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ประกาศกรมแพทยทหารบก
เรื่อง  คําแนะนําสําหรับผูบังคับหนวย , ผูฝก , ครูฝก และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปองกัน ,  

การปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาลการเจ็บปวยจากความรอน

.................................................

   ใหยกเลิก  ประกาศกรมแพทยทหารบกเรื่องคําแนะนําการปองกันและการปฐมพยาบาล 
การเจ็บปวยจากความรอน ลง ๓๑ พ.ค.๔๔ และใหใชประกาศ กรมแพทยทหารบกฉบับนี้แทน
   เนื่องจากสภาพอากาศทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งเกิดจาก
สภาวะโลกรอน ทําใหอุณหภูมิความรอนและความชื้นสัมพัทธเพิ่มสูงขึ้นกวาปกติ  และมีแนวโนมสูงขึ้น  
ทุกป  ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอการฝกตางๆ ของหนวยทหาร โดยเฉพาะการฝกทหารใหมพบสถิติการ
เจ็บปวยจากความรอนในระยะ ๑ – ๓ สัปดาหแรกของการฝก  บางรายมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตและ      
บางรายเกิดอาการพิการทุพลภาพ จําเปนอยางยิ่งที่ผูบังคับหนวยทหารทุกระดับ, ผูฝก, ครูฝก และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของในการรักษาพยาบาล  ตองมีความรู  ความเขาใจและใหความสําคัญในการปองกันมิใหเกิดการ
เจ็บปวยจากความรอนโดยปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมแพทยทหารบกอยางเครงครัด  ซึ่งมีขอมูลที่ควร
ทราบและใชเปนแนวทางในการปองกันการเจ็บปวยจากความรอนดังนี้

๑. สาเหตุ   การเจ็บปวยจากความรอน (Heat – related illness) มักเกิดขึ้นเสมอในหวงการ
ฝกทหารใหม ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยจากความรอน ไดแก สภาพอากาศรอนจัดและมี
ความชื้นในอากาศสูง ไมมีลมพัด สภาพรางกายของทหารใหมที่ยังไมคุนเคยกับอากาศรอนและการฝก การ
ใสเสื้อผาหนาและปกปดรางกายมิดชิดเกินไปทําใหการระบายความรอนออกจากรางกายไดไมดี  มีอาการ
ปวยหรือโรคประจําตัว  การออกกําลังกายหรือการฝกหนักเกินไป การดื่มน้ําไมเพียงพอกับความตองการของ
รางกาย  การรับประทานอาหารมากเกินไป การรับประทานยาบางชนิดที่มีผลในการขับปสสาวะหรือยาที่
ยับยั้งการหลั่งเหงื่อ  ปจจัยเหลานี้มีผลทําใหเกิดการเจ็บปวยจากความรอน (Heat – related illness) ทั้งสิ้น ใน
รายที่เกิดอาการรุนแรงที่เรียกวาโรคลมรอน (Heat Stroke) ซึ่งอาจทําใหเกิดความพิการทางสมอง หรืออาจทํา
ใหเสียชีวิตได 
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๒. อาการปวย อาการผิดปกติซึ่งเปนอาการนําของการเจ็บปวยจากความรอน ไดแก เปน
ไขตัวรอน ตะคริวที่แขน ขา หนาทอง อาเจียน เวียนศีรษะ ใหทําการปฐมพยาบาลทันที และสังเกตอาการ 
หากมีอาการไมดีขึ้น  หรือ มีอาการที่นาจะเปนอันตรายถึงแกชีวิต  แมเพียงอาการอยางใดอยางหนึ่ง                       
ใหตามเจาหนาที่เสนารักษมาประเมินอาการผูปวยและนําสงโรงพยาบาลโดยเร็ว พรอมใหการปฐมพยาบาล     
ขณะนําสง  อาการที่นาจะเปนอันตรายถึงแกชีวิต มีขอสังเกต ดังนี้

   - ไขสูงเกิน 38 ๐C   
   - เหงื่อไมออก แมเปนชวงออกกําลังกายหรือมีเหงื่ออยูกอนแตเช็ดตัวแลวไมมีเหงื่อ

ไหลออกมาอีก      
   -  เปนตะคริวอยางรุนแรง
   -  ปวดทองรุนแรง
   - อาเจียนอยางผิดสังเกต 
   - จุกแนนหนาอก

