง รพ. โดยการใชมาตรการ  A  
B  C  D  E  ในการสงกลับดังกลาวในบทที่ ๓   เชน 

 ๒.๑  การใชไมกดล้ิน หรือผาเพื่อปองกันการกัดล้ิน 

 ๒.๒ การจัดทาทางที่ถูกตองสําหรับผูปวยหมดสติเพื่อปองกันล้ินตก 

 ๒.๓  การเคลียรชองทางการหายใจใหเปดโลง 

 ๒.๔  การลดอุณหภูมิรางกายโดยการเช็ดตัวดวยน้ําอุณหภูมิปกติตลอดเวลาที่นําสง 

 ๒.๕  ปรอทวัดไขทางทวารหนัก  (เปนการวัดที่ไดคาที่ถูกตอง  เพราะเปนการประเมิน
อุณหภูมิแกนของรางกายโดยแทจริง)   

 ๓.  มีการประสานงานโดยเรงดวน กับ ผบ.หนวย  นายทหารเวชกรรมปองกัน และแพทยของ
โรงพยาบาล ทบ. ในพื้นที่  เพื่อรับทราบสถานการณ และเตรียมรับผูปวยเพื่อการรักษาพยาบาลที่ถูกตอง
เหมาะสมเนื่องจากแพทยทหารมีความชํานาญในการรักษาผูปวยโรคลมรอน  ถาหนวยฝกอยูหางไกลจาก 
รพ. ทบ. ในพื้นที่ ใหรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาลสาธารณสุขในพื้นที่ที่ใกลที่สุดเพื่อใหการรักษาพยาบาล
สําหรับอาการที่ฉุกเฉินซึ่งประเมินแลววาจะเปนอันตรายถึงชีวิต  โดยมีการใหขอมูลที่ถูกตอง พรอมกับการ
บันทึกอาการที่เกิดข้ึน เม่ืออาการไมวิกฤตแลวควรยายไปรับการรักษาใน  รพ.ทบ. ตอไป 

ตองมีเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร  เบอรโทรศัพท เพื่อการติดตอระหวาง เจาหนาที่เสนารักษ
ประจําหนวยฝก  เจาหนาที่เวชกรรมปองกัน และเจาหนาที่ รพ.สาธารณสุข ไดตลอดเวลา 

๔.  มีความรูในการสอบสวนโรค หรือการเก็บขอมูลในพื้นที่การฝก   เพื่อคนหาแนวทางในการ 

เฝาระวังปองกันตอไป (ตามภาคผนวก  ฏ)   

๕.  มีการจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับเจาหนาที่เสนารักษประจําหนวยฝก เชน แบบบันทึกการ
เฝาระวังกลุมอาการเส่ียงฯ ประจําวัน, แบบบันทึกขอมูลสภาพแวดลอม ซึ่งการบันทึกขอมูลตางๆ มี
ความสําคัญ และมีประโยชนเม่ือมีการสอบสวนโรคเพื่อเปนแนวทางในการคนหาปจจัยเส่ียง หรือปจจัย
สงเสริมในการเกิดการเจ็บปวยของผูรับการฝกของหนวย  สําหรับการพัฒนาแนวทางปฏิบัติตอไป  

