s
การบาดเจ็บจากความร
อน
เกิดจากรางกายไดรับความรอนจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกและรา งกายสะสมความรอนจากการฝก และ
การออกกําลังกาย
โดยเฉพาะสภาพแวดล อ มที่ มี อุ ณหภู มิ สู ง และ
ความชื้นสัมพัทธสูง(อากาศรอนอบอาว) ทําใหมีอุณหภูมิ
กายสูงเกินกวาปกติ จนเปนอันตรายตออวัยวะและระบบ
การทํางานของร างกายทําให เ สีย ชีวิต หรือ สมองพิก าร
ถาวรได ทั้งนี้การระบายความรอ นออกจากรางกายของ
แตละคนนั้นแตกตางกันขึ้นกับความแข็งแรงของรางกาย
การบาดเจ็บ จากความรอ นสามารถปอ งกันได
โดยการเฝาระวังอยางใกลชิดและปรับตารางการฝก ให
เหมาะสมใหงดการฝก/ออกกําลังกายในชวงอากาศรอ น
และอบอาวหรือในรายที่มีไข
ผูบังคับบัญชาทุกระดับของหนวยฝกและผูบังคับ
หนวยสายแพทยรับ ผิดชอบในการกํากับดูแลผูฝก ครูฝก
เจาหนาที่หนวยสายแพทยในการปองกันเฝาระวังคนพบ
ผูปวยตั้ง แตร ะยะแรกและปฏิบัติตามคําแนะนําในการ
ปองกันอยางเครงครัด
***ดื่มน้ําใหมากพอ พักเปนระยะ และเช็ดตัว
เพื่อลดความรอนสะสม หากรายใดมีไข ใหงดการฝก
และสงไปพบแพทย

บุคคลที่มคี วามเสีย่ ง
ตอการบาดเจ็บจากความรอน
1. สภาพรางกายไมแข็งแรง
1.1 น้ําหนักเกินเกณฑ คือ ดัชนีมวลกายมากกวา28

(Body Mass IndexหรือBMI)=น้ําหนัก(กก.)/(สวนสูง(เมตร))2

1.2 รา งกายไม คุนเคยกับ การฝก/การออกกําลัง กาย
และความรอน
1.3 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางหนักภายใน
1 สัปดาหกอนเขารับการฝก
1.4 เปนผูมีประวัตใิ ชสารเสพติด
1.5 มีอาการปวย เชน เปนไขสูงกวา 37.7 °C เปนหวัด
ทองเสีย ฯลฯ
1.6 ได รั บ บาดเจ็ บ มี ก ล า มเนื้ อ ฟกช้ํ า รุ น แรงและ
ปรากฏอาการอยู กอนเขารับการฝก
1.7 อดนอน พัก ผอ นไมเ พียงพอ(นอนหลั บ นอ ยกว า
8 ชั่วโมงตอวัน)
2. กินยาที่มีผลใหรางกายขับเหงื่อ(ซึ่งจะระบายความ
รอน)ไดนอยลง เชน ยาลดน้ํามูก ยาแกแพ ยาแกทองเสีย
ยาขับปสสาวะ ยาจิตเวช เปนตน