      - สับสน หมายถึง ไมสามารถตอบคําถามงายๆ เกี่ยวกับ บุคคล สถานที่ เวลา ได
อยางเหมาะสม และถูกตองภายในเวลา ๑๕ วินาที หรือปฏิบัตินอกคําสั่งหรือฝาฝนคําสั่ง ฟงคํางายๆ แลวไม
เขาใจ

      -  ชัก
      - หมดสติ
     - ริมฝปากเขียวคล้ํา
      - มีเลือดออกทางจมูกหรือเหงือกอยางตอเนื่อง
      - ปสสาวะราด หรืออุจจาระราด

๓. การปฐมพยาบาล เมื่อพบผูเจ็บปวยจากความรอนใหยุติการฝกทันที  พรอมทั้ง
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกําลังพล  หากดําเนินการฝกตอไป
สําหรับผูปวยใหรีบทําการปฐมพยาบาลดังนี้  

     ๓.๑ ใหนําผูปวยเขาที่รม  หากหมดสติตองจับนอนตะแคงเพื่อปองกันการสําลัก 
     ๓.๒ ถอดเสื้อผาออกและเช็ดตัวดวยน้ําอุณหภูมิปกติทั้งตัว  โดยเช็ดจากปลายมือ  ปลาย

เทาเขาสูหัวใจ ( ยอนรูขุมขน ) 
     ๓.๓ พนน้ําบริเวณรอบๆตัวผูปวยดวยกระบอกฉีดน้ํา เพื่อชวยระบายความรอนจาก

รางกายสูผูปวย 
     ๓.๔ ใหผูปวยนอนในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก  ใชพัดลมหรือกระดาษแข็งพัดใหลม

ผานผิวรางกายเร็วๆ เพื่อใหน้ําระเหยจนแหง 
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     ๓.๕ ถาสามารถวัดความดันโลหิต , จับชีพจร , วัดอัตราการหายใจ และวัดอุณหภูมิทาง
ทวารหนักไดใหทํา   และบันทึกไวเปนหลักฐาน เพื่อมอบใหกับทาง รพ.ที่รับรักษา

     ๓.๖ รีบนําสง รพ.ทบ. โดยเร็วที่สุด ( ถาหนวยฝกอยูในพื้นที่ที่หางไกล รพ.ทบ.ให รพ.
ทบ. และหนวยฝก ประสาน รพ.สาธารณสุข ในพื้นที่เรื่อง แนวทางการรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคลมรอน 
กอนหวงการฝกทุกครั้ง )
หมายเหต ุ ถาไมมีสติ รีบนําสง รพ.ทันที โดยทําการปฐมพยาบาลขณะนําสง
                   ๓.๗ ประเมินอาการตลอดเวลาขณะนําสง เชน ระดับของสัญญาณชีพ ( ชีพจร , การ
หายใจ ) ระดับความรูสึกตัวภาวะขาดน้ํา

     ๓.๘ เช็ดตัวดวยน้ําอุณหภูมิปกติ ตลอดเวลาที่นําสง รพ. ( เช็ดจากปลายมือ ปลายเทา เขา
สูหัวใจ )

     ๓.๙ ถาผูปวยมีความดันโลหิตต่ํากวา  ๙๐/๖๐ mm.Hg ควรให ๐.๙% NSS  ( Isotonic 
solution ) ทางเสนเลือดดําในอัตราเร็ว ๒๕๐ มล./ชม. ในชวงแรก ( ๖๐ หยด/นาที )

     ๓.๑๐ ประสานหองฉุกเฉิน รพ.ที่นําสงผูปวย  เพื่อพรอมรับผูปวยไว รักษาพยาบาล
ตอไป

๔. คําแนะนําในการปองกันการเจ็บปวยดวยโรคลมรอน 
     ๔.๑ สําหรับผูบังคับบัญชา

๔.๑.๑ กํากับ ดูแล  กวดขันใหหนวยฝกทหารใหม ปฏิบัติตามระเบียบนี้อยาง
เครงครัด
                                ๔.๑.๒ กําหนดใหมีการตรวจรางกายทหารใหมเพื่อคัดกรองผูมีโรคประจําตัวหรือ
ผูที่มีน้ําหนักเกิน หรือผูติดยาเสพติด รวมถึง ดื่มสุราอยางหนักกอนเขากองประจําการ และมีอาการไข ซึ่งเปน
กลุมเสี่ยงอาจนําไปสูการเจ็บปวยจากโรคลมรอนได