๖.  มีการทบทวนปญหา และการหาโอกาสพัฒนางาน ระหวางทีมงานในการสงกลับผูปวยของ
หนวยฝก  (เจาหนาที่เสนารักษประจําหนวยฝก)  กับ นายทหารเวชกรรมปองกัน  ของ รพ.ทบ. ในพื้นที่  และ
เจาหนาที่หองฉุกเฉินของ รพ. ที่นําสงผูปวยไปรับการรักษา 
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๗. หนวยฝกจัดทําแผนเผชิญเหตุ และมีการซอมแผนฯ  (ผนวก  ญ)  โดยแตละหมวด จะตองมีทีม
ปฐมพยาบาล ๑ ทีม ดังนั้นถาหนวยฝกแบงเปน ๔ หมวด จะมีทีมปฐมพยาบาลประจําหมวด ๔ ทีม  และทุก
ทีมตองซอมการฝกการประเมินอาการผูปวยจากกรณีศึกษา  การปฐมพยาบาล  การชวยชีวิตพื้นฐาน การ
ติดตอส่ือสาร (ผนวก  ฐ)  และการสงผูปวยไป รพ. ตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับผิดชอบในแผนฯ ระหวาง
เจาหนาที่เสนารักษประจําหนวยฝก  ผูฝก  ครูฝก   ผช.ครูฝก และทหารผูรับการฝกทุกนาย  (การซอมแผนฯ 
โดยศูนยปฏิบัติการปองกันการเจ็บปวยจากความรอน รพ.ทบ.) 

๘. ผบ.หนวย ควรสนับสนุนใหมีการสงกลับผูปวยที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดใหมีรถยนตสําหรับ
สงผูปวยที่มีอุปกรณการปฐมพยาบาล  อุปกรณชวยชีวิตพื้นฐานเบื้องตนที่จําเปน 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการสงกลับผูปวยโรคลมรอน 

๑. การเตรียมส่ิงอุปกรณปฐมพยาบาล  และ พาหนะไมพรอม   

๒. ขาดความรู  ทักษะ และประสบการณ  ในการปฐมพยาลการเจ็บปวยจากความรอนขณะนําสง 

๓. ผบ.หนวย  ไมตระหนักในการใหความสําคัญของการเตรียมการการปองกันการเจ็บปวย จาก
ความรอนที่อาจเกิดข้ึนได 

๔. ไมปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการเจ็บปวยจากความรอน  ที่ พบ. กําหนด 

๕. ไมมีการประสานงานกับ โรงพยาบาลสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลใกลเคียง 

๖. ผูรับผิดชอบการฝก  ไมสามารถประเมินอาการการเจ็บปวยจากความรอนในระยะแรกได   ทําให
ผูปวยมีอาการรุนแรงจนเปนโรคลมรอนแลวจึงประเมินอาการได  ซึ่งผูปวยมักมีอาการหนักกอนที่จะสง
ผูปวยไปโรงพยาบาล 

๗. ดานบุคลากร มีการเปล่ียนครูผูฝกทุกป ทําใหขาดความรูในการสงกลับ การปฐมพยาบาล       
โรคลมรอน 

๘. หนวยฝกขาดเจาหนาที่สายแพทย ในการดูแลการสงกลับ 
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ขอแนะนําในการเกบ็ขอมลูการสอบสวนโรคลมรอนในพื้นท่ีเกิดผูปวย 

ใหดําเนินการแบบเก็บขอมูลเชิงคณุภาพ ไมใชการตรวจสอบ ไมใชการสอบสวนหาคนผิด  (ควรเปน
การใหคําแนะนํา เพื่อใหความชวยเหลือ) 

๑. ควรไดพบกับผูบังคับกองพัน หน. ฝายยุทธการ  ผูฝก และเจาหนาที่เสนารักษ  โดยการพูดคุย
ซักถามแบบแยกกันจะดีที่สุด 

๒. แจงวัตถุประสงคของการเก็บขอมูล  วาไมใชการสอบสวนตามระบบราชการเพื่อหาคนผิด  แต
เปนการเก็บขอมูลที่สําคัญเพื่อพัฒนาระบบการปองกันในอนาคต   ซึ่งผูที่อยูในพื้นที่จะใหขอมูลไดดีที่สุด  
ขอมูลที ่พบ. เก็บมานี้จะทําการกล่ันกรอง และเสนอเปนขอคิดเห็นโดยภาพรวม  จะไมมีการระบุชื่อหนวยใน
ผลการรายงาน   ขอเสนอแนะที่ไดมาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ พบ. ในการปรับระบบการปองกันการ
เจ็บปวยจากความรอนตอไป  หนวยทุกหนวยมีโอกาสเกิดเหตุการณข้ึนทั้งส้ิน  ถาหากระบบการเฝาระวัง 
ปองกันยังมีขอบกพรอง 

