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ประกาศกรมแพทย์ทหารบก
เรื่อง คาแนะนาการป้องกัน การเฝ้าระวัง
การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อน
.................................................
ให้ ยกเลิก ประกาศกรมแพทย์ทหารบกเรื่อง คาแนะนาสาหรับ ผู้บังคับหน่วย ผู้ฝึก ครูฝึก
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากความร้อน
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้ประกาศกรมแพทย์ทหารบกฉบับนี้แทน
เนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศทุกภูมิภาคของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเกิดจากสภาวะ
โลกร้อนทาให้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการฝึกและการปฏิบัติการทางทหาร สถิติการเกิดโรคลมร้อนในผลัดที่ ๑/๕๙ พบทหารใหม่เสียชีวิตและ
ทุพพลภาพตั้งแต่ในห้วงสัปดาห์แรกของการฝึกทหารใหม่ ซึ่งการบาดเจ็บจากความร้อนเป็นสิ่งที่ป้องกันได้
ผู้บั งคับ บั ญ ชาทุกระดับ ผู้ ฝึก ครูฝึกและเจ้าหน้า ที่ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ ความสาคัญ ใน
การป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนและปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมแพทย์ทหารบกอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑. สาเหตุสาคัญของการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อน
๑.๑ การสะสมความร้อนและการระบายความร้อน
๑.๑.๑ การสะสมความร้อนของร่างกาย
- ร่างกายสามารถสร้างความร้อนด้วยการออกกาลัง
- การแผ่รังสีจากแสงแดด
- ความร้อนที่มาจากสิ่งแวดล้อม
- ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูง ซึ่งขัดขวางกลไกการระบายความร้อนของร่างกายทางเหงื่อ
๑.๑.๒ การระบายความร้อนของร่างกาย
- การระเหยของเหงื่อ
- การแผ่รังสีความร้อนออกจากร่างกายทางผิวหนัง
- การนาความร้อนจากผิวหนังไปอากาศรอบๆ
- การหายใจ
- การปัสสาวะ
๑.๒ การปรับตัว คือ ความสามารถของร่างกายในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะ
เครียดจากความร้อนของกลไกในร่างกาย
๑.๓ การขาดน้า คือ ภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้าต่ากว่าระดับปกติ(ปลอดภัย) เช่น เสียเหงื่อ
อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น

-๒๒. บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากความร้อน ได้แก่
๒.๑ บุคคลที่ร่างกายไม่แข็งแรง
๒.๑.๑ ผู้ที่มคี ่าดัชนีมวลกาย มากกว่า ๒๘ โดยคานวณจากสูตร
ค่าดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index: BMI ) = น้าหนักเป็นกิโลกรัม / ( ส่วนสูงเป็นเมตร ) ๒
๒.๑.๒ ผู้ที่มรี ่างกายไม่เคยชินกับการออกกาลังกาย การฝึกและความร้อน
๒.๑.๓ ผู้ ที่ ดื่ มเครื่อ งดื่ม ที่ มี แอลกอฮอล์ อ ย่างหนั ก ภายใน ๑ สั ป ดาห์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช่วง ๒๔ ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการฝึก
๒.๑.๔ ผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะหรือ มีประวัติใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ ๓ วันก่อนเข้ารับการฝึก
๒.๑.๕ ผู้ที่มีอาการป่วยก่อนเข้ารับการฝึก เช่น มีไข้ เป็นหวัด ท้องเสีย หอบหืด เป็นต้น
๒.๑.๖ ผู ้ที ่ไ ด้รับ บาดเจ็บ จากอุบ ัติเ หตุ ถูก ทาร้า ยร่า งกาย จนกล้า มเนื ้อ ฟกช้ า
อย่างรุนแรง และยัง ปรากฏอาการอยู่ เมื่อเข้ารับการฝึก
๒.๑.๗ ผู้ที่อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ ( นอนหลับน้อยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน )
๒.๒ ผู้ที่มีโรคประจาตัวที่ต้องรับประทานยาเป็นประจา หรือต้องรับประทานยาบางชนิด
ซึ่งทาให้การระบายความร้อนออกจากร่างกายทางเหงื่อได้ลดลง เช่น ยาลดน้ามูก ยาแก้แพ้ ยาแก้ท้องเสีย ยาขับปัสสาวะ
ยาจิตเวช เป็นต้น
๒.๓ ผู้ทเี่ คยมีอาการบาดเจ็บจากความร้อนมาก่อน
๒.๔ ผู้ที่ได้บริจาคโลหิตภายใน ๓ วันก่อนเข้ารับการฝึก ( ทั้งนี้ไม่แนะนาให้ทหารใหม่
ขณะอยู่ในช่วงการฝึกบริจาคโลหิต ถ้าไม่จาเป็น )
๓. อาการ
๓.๑ การบาดเจ็บจากความร้อน แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ตามระดับความรุนแรง ดังนี้
๓.๑.๑ การบาดเจ็บจากความร้อนแบบไม่รุนแรง
- ผดผื่ น คั น จากความร้ อ น ( Prickly heat ) เป็ น ผื่ น แดงคั น มั ก พบ
ที่ผิวหนังบริเวณที่สวมเสื้อผ้า เนื่องจากมีการอุดตันของต่อมเหงื่อที่ผิวหนังบริเวณดังกล่าว ทาให้เกิดการอักเสบ
แบบเฉียบพลันของต่อมเหงื่อมีอาการคันเป็นอาการเด่น
- บวมแดด ( Heat edema ) เป็นอาการบวมและตึงของมือและเท้า ซึ่งจะ
เกิดขึ้นใน ๒ - ๓ วันแรกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน ส่วนใหญ่จะบวมที่เท้าขึ้นมาถึงข้ อเท้า มักไม่ลามขึ้นเกิน
หน้ า แข้ ง เกิ ด จากการขยายตั ว ของหลอดเลื อ ดบริ เวณผิ ว หนั งและมี ส ารน้ าคั่ ง ในช่ อ งว่ า งระหว่ า งเซลล์
ในบริเวณแขน ขา
- ลมแดด ( Heat syncope ) มีอาการหน้ามืด ตัวเย็น เป็นลม หมดสติ
จากภาวะของความดัน โลหิ ตต่าจากลั กษณะท่าทาง ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของหลอดเลือดส่ว นปลาย
การลดลงของการตึงตัวของหลอดเลือดและการพร่องของปริมาณสารน้าในร่างกายอันเนื่องมาจากความร้อน

-๓- ตะคริ ว แดด ( Heat cramps ) เป็ น การหดเกร็ ง ตั ว ของกล้ า มเนื้ อ
ที่บังคับไม่ได้ ทาให้เกิดอาการปวด มักพบอาการตะคริวที่น่อง ต้นขาและกล้ามเนื้อหน้าท้อง ในขณะออกกาลัง
กายหรื อหลั งออกกาลั งกายหลายชั่ว โมง ภาวะดังกล่ า วนี้มักพบในผู้ ที่มี เหงื่อ ออกมากและดื่ม น้าเปล่ าไม่ มี
เกลือแร่ผสม ตะคริวสามารถหายได้เองแต่อาการปวดกล้ามเนื้ออาจจะยังปรากฏอยู่
- เกร็งแดด ( Heat tetany ) เกิดจากการหายใจหอบมากเกินไป ส่งผลให้
เกิดความเป็นด่างในเลือดจากการหายใจ ( Respiratory alkalosis ) มีอาการเหน็บชา เกร็งกล้ามเนื้อ มักเกิด