๔.๑.๓  กํากับดูแลใหมี   เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ, เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย และ
สิ่งอุปกรณปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ทันสมัย (ตามคําแนะนําของหนวยสายแพทยในพื้นที่) เพียงพอตอ
จํานวนกําลังพลของหนวยและพรอมใชงานขณะทําการฝก

     ๔.๒ สําหรับหนวยฝกทหารใหม 
๔.๒.๑ ประสาน รพ.ทบ.ในพื้นที่ ขอรับการสนับสนุน จนท.สาย พ. ทําการตรวจ

รางกายทหารใหมภายในสัปดาหแรกเพื่อคัดกรองกําลังพลที่อยูในกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคลมรอน  เชนกลุม
ที่มีน้ําหนักเกิน กลุมติดยาเสพติด และกลุมผูมีโรคประจําตัวรวมถึง ดื่มสุราอยางหนักกอนเขากองประจําการ 
และมีอาการไข เพื่อใหงายตอการปองกันและการรักษาพยาบาล
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                                    ๔.๒.๒ ปรับตารางการฝกทหารใหม  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพอากาศ
ในหวง  ๓  สัปดาหแรกของการฝกทหารใหมโดยทําการฝกเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับความรอนกลางแดด
จาก วันแรกฝกชวงเชา ๑ ชั่วโมง ชวงบาย ๑ ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นครั้งละครึ่ง ชม.ในแตละชวงของการฝกใน
วันตอๆไป  และงดการวิ่งออกกําลังกายชวงบายตลอด ๓ สัปดาหแรกของการฝกทหารใหม 

๔.๒.๓ การวัดคาความชื้นสัมพัทธ ควรใช Thermometer ที่ไดมาตรฐานที่ พบ.
กําหนดและติดตั้งเครื่องวัดคาความชื้นสัมพัทธทุกครั้ง  กอนการฝก ๑๕ – ๒๐ นาที  จึงนํามาอานคาและ
บันทึกไวเปนหลักฐาน กอนเก็บไวในที่รมเพื่อนําไปใชวัดกอนการฝกครั้งตอไป การติดตั้งตองใหสูงจาก
พื้นดินอยางนอย ๑๒๐ ซม.ขึ้นไป  ณ  สถานที่ฝก ในบริเวณที่โลงแจง กลางแดด มีลมพัดผาน (หากฝกในรม 
ก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน) 

                        ๔.๒.๔  ตองอานคาดัชนีความรอนอยางถูกตองแมนยํา โดยหาคาตางระหวาง
อุณหภูมิเปยกและแหง เชน แหงวัดได ๓๗๐C  เปยกวัดได ๓๔ ๐C (๓๗๐C  - ๓๔ ๐C = ๓ ๐C) นําไปอานคา
ความชื้นสัมพัทธในตารางชอง ๓  กับเปยก ๓๔ ๐C จะไดคาความชื้นสัมพัทธ = ๗๗%  และแสดงเปน
สัญญาณธงสีตางๆ เพื่อใชกําหนดการฝก  การพักประจําชั่วโมงและการดื่มน้ํา ใหสัมพันธกับคาความชื้น
สัมพัทธ ตอไปนี้ 

สัญญาณธง อุณหภูมิความรอน     ความชื้นสัมพัทธ ประมาณน้ําดื่ม เวลาฝกหนักที่อาจ
(องศาเซลเซียส)         (เปอรเซ็นต) ลิตร/ชั่วโมง ทําไดใน ๑ ชั่วโมง

ธงขาว นอยกวา ๒๗๐C        ๕๕ – ๖๐ อยางนอย ๑/๒ ลิตร ทําไดตอเนื่อง
ธงเขียว    ๒๗ – ๓๑ ๐C        ๖๐ – ๖๕ อยางนอย ๑/๒ ลิตร    ๕๐ (นาที)
ธงเหลือง    ๓๒ – ๔๐๐C       ๖๕ – ๗๐ อยางนอย ๑ ลิตร    ๔๕ (นาที)
ธงแดง    ๔๑ -๕๔๐C        ๗๐ -๗๕   อยางนอย ๑ ลิตร   ๓๐ (นาที)
ธงดํา มากกวา ๕๔ ๐C         มากกวา ๗๕ อยางนอย ๑ ลิตร    ๒๐ (นาที)