๓. สอบถามความคิดเห็นวา ควรทําอยางไร จึงจะไมใหเกิดผูปวยโรคลมรอนข้ึนอีกในอนาคต 

๔. สอบถามเพื่อประเมินความรู วาเคยไดรับการอบรมหรือไม  ทราบขอมูลรายละเอียดอะไรบาง
เกี่ยวกับโรคลมรอน  หากไมมีโอกาสไดรับการอบรม เปนเพราะสาเหตุใด   ถาเคยการอบรมคิดวามี
ประโยชนตอการฝกอยางไร ควรปรับปรุงในเร่ืองอะไร 

๕. สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําแนะนําของ พบ. วามีการปฏิบัติหรือไม  มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง   เชน วัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ ไดหรือไม  วัดจริงหรือไม   บันทึกการวัดหรือไม  มีการ
ใหสัญญาณธงหรือไม     ผูฝกเขาใจถึงการปรับการฝกตามสีธงหรือไม  ถาไมไดปฏิบัติตองการให พบ. 
ดําเนินการอยางไร ถึงจะสะดวกตอการปฏิบัติของหนวย 

๖. มีการฝกการปฐมพยาบาล และ การเตรียมอุปกรณรองรับสถานการณหรือไม    เม่ือเกิด
เหตุการณ มีอุปสรรคอะไรที่ทําใหปฐมพยาบาลไมได  หากพบผูปวยโรคลมรอนระยะแรกซึ่งแยกไดยากจาก
การแกลงทํา  การเปนลมปกติ หนวยฝกมีแนวทางในการดําเนินการปฐมพยาบาลอยางไร     อะไรเปน
สาเหตุหลักสําคัญที่ทําใหผูปวยไปถึงโรงพยาบาลลาชา   

๗. ยืนยันผลการเก็บขอมูลในคร้ังนี้ จะไมมีผลกระทบใดๆ  ตอบุคคลในหนวยที่ไดเสียสละฝกทหาร
ใหมมาอยางเหน็ดเหนื่อย แตจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาระบบเฝาระวังของกรมแพทยทหารบก 
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คําแนะนําการใชเครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ 

 

      

 

 เพื่อใหทราบถึงหลักการใชเครื่องมือวัดความช้ืนที่ ถูกตอง มีความคงทนและใชไดยาวนาน จึงมี

ขอแนะนําวิธีการใช ดังน้ี 

   ใสนํ้าที่ใสสะอาดใหเต็มชองเติมนํ้า 

   ใหผากอซทีหุ่มปลายกระเปาะเปยก ชุมนํ้าตลอดเวลา ถาชํารุดหรือขาดหายไป ใหหาผากอซใหม 

หุมทดแทนใหเหมือนเดิมอยูเสมอ 

   ใหแขวนไว  ณ  บริเวณที่มีการฝกจริงเทาน้ัน จะทําใหการตรวจวัดไดคาที่แทจริงและใกลเคียงกับ

ความเปนจริงมากทีสุ่ด 

   การวัดคาความช้ืนสัมพัทธกลางแจง จะใชวิธีการแขวนด่ิงลงมา เพื่อใหลมไดพัดผานชองอุณหภูมิ

กระเปาะเปยก  โดยไมใหแขวนติด/ พิงกับภาชนะใดๆ 

   ใหแขวนทิ้งไวเปนเวลาประมาณ ๒๐ นาที แลวจึงอานคาอุณหภูมิทั้ง ๒ คา (DRY และ WET) ทํา

การจดบันทึก อานคาความช้ืนสัมพทัธจากตาราง แลวใหเกบ็เครื่องวัดทันที (เพื่อปองกันกระเปาะรอนจนแตก 

เมื่อตองการจะวัดก็ใหเริม่ปฏิบัติใหมตามระยะเวลาที่กําหนด) 

