ก.การบาดเจ็บจากความรอน
เกิดจากรางกายไดรบั ความรอนจากสิ่งแวดลอมภายนอก
และรางกายสะสมความรอนจากการฝก และ การออกกําลังกาย
โดยเฉพาะสภาพแวดลอมที่มอี ุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
สู ง อากาศรอ นอบอา วมาก เชน ชว งกอ นฝนตกหนัก
รางกายจะไมสามารถระบายความรอนไดเหมือนปกติ จึงเกิด
ความรอน สะสมในรางกายเพิ่ม ขึ้น ทําใหอุณภูมิก ายสูง เกิน
กวา ปกติ จนเปน อันตรายตอ อวัยวะและระบบการทํางาน
ของรางกาย ทําใหเสียชีวิต หรือสมองพิการถาวรได ทั้งนี้การ
ระบายความรอน ออกจากรางกายทางเหงื่อของแตละคนนั้น
แตกตางกันขึ้นกับ ความแข็งแรงของรางกาย
ข.บุคคลที่มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากความรอน
1. สภาพรางกายไมแข็งแรง
1.1 น้ําหนักเกินเกณฑ คือ ดัชนีมวลกาย มากกวา 28
(ดูไดจากคาดัชนีมวลกายที่ควรรูด านหลัง)
1.2 รางกายไมคุนเคยกับการฝก/การออกกําลังกาย
และความรอน
1.3 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางหนักภายใน 1 สัปดาหกอน
เขารับการฝก
1.4 เปนผูมีประวัติใชสารเสพติด
1.5 มีอาการปวย เชน เปนไขสูงกวา 37.7 °C เปนหวัด
ทองเสีย ฯลฯ
1.6 ไดรับบาดเจ็บ มีกลามเนื้อฟกช้ํารุนแรง และปรากฏ
อาการอยูก อนเขารับการฝก
1.7 อดนอน พักผอนไมเพียงพอ (นอนหลับนอยกวา 8 ชั่วโมง
ตอวัน)
2. กิ น ยาที่ทํ าใหร างกายขับ เหงื่ อ (ซึ่งจะระบายความร อน)ได
น อ ยลง เช น ยาลดน้ํ ามู ก ยาแก แ พ ยาแก ท อ งเสี ย ยาขั บ
ปสสาวะ ยาจิตเวช เปนตน

ค.การสังเกตุอาการเจ็บปวยที่เกิดจากความรอน
1. ลมแดด : มีอาการหนามืด เปนลม อาจหมดสติได
2. ตะคริวแดด : เปนตะคริวที่นอง ตนขา หนาทอง
หรือไหล ทําใหปวดหลัง
3. การเกร็งแดด : เกร็งกลามเนือ้ มีอาการเหน็บชา
มือจีบ หายใจหอบเร็ว
4. การเพลียแดด : ออนลา มีไข อาจลมลง
5. โรคลมรอน : มีไขสงู เวียนศีรษะ หนามืด พูดจา
โตตอบไมรเู รือ่ ง เดินเซ อาจซึมลง วุนวาย หรือชัก
เกร็ง อาการอาจรุนแรงถึงขั้น เสียชีวิตหรือ
สมองพิการถาวรได

***ถามีอาการดังกลาวขางตน
ใหรีบรายงานครูฝก***

ง.การปองกันตนเองไมใหปวยดวยโรคลมรอน
1. ระหวางการฝก เมื่อมีอาการผิดปกติ ในขอ ค. เกิดขึ้น
ไมวาจะเปนชวงไหน ตองรีบบอกเพื่อนหรือครูฝกทันที
ซึ่งไมมีการลงโทษใด ๆ
2. หลังการฝกหรือระหวางพักการฝก ตองลดความรอน
ของรางกาย โดยทหารทุกคนตอง
- ดื่มน้ําอยางนอย 1 แกวทุกครั้ง ไมตองรอใหหิวน้ํา
ภาวะหิวน้ํา แสดงวารางกายขาดน้ํา ระดับปานกลาง - มาก
- ใชผาชุบน้ําเช็ดหนา เช็ดตัวทุกครั้งเพือ่ ระบายความรอน
3. การดูแลตนเองในแตละวัน ตองสังเกตตัวเอง ดังนี้
- สังเกตสีปสสาวะของตนเองทุกครัง้ ถาสีเหลืองเขม
แสดงวารางกายขาดน้ํา ให ดื่ม น้ํา เพิ่ม ขึ้ นทั นที
และตอเนื่อง (แตไมเกินชั่วโมงละ 1 ลิตร หรือวันละ
ไมเ กิน 9 ลิตร) จนกวาสี ปสสาวะใสขึ้น (ดูภาพ
การสังเกตุสีปส สาวะดานหลัง)
- หากมีอาการเจ็บปวยตาง ๆ เหลานี้ใหรายงานครูฝก
ทันที ไดแก
: เปนไข ตัวรอน
: เปนตะคริว ชาปลายมือปลายเทา เกร็งกลามเนือ้
: เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย
: หนามืด จะเปนลม ออนเพลียมาก

จ.ทําอยางไรเมื่อเพื่อนมีอาการของโรคลม
1. รายงานครูฝกทันที
2. นําเขาที่รม ถอดเสื้อผาออกใหหมด
3. พนละอองน้ําไปที่ตว ผูปวยใชพัดลมเปาใหน้ํา
ระเหย และใชผาชุบน้ําเช็ดตัว
4. รีบนําสงโรงพยาบาลทันที โดยตองเช็ดตัวไปตลอด
ทางจนถึงโรงพยาบาล

การสังเกตสีปสสาวะ

คาดัชนีมวลกายที่ควรรู
หากดัชนีมวลกาย มากกวา 28 จะมีความเสี่ยงตอ
การบาดเจ็บจากความรอน
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI) =

เชน
A

B

C

D

คําแนะนําในการดื่มน้ําหลังตรวจสีปสสาวะ
ภาพ A(ปสสาวะใส)
: ดื่มน้ําในปริมาณเดิม ใหไดตลอดทั้งวัน
ภาพ B(ปสสาวะสีเหลืองออน)
: ดื่มน้ําเพิ่มเติม อยางนอย 2 แกว (500 ซีซี)
ภาพ C(ปสสาวะสีเหลืองเขม)
: ดื่มน้ําเพิ่มเติม อยางนอย 4 แกว (1 ลิตร)
ภาพ D(ปสสาวะสีน้ําตาล)
: งดฝก และตองไปพบแพทยทันที
หลั งทํ าตามคําแนะนํ าข างต นใหสังเกตสีข องปสสาวะ
ในครั้งถัดไป ถายังมีสีเหมือนภาพ B หรือ C อยู ใหดื่มน้ํา
เพิ่มอีก จนกวาปสสาวะจะใสเหมือนภาพ A

น้ําหนัก (กก.)
สวนสูง 2 (เมตร

สูง 160 ซม. น้ําหนัก มากกวา 71 กก.
สูง 165 ซม. น้ําหนัก มากกวา 75 กก.
สูง 170 ซม. น้ําหนัก มากกวา 80 กก.
สูง 175 ซม. น้ําหนัก มากกวา 85 กก.
สูง 180 ซม. น้ําหนัก มากกวา 90 กก.
สูง 185 ซม. น้ําหนัก มากกวา 95 กก.
สูง 190 ซม. น้ําหนัก มากกวา 100 กก.
สูง 195 ซม. น้ําหนัก มากกวา 105 กก.

คูมือประจํากายผูรับการ
ฝกทางทหาร
เพื่อการปองกัน
การบาดเจ็บจากความรอน
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