๔.๒.๕  การเลือกสถานที่ฝก ควรฝกในพื้นที่ที่มีอากาศถายเทไดดีเชนสนามหญาที่
มีแดดไมรอนจัดหรือฝกในที่รมที่มีลมพัดผาน หรือ รมมีลมรอนดีกวารมแตอับลม งดฝกบนพื้นปูนซีเมนต
และถนนยางมะตอย

๔.๒.๖  ควรจัดหาน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอตอความตองการของทหารใหม โดย
คํานึงถึงหลักสุขศาสตรสวนบุคคลเพื่อปองกันโรคติดตอ(แกวน้ําหรือกระติกน้ําสวนบุคคล พรอมแกวกลาง
สําหรับตักน้ํา)
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๔.๒.๗  สังเกตสีปสสาวะถามีสีเหลืองเขมเปนสิ่งบอกเหตุวารางกายเกิดสภาวะเสีย
เหงื่อเสียน้ํา ควรดื่มน้ําใหมากๆ หากมีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อหรือรูสึกออนเพลีย ใหสารน้ําเกลือแร
ทดแทนดวยการดื่มน้ําผสมเกลือแกง ( ผสมเกลือแกง ๑ ชอนชา/กระติกน้ําขนาด ๑ ลิตร/หรือ เกลือ ๑ ถุง
ขนาด ๒๐๐ กรัมตอน้ํา ๔๐ ลิตรน้ําโดยประมาณ )

๔.๒.๘ การวัดอุณหภูมิของรางกาย หากใชเครื่องวัดอุณหภูมิจากชองหู ระบบ
ดิจิตอล จะสะดวกตอการปฏิบัติ ควรวัดอุณหภูมิชวงกอนนอน เมื่อพบกําลังพลที่มีอุณหภูมิรางกายสูงกวา     
๓๘ ๐C  และวัดซ้ําอีกครั้งในชวงเชาหลังตื่นนอน  หากพบวาอุณหภูมิรางกายยังคงสูงกวา  ๓๘ ๐C  ใหงดทํา
การฝกในวันตอไป และสังเกตอาการปวยตามขอ ๒ 

๔.๒.๙ ใหความรูทหารใหมในเรื่องการสังเกตอาการเพื่อนทหารที่อยูรวมกัน ดังนี้ 
เชน มีไข ตัวรอน ซึม ออนเพลียมาก ตองรีบแจง ผูฝก / ครูฝก / ผช.ครูฝก  ทันที

     ๔.๓ สําหรับกําลังพลที่รับการฝก
            ๔.๓.๑  ควรรักษารางกายใหแข็งแรง  เพื่อใหรางกายมีภูมิตานทานโรค โดยการ

ออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อเสริมสรางความคุนเคยกับความรอน แตไมควรออกกําลังกายอยางหักโหม
            ๔.๓.๒  หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  ยาลดน้ํามูกใชไดตามแผนการรักษาของแพทยหรือ

เทาที่จําเปนเทานั้น   กาแฟ และเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนเปนสารที่มีฤทธิ์การขับปสสาวะจะทําใหรางกาย
สูญเสียน้ํา

๔.๓.๓  หากมีอาการไมสบาย เชน เปนไข ปวดศีรษะ ตองรีบแจงใหครูฝกทราบ
ทันที

๔.๓.๔  แตงกายใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ เชน ถาตองปฏิบัติงานหรือฝก ใน
สภาพอากาศรอน ควรเลือกเสื้อผาที่บางเบา  ระบายอากาศไดดีในการสวมใส ตามดุลยพินิจของผูฝก

            ๔.๓.๕  ดื่มน้ําใหเพียงพอ หากรูสึกออนเพลียและมีอาการปวดบริเวณกลามเนื้อ ให
ดื่มสารน้ําเกลือแรทดแทน(ผสมเกลือแกง  ๑ ชอนชา ตอน้ํา ๑ ลิตร หรือ เกลือแกง  ๑/๔ ชอนชา ผสมกับ
น้ําเปลา ๑ แกว เทากับ ๐.๑ %  saline solution)

            ๔.๓.๖  นอนพักผอนใหเพียงพอ เนื่องจากการอดนอนจะทําใหรางกายออนเพลีย
และเสี่ยงตอการเจ็บปวยดวยโรคลมรอน  
                             ๔.๔ สําหรับ รพ.ทบ