   ในระหวางการฝก ควรทําการวัดอยางนอย วันละ ๓ – ๔ ครั้ง โดยจัดเปนหวงระยะเวลา เชน เวลา 

๐๙๐๐ , ๑๑๐๐ , ๑๓๐๐ , ๑๕๐๐  และทําการจดบันทึกไวทุกวัน 

   การอานคาความช้ืนสัมพัทธ ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา ขอ ๔ และขอ ๕  เชนเดิม ตัวอยางเชน ถา

อานอุณหภูมิ DRY วัดได ๓๗๐C , อุณหภูมิ WET วัดได ๓๔  ๐C  จะไดคาแตกตาง (๓๗ –๓๔= ๓ ๐C) นํามา

อานคาในตารางชอง ๓ กับ WET ๓๔ จะไดคาความช้ืนสัมพทัธเทากับ ๗๗  ดูสีสัญญาณธง และใหปฏิบัติตาม

คําแนะนําของประกาศ พบ. ตอไป  
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แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดโรคลมรอนของ รพ.รร.จปร.จ.นครนายก 

ก.การปฏิบัติ ณ จุดเกิดเหตุ ( หนวยฝกทหารใหม พัน ร.รร.จปร. ) 

 1. การเตรียมเจาหนาทีส่ายแพทยประจําหนวยฝก 

  -    จ.ส.อ.อดุลย ดวงแสงฤทธ์ิ  นายสิบพยาบาลประจําหนวยฝกทหารใหม 

 ( ใชวิทยุไอคอมขายของ รพ.รร.จปร. ในการติดตอสือ่สารกบัหองฉุกเฉิน รพ.รร.จปร. ) 

- พลเสนารกัษ มว.พล.สร.รพ.รร.จปร.   จํานวน  3  นาย   

         2. การเตรียมอปุกรณประจําทีพ่ยาบาลประจําหนวยฝก 

  -เตียงนอนสําหรบัผูปวย   จํานวน   1  เตียง 

  -เตียงสนามสําหรับเคลื่อนยายผูปวย จํานวน   2  เตียง 

  -กระบอกฉีดละอองฝอย( FOGGY )   จํานวน   4   อัน 

  -กาละมังใสนํ้าสําหรบัเช็ดตัว         จํานวน   2   ใบ 

  -ผาเช็ดตัวสําหรบัเช็ดตัวลดไข  จํานวน   4  ผืน 

  -ปรอทวัดไขชนิดเทอรโมสแกน  จํานวน   4  อัน 

  -ปรอทวัดไขทางห ู    จํานวน   2  อัน 

  -เครื่องวัดความดันโลหิตพรอมหฟูง  จํานวน   1  เครื่อง 

  -เครื่องช่ังนํ้าหนัก    จํานวน   1  เครื่อง 

  -ถังออกซิเจนพรอมอปุกรณ   จํานวน   2  ถัง 

  -รถยนตพยาบาล    จํานวน   1  คัน 

ข.การปฏิบัติขณะนําผูปวยสงมาท่ี หองฉุกเฉิน รพ.รร.จปร. 

 ( ระยะทาง  3  กิโลเมตร  ใชเวลาเดินทางประมาณ  3 – 5  นาที ) 

 การเตรียมเจาหนาที่สายแพทยหนวยฝก 

  -    จ.ส.อ.อดุลย ดวงแสงฤทธ์ิ  นายสิบพยาบาลประจําหนวยฝกทหารใหม 

( ทําหนาที่ -ดูแลเรื่องความรูสึกตัวและติดตอกับหองฉุกเฉินโดยใชวิทยุไอคอม) 

 



                                                                                                                                   ๓๙         

- พลเสนารกัษ มว.พล.สร.รพ.รร.จปร.    จํานวน  1  นาย  

( ทําหนาที่ -ดูแลเรื่องการใหออกซิเจนและการบบีนวดแขนและขา) 

- ครูฝกที่ผานการอบรมเรือ่งโรคลมรอน   จํานวน  4  นาย 

( ทําหนาที่ –เช็ดตัวลดไขและการพนละอองฝอยตลอดระยะทางที่นําสง รพ.รร.จปร.) 