ในสภาวะที่ได้รับความร้อนอย่างมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
๓.๑.๒ การบาดเจ็บจากความร้อนแบบรุนแรง
- ฮี ท เอ็ ก ซอสชั่ น ( Heat exhaustion ) เป็ น กลุ่ ม อาการที่ มี อ าการ
ไม่จาเพาะเจาะจง เช่น มึนงง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อาจมีอาการเป็น
ลมหรือความดันโลหิตลดต่าลงอย่างรวดเร็วเมื่อยืน เหงื่อออกมาก หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว อุณหภูมิกายสูงขึ้น
ตั้งแต่ ๓๗.๘ แต่ไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส เมื่อวัดทางทวารหนัก ( กรณีหน่วยฝึกทหารใหม่แนะนาให้วัดทาง
รัก แร้ ซึ่งจะพบว่ามีอุ ณ หภู มิกายตั้ งแต่ ๓๖.๘ แต่ไม่เกิน ๓๙ องศาเซลเซี ยส ) แต่ ยังรู้ส ติ ระบบประสาท
ส่วนกลางอาจจะยังทางานได้ตามปกติหรือไม่ก็ได้ มักเป็นอาการร่วมกับภาวะขาดน้าและเกลือแร่ การบาดเจ็บ
จากความร้อนในระดับนี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยที่ทันท่วงที เพื่อให้หยุดการฝึกหรือออกกาลังกาย
และให้การรักษาพยาบาลก่อนที่จะมีอาการรุนแรงถึงระดับโรคลมร้อน ( Heat stroke )
- โรคลมร้อน ( Heat stroke ) เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เกิดจาก
การที่ร่างกายไม่สามารถลดอุณหภูมิกายลงได้ ทาให้การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายล้มเหลวและ
ทาให้เสียชีวิตได้ มีอาการที่สาคัญ ได้แก่
๑) อุณหภูมิกายสูงเกินกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส
๒) ระบบประสาทส่ ว นกลางท างานผิ ด ปกติ ได้ แ ก่ กระวนกระวาย
พูดจาสับสน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ก้าวร้าว ประสาทหลอน ซึมลง เดินโซเซ หมดสติ เป็นต้น ในระยะต้น
อาจพบว่ามีเหงื่อออกมาก แล้วบางรายจะเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีเหงื่อ ( เกิดจากการพร่องของสารน้าในร่างกาย และ
ต่อมเหงื่อทางานผิดปกติ ) ในรายที่เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคลมร้อน ( Heat stroke ) อาจทาให้เกิด
ภาวะทุพพลภาพหรืออาจทาให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคลมร้ อนต้องได้รับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ระหว่างนาส่ง และตรวจรักษาจากแพทย์โดยเร็วที่สุด
โรคลมร้อนสามารถจาแนกได้เป็น ๒ กลุม่ ดังนี้
๑. Classical Heat Stroke คื อ โรคลมร้ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ในผู้ สู งอายุ ที่ อ ยู่ ใน
สภาพอากาศร้อนเป็นเวลาหลายวันต่อเนื่องกัน ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทัน
๒. Exertional Heat Stroke คือ โรคลมร้อนจากการการออกกาลั งกาย
ที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนอายุน้ อยที่มีการออกกาลังกายอย่างหนักในสภาวะอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งมักเกิดในการฝึ ก
ทหารและการฝึกอย่างหนักของนักกีฬา

-๔๔. คาแนะนาในการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน
๔.๑ สาหรับการฝึกทหารใหม่
๔.๒ สาหรับการฝึกทางทหารอื่นๆ
๔.๓ เครื่องมือในการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน
๔.๔ แบบรายงานในการดาเนินงานการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
จากความร้อน
๔.๕ คาแนะนาการเตรียมตัวก่อนเข้าเป็นทหารใหม่
๔.๖ แนวทางปฏิบัติในด้านนิรภัยการฝึก

ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค
ผนวก ง
ผนวก จ
ผนวก ฉ

๕. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาหรับกาลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน
กรณีที่พบผู้ป่วยมีอาการของการบาดเจ็บจากความร้อน ให้รีบทาการปฐมพยาบาลทันที
และสั งเกตอาการ ถ้ า ไม่ ดี ขึ้น หรื อมี อ าการที่ น่ าจะเป็ น อั น ตรายถึ งแก่ ชีวิ ต เช่น ชั ก หมดสติ ปั ส สาวะราด
อุจจาระราด ให้ห ยุดฝึก พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประเมินความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้รับ
การฝึก กรณีที่ดาเนินการฝึกต่อไป ขณะเดียวกันให้พาผู้ป่วยเข้าที่ร่ม ทาการปฐมพยาบาลทันที แจ้งเจ้าหน้าที่
สายแพทย์มาประเมิน อาการผู้ ป่ วยและนาส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว พร้อมกับให้ การปฐมพยาบาลขณะนาส่ ง
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อนชนิดต่างๆ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ ผดผื่นคันจากความร้อน ( Prickly heat ) ให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก
เช็ดตัวหรืออาบน้าและทาด้วยแป้งเย็น หลีกเลี่ยงการเกาที่รุนแรงเพราะอาจทาให้เกิดเป็นแผลและติดเชื้อได้
กรณีที่ไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ ควรระมัดระวังในการให้ยาแก้แพ้ เนื่องจากจะทาให้การระบายความร้อนออกจาก
ร่างกายทางเหงื่อได้ลดลง
๕.๒ บวมแดด ( Heat edema ) ให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวกนอนยกขาสูง
กว่าระดับหัวใจเล็กน้อย อาการบวมจะหายไปในเวลา ๒ – ๓ วัน ไม่ควรให้ยาขับปัสสาวะ เนื่องจากจะทาให้
การระบายความร้อนออกจากร่างกายทางเหงื่อได้ลดลง
๕.๓ ลมแดด ( Heat syncope ) นาผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก คลายหรือ
ถอดเสื้อผ้า กางเกง เข็มขัดรองเท้าที่รัดแน่นออก กรณีทหี่ มดสติต้องจับนอนตะแคงเพื่อป้องกันการสาลักเช็ดตัว
ด้วยน้าอุณหภูมิปกติทั้งตัว โดยเช็ดย้อนรูขุมขนจากปลายมือปลายเท้าเข้าส่วนกลางของร่างกายบริเวณทรวงอก
และให้การปฐมพยาบาลเช่นเดียวกับ อาการเพลียแดด หรือ โรคลมร้อน แล้วรีบนาส่งโรงพยาบาลทันที
๕.๔ ตะคริวแดด ( Heat cramps ) ให้จัดท่าทางเพื่อยืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้คลายตัวซึ่ง
ต้องกระทาอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจยืดเองหรือให้ผู้อื่ นกระทาให้และยืดค้างไว้สักครู่ สลับด้วยการบีบนวด
เบาๆ บริเวณกล้ามเนื้อนั้น และให้ดื่มน้าผสมเกลือแร่ในอัตราส่วน ๑ ซอง ต่อน้า ๑ แก้ว ( ๒๕๐ ซีซี ) ทดแทน