            ๔.๔.๑  จัดแพทยเขาตรวจรางกายทหารใหมในสัปดาหแรกเพื่อคัดกรองกําลังพล
หากลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคลมรอน เชนกลุมภาวะน้ําหนักเกิน,กลุมติดยาเสพติดและกลุมที่มีโรคประจําตัว
โดยจัดใหมีการอบรมใหความรูและการปฐมพยาบาลเบื้องตนเรื่องการปวยเจ็บจากความรอน แกผูฝก, ครูฝก, 
ผช.ครูฝก และกําลังพลทุกระดับ ใหเขาใจอาการนําของการเจ็บปวยจากความรอนที่สังเกตและประเมิน
อาการไดอยางทันตอเหตุการณ   กอนจะกลายเปน Heat Stroke    แลวรายงานผลการปฏิบัติให พบ.ทราบ
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           ๔.๔.๒ จัดตั้งศูนยเฝาระวังติดตามสถานการณโรคลมรอน ในชวงการฝก       
ทหารใหมทั้ง ๒ ผลัด ในเดือน เม.ย. – ก.ค. และ ต.ค. – ม.ค. เพื่อติดตามสถานการณและประเมินการ
ปฏิบัติงานของ จนท.สายแพทยในหนวยฝก โดยกําหนดระบบการเฝาระวังผูเจ็บปวยจากความรอนอยางเปน
รูปธรรม แลวรายงานผลการปฏิบัติให พบ.ทราบให
                 ๔.๔.๓ ใหคําแนะนําหนวยฝก ในการจัดเตรียมเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ , 
เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย และสิ่งอุปกรณการปฐมพยาบาลที่ทันสมัย เพียงพอตอจํานวนกําลังพลของหนวย

          ๔.๔.๔ จัดใหมีการอบรมแพทย พยาบาล นายทหารเวชกรรมปองกันและนายสิบ      
เสนารักษ ของหนวยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ใหมีความรูและความเขาใจในการรักษาพยาบาลการปวยเจ็บจาก        
ความรอนโดยเฉพาะอยางยิ่งโรคลมรอน             

๔.๔.๕  จัดทําแผนการรองรับผูปวยและการรักษาพยาบาลในสถานการณฉุกเฉิน
                      ๔.๔.๖  เมื่อมีผูปวยเจ็บจากความรอนเขารับการรักษาพยาบาลใหรายงาน พบ.

ทราบทันที
ทั้งนี้เพื่อใหใชเปนแนวทางสําหรับการปองกัน  และการปฐมพยาบาลการปวยเจ็บจาก  

ความรอน สําหรับ ผูบังคับหนวย , ผูฝก , ครูฝก และหนวยสายแพทย ตอไป

ประกาศ      ณ     วันที่        กรกฏาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒

                                                 พล.ท.    

               (  วิทยา    ชอวิเชียร  )

                                           จก.พบ.

หมายเหตุ -  อยูในระหวางรอการลงนาม
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ตารางอานคาความชื้นสัมพัทธและสัญญาณธงสีตางๆ

วิธีใชเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ
       1. ใสน้ําสะอาด อุณหภูมิปกติใหเต็มกระบอกน้ําโดยใหปลายผากอสชุมน้ําในกระบอกน้ําตลอดเวลา  (เติมน้ําให
เต็มตลอดเวลา)
       2. ใหแขวนไว ณ สถานที่ฝกในบริเวณที่โลงแจง กลางแดด มีลมพัดผาน โดยใหสูงจากพื้นดินอยางนอย 120 ชม.
       3.  อานคาอุณหภูมิแหงลบอุณหภูมิเปยก เชน แหง 37 ๐C  เปยก 34 ๐C จะไดคาตาง (37 ๐C - 34 ๐C = 3 ๐C) 
       4.  นํามาอานคาในตารางความชื้นสัมพัทธในตารางชอง 3 กับ เปยก 34 จะไดคาความชื้นสัมพัทธเทากับ 77 แลว
แสดงเปนสัญญาณธงสีตางๆ 
       5.  ถาผาเกาขาดหรือมีตะไครน้ําจับใหเปลี่ยนใหมโดยใชผากอสพันใหมใหเหมือนเดิม