- พลขับรถพยาบาล        จํานวน  1   นาย  

  ค.การปฏิบัติขณะผูปวยท่ี หองฉุกเฉิน รพ.รร.จปร. 

 1. การเตรียมเจาหนาทีส่ายแพทย 

  -    แพทยประจําหองฉุกเฉิน  จํานวน   1   นาย 

  -    พยาบาลประจําหองฉุกเฉิน  จํานวน   2   นาย 

  -    นายสิบพยาบาล    จํานวน   1   นาย 

  -    ผูชวยพยาบาล    จํานวน   1   นาย 

  -    พนักงานชวยการพยาบาล  จํานวน   1  นาย 

  -    พลเปลประจําหองฉุกเฉิน  จํานวน   4  นาย 

หมายเหตุ :  กรณีมีผูปวยมากกวา  2  ราย จะรองขอรับการสนับสนุนเจาหนาที่     

                จากหอผูปวย ช้ัน 5  

           2. การชวยเหลือผูปวยโรคลมรอน  - ปฏิบัติตาม CPG ของ รพ.รร.จปร.        

 ง.การปฏิบัติขณะสงตอผูปวยไปยัง รพ.พระมงกุฎเกลา จ.กรุงเทพฯ 

  ( ระยะทาง  110  กิโลเมตร  ใชเวลาเดินทางประมาณ  1 ช่ัวโมง 30 นาที ) 

 1. การเตรียมเจาหนาทีส่ายแพทย 

  -    แพทยประจํารถพยาบาล  จํานวน   1   นาย 

  -    พยาบาลประจํารถพยาบาล  จํานวน   1   นาย 

  -    นายสิบพยาบาลหรือผูชวยพยาบาล จํานวน   1   นาย 

  -     พลเปล    จํานวน   2   นาย 

  -     พลขับรถพยาบาล                         จํานวน   1   นาย 



                                                                                                                                  ๔๐         

         2. การชวยเหลือผูปวยโรคลมรอนขณะสงปวย  - ปฏิบัติตาม CPG ของ รพ.รร.จปร.   

จ. การปฏิบัติกรณีมีอุบัติการณเกิดโรคลมรอนในพื้นท่ี รร.จปร. 

 1.ศูนยปฏิบัติการโรคลมรอน รพ.รร.จปร. รายงานให กสวป.พบ.ทราบทางโทรศัพท     

          2.ดําเนินการสอบสวนโรคเปนรายบุคคลตามแบบรายงาน ( ลร.)  

 3.รายงานให จก.พบ. ( ผาน กสวป.พบ. ) 

 4.รายงานการเกิดโรคลมรอนในพื้นที่ รร.จปร. ให ผบ.รร.จปร. ( ผาน กกพ.รร.จปร. ) 

        

                                                 ตรวจถูกตอง 

      ( ลงช่ือ ) พ.ต.    วิชัย       อินศิริ 

                ( วิชัย      อินศิริ ) 

              ประจํากอง รพ.รร.จปร. ปฎิบัติหนาที ่

               หน.ผวป.รพ.รร.จปร. 

                     23  พ.ค.  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานกุรม  

 

1.กองสงเสริมสุขภาพและเวชกรรมปองกัน , กรมแพทยทหารบก  คูมือการเฝาระวังปองกันและการปฐม

พยาบาลการเจ็บปวยเน่ืองจากความรอน  ( สําหรับหนวยฝก )  

 

2.คําสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๐๐๖/๕๔ เรื่อง การเฝาระวังและปองกันการเจ็บปวยจากโรคลมรอนในการฝก

ทหารใหม  ลงวันที่ ๑๐ สงิหาคม  ๒๕๕๔ 

 

3.ประกาศ พบ. เรือ่ง  คําแนะนําสําหรับผูบงัคับหนวย , ผูฝก ,ครูฝก และเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของกับการปองกัน 