ที่ร่างกายสูญเสียไป

-๕๕.๕ เกร็ ง แดด ( Heat tetany ) น าผู้ ป่ ว ยเข้ า ที่ ร่ ม อากาศถ่ ายเทสะดวก ลดอั ต รา
การหายใจอย่างง่ายๆ โดยการชวนผู้ป่วยพูดคุย หลีกเลี่ยงการให้ดื่มน้า เพราะอาจทาให้สาลักได้ง่าย กรณีที่มี
อาการเกร็งมาก นิ้วมือจีบเกร็งหรือมีอาการชัก ไม่ควรใส่สิ่งของใดๆ ในปากผู้ป่วย เพราะอาจแตกหักหรือฟัน
บิ่นแตกเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจ กรณีที่จาเป็นอาจใช้ผ้าให้ผู้ป่วยกัด เพื่อป้องกันการสาลักและกัดลิ้นตัวเอง
นอนตะแคงศีรษะต่าแล้วรีบนาส่งโรงพยาบาลทันที
๕.๖ ฮี ท เอ็ ก ซอสชั่ น ( Heat exhaustion ) และโรคลมร้ อ น ( Heat stroke )
ให้รีบทาการปฐมพยาบาล ดังนี้
๕.๖.๑ การประเมินความรู้สึกตัวของผู้เข้ารับการฝึก การสังเกตความรู้สึกตัวของ
ผู้เข้ารับการฝึก นั้นสาคัญกว่าการวัดอุณหภูมิกาย ในการตัดสินใจเริ่มให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บจาก
ความร้อนขั้นรุนแรง ในการประเมินความรู้สึกตัว นั้นอาจให้การถามคาถามต่อไปนี้กับทหารที่มีอาการน่าสงสัย
ว่าจะเกิดโรคลมร้อน หากตอบไม่ได้ ตอบโต้ได้ช้าผิดปกติ ให้ สงสัยว่าเป็นผู้ป่วยลมร้อนและให้ เริ่มการปฐม
พยาบาล
๑. “ชื่ออะไร”
๒. “เดือนนี้เดือนอะไร” “ปีนี้ปีอะไร”
๓. “ตอนนี้อยู่ที่ไหน”
๕.๖.๒ การลดความร้อนที่กรมแพทย์ทหารบกแนะนาให้ปฏิบัติ คือ วิธีการเช็ดตัว
โดยทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นประกอบด้วย กาลังพล ๔ นาย มีหน้าที่ ดังนี้
๕.๖.๒.๑ คนที่ ๑ ถอดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้าออกให้หมด และใช้
กระบอกฉีดน้าให้เป็นละอองฝอยกระจายรอบตัวผู้ป่วยและใช้อุปกรณ์พัดโบกลมรอบตัวผู้ป่วยหรือเปิดพัดลมเป่า
๕.๖.๒.๒ คนที่ ๒, ๓ เช็ ดตั วเพื่ อระบายความร้ อนออกจากร่ างกายด้ ว ย
น้าธรรมดา( อุณหภูมิปกติ ) ให้เช็ดย้อนรูขุมขนจากปลายมือหรือปลายเท้าเข้าสู่ ส่วนกลางของร่างกายบริเวณ
ทรวงอก ถ้ า มี อ าการชั ก เกร็ ง ให้ จั ด ท่ า ผู้ ป่ ว ยนอนตะแคงหน้ า ไปด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง แล้ ว ใช้ ผ้ า ให้ ผู้ ป่ ว ยกั ด
เพื่อป้องกันการสาลักและกัดลิ้นตัวเอง
๕.๖.๒.๓ คนที่ ๔ วัดสัญญาณชีพ ให้วัดอุณหภูมิร่างกายทางรักแร้ ไม่ควรวัด
ทางปากเพราะผู้ป่วยอาจกัดเทอร์โมมิเตอร์แตกได้ โทรประสานโรงพยาบาลเพื่อเตรียมการรับตัวผู้ป่วย
๕.๖.๒.๔ ถ้าผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ากว่า ๙๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ควรให้
๐.๙% Normal Saline ( NSS ) ทางเส้ น เลื อ ดด าในอั ต รา ๒๕๐ มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ชั่ ว โมง ( ๖๐หยด/นาที )
ในช่วงแรก ซึ่งต้องกระทาโดยเจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
๕.๖.๒.๕ น าส่ งผู้ป่ วยที่แ ผนกอุบั ติเหตุแ ละฉุกเฉิน ทั น ที โดยให้ การปฐม
พยาบาลเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้าและฉีดละอองน้าอย่างต่อเนื่องตลอดทางที่นาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

-๖๕.๖.๒.๖ ควรนาชุดปฐมพยาบาลแบบเช็ดตัวที่เตรียมพร้อม อยู่ใกล้ชิดกับ
กลุ่มของทหารในทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น สนามฝึก การเดินทางไกล การวิ่งออกกาลัง โรงเลี้ยง โรงนอน และ
รถพยาบาล หรือรถนาส่งผู้ป่วย
๕.๖.๓ การลดความร้อน วิธีอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติ ได้หากหน่วยมีความพร้อม
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๕.๖.๓.๑ การห่อตัวด้วยผ้าเย็น ( Ice sheet )
ข้อบ่งชี้ในการใช้และวิธีการใช้ ผ้าชุบน้าเย็นจัด (Iced Sheet) มีดังต่อไปนี้
๕.๖.๓.๑(๑) ให้จัดเตรียม ผ้าปูที่นอนทหารที่เป็นผ้าฝ้ายจานวนอย่างน้อย
๘ ผืนต่อหนึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ หรือการฝึกประมาณ ๑๐๐ นาย โดยให้จัดเตรียมเก็บไว้ในสภาพที่ยังแห้ง
สะอาดแยกใส่ถุงพลาสติกป้องกันการปนเปื้อนในขณะที่เก็บรักษา
๕.๖.๓.๑(๒) จัดเตรียมกระติกน้าแข็ง ขนาดใหญ่ พอที่จะ เอาผ้ าปูที่นอน
หนึ่งผืนลงไปชุบน้าผสมน้ าแข็งที่เย็นจัด ได้อย่างสะดวก โดยเมื่อมีการฝึกให้บรรจุน้าแข็งลงในกระตึก ๒/๓
ของความจุ และใส่น้าสะอาด ๑/๓ ของความจุกระติกน้าแข็ง พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการใช้ใน
การปฐมพยาบาล ให้ น าผ้ าปู ที่ น อนแห้ งที่ เตรียมไว้ ๑ ผื น ลงชุ บ น้ าเย็น จั ด ที่ ป นอยู่ กับ น้ าแข็งในกระติ ด ที่
จัดเตรียมไว้ จนผ้าชุ่มน้า ให้ดาเนินการชุบ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยและนาเข้าที่ร่ม เมื่อผู้ป่วย
ถอดเสื้อผ้าพร้อมแล้วผ้าที่ชุบน้าไว้จะชุ่มน้าเย็นจัดพอดี
๕.๖.๓.๑(๓) ควรนาผ้าปู่ที่นอนแห้งและกระติกน้าแข็งที่ใส่น้าและนาแข็งไว้
พร้ อมนี้ อยู่ ใกล้ ชิ ดกั บ กลุ่ มของทหารในทุ กเวลา ไม่ ว่าจะเป็น สนามฝึ ก การเดิน ทางไกล การวิ่งออกก าลั ง
โรงเลี้ยง โรงนอน และรถพยาบาล หรือรถนาส่งผู้ป่วย
๕.๖.๓.๑(๔) ผ้าชุบน้าเย็นจัด ( Iced Sheet ) สามารถนามาใช้ได้ทุกเวลา
เมื่อพบว่า ทหารที่เข้ารับการฝึก มีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัว และการออกกาลังภายใต้สภาวะร้อนอบอ้าว
อาจจะเป็นส่วนประกอบสาคัญในการเกิดอาการดังกล่าว อาการสามารถรวมถึงได้ ตั้ งแต่ การตอบสนองที่ช้า
กว่าปกติไม่สามารถทาตามคาสั่งได้ตามปกติ หรือถึงขั้นหมดสติ
๕.๖.๓.๑(๕) การใช้ ผ้าชุบน้าเย็นจัด ( Iced Sheet ) เพื่อลดความร้อนให้
ดาเนินการนาผู้ป่วยเข้าที่ร่มและถอดเสื้อผ้าออกหมดจนเหลือแต่กางเกงชั้นในแล้ว โดยในขณะที่เริ่มทาการปฐม
พยาบาลให้เรียกรถเพื่อนาส่งโรงพยาบาลโดยทันที ในระหว่างการรอการนาส่งให้เริ่มปฐมพยาบาล ดังนี้
๕.๖.๓.๑(๕.๑) วางผ้ า ปู ที่ น อนที่ ชุ บ น้ าเย็ น จั ด จนชุ่ ม แล้ ว
วางบนพื้นหรือเปลสนาม ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
๕.๖.๓.๑(๕.๒) วางผู้ ป่ วยสงสั ยโรคลมร้อนลงบนผ้ าเย็น จัด