ทําอยางไร ถึงจะปลอดภัย
จากการบาดเจ็บจากความรอน
1. หนวยฝกทหารใหมตองทําการคนหาและคัดแยกผูปวย
และใหติดแถบสีสัญลักษณกับทหารใหมที่มีความเสี่ยงตอ
การบาดเจ็บจากความรอน
2. สถานที่ฝก/โรงนอนตองมีการระบายความรอนที่ดี
3. ระหวางการฝก ตอ งใหพัก เปนระยะเพื่อ ไมเ พิ่ม ความ
รอนสะสมควรเลี่ยงการฝกหนักในชวง 1000-1400 ซึ่ง มี
ความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากความรอน
4. ตองมีมาตรการเพื่อทําใหมั่นใจวา ทหารใหมไดดื่มน้ํา
มากพอจนปส สาวะใส หรื อ ให ท หารพกกระติ ก น้ํ า
ประจําตัว และดื่มน้ําไดเมื่อตองการไมตองรอใหทหารหิวน้ํา
ใน 5 สัปดาหแรก ไมควรฝก ความอดทนจากความรอ น
หรืออดน้ํา เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจาก
ความรอน ควรใหรางกายไดปรับตัวและเคยชินกับความ
รอนและการออกกําลังกายในทุกวันโดยเฉพาะวันแรก
5. ในวันที่อากาศรอนอบอาว หรือกอนชวงฝนตก ควรลด
การฝก และฝก ในที่รม ใสเ สื้อ ผาที่ร ะบายความรอ นไดดี
ลมพัดผานไดดี และงดวิ่งบนพื้นซีเมนต

ทําอยางไร ถึงจะปลอดภัย
จากการบาดเจ็บจากความรอน
6. ในวันที่อากาศรอนอบอาวมาก หรือชวงกอนฝนตกหนัก
ตองงดการฝก/ออกกําลัง กายเพราะจะเสี่ยงตอ การเกิด
การบาดเจ็บจากความรอน จนถึงขั้นเสียชีวิต หรือ สมอง
พิการถาวรไดจึงควรใหทหารใหมอาบน้ํานานพอที่จะลดความ
รอนสะสม หรื อเช็ ดตั วบอย ๆ ดวยผา ชุบ น้ํ า เพื่อ ระบาย
ความรอนและเรียนในหองเรียนแทน
7. หากทหารสับสน เดิน เซ ใหจับตัววา ตัวรอ นหรือ ไม
หากตั ว ร อ นให ถ อดเสื้ อ ผ า ออกให ห มด ใชผาปูที่นอน
ชุบ น้ําเย็นหอ หุมตัว ซึ่ง แชเ ย็นนานพอที่จ ะลดความรอ น
(ยกเวนใบหนา)รีบเช็ดตัวลดความรอน และปฐมพยาบาล
ระหวางทางขณะนําสงโรงพยาบาล
8. ทุกเชาตองมีการสํารวจความเจ็บปวยวาเจ็บปวยหรือไม
หากพบวามีไข หรือทองเสีย ตองงดฝกและสงพบแพทย
***ใหงดการฝก/ออกกําลังกายในชวงอากาศรอน
และอบอาวมาก หรือรายที่มีไข เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง
อยางมากที่จะเกิดการบาดเจ็บจากความรอนจนเสียชีวิต
หรือสมองพิการถาวรได

การสังเกตสีปสสาวะ

ปลอดภัย/ไมเสี่ยง
คําแนะนํา
การปองกันการบาดเจ็บจากความรอน
จากการฝก/ออกกําลังกาย
A

B

C

D

สําหรับผูบ ังคับหนวย

คําแนะนําในการดื่มน้ําหลังตรวจสีปสสาวะ
ภาพ A:(ปสสาวะใส)
ดื่มน้ําในปริมาณเดิมใหไดตลอดทั้งวัน
ภาพ B:(ปสสาวะเหลืองออน)
ดื่มน้ําเพิ่มเติมอยางนอย2 แกว (500 ซีซี)
ภาพ C: (ปสสาวะเหลืองเขม)
ดื่มน้ําเพิ่มเติม อยางนอย4 แกว (1 ลิตร)
ภาพ D :(ปสสาวะสีน้ําตาล)
งดฝก และตองไปพบแพทยทันที

หลั ง ทํ า ตามคํ า แนะนํ า ข า งต น ให สั ง เกตสี ข องป ส สาวะ
ในครั้งถัดไป ถายังมีสีเหมือนภาพ B หรือ Cอยูใหดื่มน้ําเพิ่ม
จนกวาปสสาวะจะใสเหมือนภาพ A

โดย
กรมแพทยทหารบก