  ปฐมพยาบาลและการรกัษาพยาบาลการเจบ็ปวยจากความรอน , ๑๗ ก.ค. ๕๒ 

 

 

 

 



แบบฟอรมที่ ๑ การจาํแนกองคความรูทีจ่าํเปนตอการผลักดนัตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ :    รพ.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํา
รับรอง 

เปาหมายของตัวช้ีวัด องคความรูท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร 

การรกัษาความม่ันคงของรัฐ - - - การเฝาระวงัโรคลมรอนในพื้นที ่
การฝก 
 
 

องคความรูทีจ่าํเปนตอการปฏบิัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลอืกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู คือ 
 
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร :   การรกัษาความม่ันคงของรัฐ ( มุงผลตินายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางการทหาร ที่พึงประสงค 

                             ของกองทัพบก : การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย ) 
 

แผนที่ ๑ องคความรูทีจ่าํเปน :    การเฝาระวังโรคลมรอนในพ้ืนที่การฝก 
 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู :      
1. การใหกําลังพลดแูล นนร. และหนวยทหารที่เขามาฝกในพ้ืนที่ รร.จปร. ไดถูกตอง ครอบคลุมปลอดภัย 
2. เพ่ือใหเกิดการปองกันไมใหเกิดโรคลมรอนในพ้ืนที ่

 
 ตัวชีว้ัดตามคาํรบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทาํ KM : 
 



   หนา ๑ 
 

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ช่ือสวนราชการ :     รพ.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร :   การรกัษาความมั่นคงของรัฐ  ( มุงผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลกัใหเปนผูนําทางทหารที่พึงประสงคของ กองทัพบก : การพฒันาเพื่อทันสมัย )  
องคความรูทีจ่ําเปน :   การเฝาระวังโรคลมรอนในพื้นทีก่ารฝก 
 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงช้ีความรู  
- สมาชิกกลุมไดรวมกันระดมสมองเพื่อคนหา
ความรูที่พึงประสงค 
- ความรูเก่ียวกับโรคลมรอน 
- สาเหตุของการเกิดการเจ็บปวยจากความรอน 
- การปองกันและการปฐมพยาบาลการเจ็บปวย 
จากความรอน 
- การสงกลับผูปวยโรคลมรอน 
 
 
 

๑ ก.ค.56 จํานวนสมาชิก 
ของ KM team 

๔ คน KM team 
 

- ฐานความรู 
- ชุมชนฝก 
ปฏิบัติ 

 รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 
- คนควาขอมูลจากระบบสารสนเทศ(Google) 
- คนควาขอมูลจากกรมแพทย 
- รวบรวมขอมูลจากแพทยผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 

๒–๕ ก.ค.๕๖ จํานวนแหลง 
ขอมูลที่สอบ
ทานได 

๔ แหลงขอมูล  - Internet 
- กรมแพทย 
- แพทยผูมี
ประสบการณ 

- ฐานความรู 
- ชุมชนฝก 
ปฏิบัติ 

 รร.จปร. ๑,๔ 



   หนา ๒ 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 
- ความรูโรคลมรอน 
- สาเหตุของโรคลมรอน 
- การปองกันและการปฐมพยาบาล 
- การสงกลับ 

๑-๑๐ ก.ค.๕๖ ความชัดเจน 
เขาใจ แลเขาถึง
ขอมูล 

๑๐๐ % - ความรูโรคลม
รอน 
- สาเหตุของโรค
ลมรอน 
- การปองกันและ
การปฐมพยาบาล 
- การสงกลับ 

ฐานความรู 
 
 

 รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๔ การประมวลและกล่ันกรองความรู 
- นํารางคูมือที่จัดทําข้ึนใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ (แพทยผูเช่ียวชาญ, กรมแพทย) 
 

๑๑-๑๒ ก.ค.
๕๖ 

จํานวน
ผูเชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบ 

๓ - กรมแพทย 
- แพทยที่มี
ประสบการณ 

- ระบบพี่เล้ียง  รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเขาถึงความรู 
- นํารางคูมือที่ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลว 
ใหกําลังพลในหนวยปฏิบัติ ศึกษา และ
สะทอนกลับ 
 
 
 

๑๖-๓๑ ก.ค.
๕๖ 

 

จํานวนชองทาง 
 

ไมนอยกวา ๒ 
ทาง 
 

- Internet 
- หนังสือเวียน 

- Internet 
- หนังสือเวียน 
 

 
 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรู 
- เชิญเจาหนาที่ สาธารณสุขในจังหวัด รวม
สัมมนา และแสดงความคิดเหน็ 
- นําขอมูลที่ไดจัดทําเปนคูมือ 

ส.ค.๕๖ จํานวนการจัด
ประชุม/
ผูเขารวมประชุม 

๑/๒๐ - กําลังพล 
รพ.รร.จปร. 
- เจาหนาที่
สาธารณสุข 

- เวทีการ
จัดการแลก 
เปล่ียนเรียนรู
(หองประชุม) 
 
 
 

๒,๐๐๐ บาท รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 
- จัดอบรมบุคลากรในหนวย 
- เผยแพรในระบบสารสนเทศ 
- จัดทําเอกสารแจกจาย (แผนพับ)      

ก.ย.๕๖ 
 

 

จํานวนผูเขารับ
การอบรม 
 
 

๒๐ - กําลังพล 
รพ.รร.จปร. 
- ตัวแทนหนวยที่
เก่ียวของ 

- ระบบพี่เล้ียง 
- แพทยผูมี
ประสบการณ 
 

 
 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 



   หนา ๓ 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

  
๗.๒ การยกยองชมเชย 
 
 

ต.ค.๕๖ จํานวนการจัด
ประชุม 

๑ - กําลังพล 
รพ.รร.จปร. (๗.๑) 

- การ
ประเมินผล 

  ๖ 

 



 

 

 บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ   รพ.รร.จปร.                                                         โทร. ๖๒๕๓๑                                          

ที ่ กห ๐๔๖๐.๖/                                 วันที ่            ก.ค. ๕๖             

เรื่อง  ส่งแผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร.(ผ่าน กคศ.สกศ.รร.จปร.) 
 

           คณะกรรมการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร.  ขอส่งแผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖   เรื่อง  การเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนในพ้ืนที่ รร.จปร.    จัดทําโดย  
พ.ท.หญิง พรพิมล  เปานิล   เบอร์ติดต่อภายใน ๖๒๕๓๑   มือถือ  ๐๘๔ - ๓๖๒๑๖๒๐ 
 
ลําดับ รายการ รูปเล่ม เอกสาร ไฟล์ PDF หมายเหตุ 
๑ -ปก √ √ 
๒ 
 

แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

√  

  -คํานํา √ √ 
  -บทสรุปการจัดการความรู้ √ √ 
  -สารบัญ √ √ 
  -เนื้อหา  -บทที๑่ /-บทที๒่ /-บทที๓่ 

.......... 
√ √ 

  -บรรณานุกรม √ √ 
๓ แบบฟอร์มที่ ๑ √ √ 
๔ แบบฟอร์มที๒่ √ √ 

เอกสาร ๑-๔ 
เย็บเล่ม
ตามลําดับ 
จํานวน ๒ชุด 

� ไดด้ําเนินการนําไฟล์ PDF  ข้ึนบน web sit การจัดการความรู้ รร.จปร.แล้ว 
 
                       ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้  รพ.รร.จปร. ได้ตรวจสอบถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ของเอกสารแล้ว 
 
                       จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 

                                                                      พ.อ. 

                                                                            (  ณัฐนนท์  ภุคุกะ  ) 

                                                          ประธานคณะกรรมการจัดการความรู ้รพ.รร.จปร. 
 