ดังกล่าว
๕.๖.๓.๑(๕.๓) ใช้ ผ้ าชุ บน้ าเย็ นจั ดผื นต่ อๆ ไป วางบริ เวณ
ขาหนีบ รักแร้ รอบคอผู้ป่วย

-๗๕.๖.๓.๑(๕.๔) นาชายผ้าผืนแรกที่รอง ผู้ป่วย หุ้มห่อให้ทั่วตัว
รวมถึงบริเวณศีรษะ โดยเหลือบริเวณใบหน้าให้หายใจได้สะดวก
๕.๕ เมื่อผ้าเย็นจัดคลายความเย็นลง จากการแลกเปลี่ ยนความร้อนจากตัวผู้ป่วย ซึ่งมักจะใช้เวลาไม่นานนัก
ประมาณ ๒ – ๓ นาที ให้ นาผ้าไปชุบน้าเย็นจัดอีกครั้งแล้วนามาห่อตัวใหม่
๕.๖.๓.๑(๕.๕) ในระหว่างเปลี่ยนผ้า ควรมีการพัดระบายลม
แรงๆ บนตัวผู้ป่วยตลอดเวลา
๕.๖.๓.๑(๕.๖) ให้หยุดทาการผลัดเปลี่ยนผ้าเย็นจัดตามวงรอบ
ลักษณะนี้ เมื่อส่งตัวผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาล หรือ เมื่อผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่น ในการลดความร้อนผู้ป่วยนั้น
จะไม่มีการวัดอุณหภูมิกายผู้ป่วย เพื่อประเมินว่าจะหยุดการลดความร้อนแต่อย่างใด เพราะอุณหภูมิเป้าหมาย
นั้นจะต้องประเมินด้วยอุณ หภูมิแกนกายที่ได้จากการวัดทางทวารหนักที่โรงพยาบาลเท่านั้น การวัดอุณหภูมิ
ผิวหนังขณะลดความร้อนผู้ป่วยมักจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ากว่าอุณหภูมิแกนกาย
๕.๖.๓.๒ การแช่ร่างกายผู้ป่วยลงในถังที่บรรจุน้าแข็ง ( Ice Immersion )
มีดังต่อไปนี้
๕.๖.๓.๒(๑) ผู้เข้ารับการฝึกเกิดอาการที่อาจเข้าได้กับการเป็น
โรคลมร้อน ได้แก่เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวขณะออกกาลังหรือภายหลังการออกกาลัง อาการสามารถ
รวมถึงได้ ตั้งแต่การตอบสนองที่ช้ากว่าปกติ ไม่สามารถทาตามคาสั่งได้ตามปกติ หรือถึงขั้นหมดสติ การสังเกต
ความรู้สึกตัวของทหารที่เข้ารับการฝึกนั้นสาคัญกว่าการวัดอุณหภูมิกาย ในการตัดสินใจเริ่มให้การปฐมพยาบาล
ผู้ ป่ ว ยโรคลมร้ อ น เมื่ อ พบผู้ ป่ ว ยเริ่ ม มี อ าการดั งกล่ าว ให้ น าเข้ าที่ ร่มและถอดเสื้ อ ผ้ าออกหมดจนเหลื อ แต่
กางเกงชั้นใน แล้วพาไปยังจุดที่ เตรียมอุปกรณ์การลดความร้อนด้วยวิธีการแช่ลงในถังน้าแข็งไว้ โดยหากจุดที่
เตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ไกล ให้ ดาเนิ นการลดความร้อนโดยการเช็ดตัวด้วยน้าและพัดเป่าระบายอากาศ
หรือใช้วิธีใช้ผ้าชุบน้าเย็นจัดห่อหุ้ม ( Iced Sheet ) ในขณะที่นาตัวผู้ป่วยไปยังจุดที่เตรียมอุปกรณ์ไว้
๕.๖.๓.๒(๒) การเตรียมอุปกรณ์ ให้ ใช้ถังตื้นๆ ขนาดความกว้าง
พอที่รองรับผู้ป่วยที่ตัวใหญ่ได้ โดยถังนี้ จะต้องมีรูระบายน้าออกทางด้านล่างที่สามารถปิดไว้ได้และเปิดเพื่อ
ระบายน้าออกได้ กระบะพลาสติกหรือไฟเบอร์ ที่จะใช้สาหรับการแช่ ตัวผู้ป่วยนี้ จะต้องมีความยาวอยู่ระหว่าง
๑๐๐ ถึง ๑๕๐ เซนติเมตร โดยยาวพอที่จะแช่ตัวผู้ป่วยลงไปในท่านอนและส่วนศีรษะจะอยู่พ้นจากระดั บความ
สูงของถัง เช่นกระบะ กว้าง x ยาว X สูง = ๘๙ x ๑๑๖ x ๓๒ เซนติเมตร ความจุ ๑๗๕ ลิตร มีก๊อกระบายน้าออก
ทางด้านล่าง หรือ กว้าง x ยาว X สูง = ๗๙ x ๑๓๔ x ๓๐ เซนติเมตร ความจุ ๑๙๐ ลิตร มีก๊อกระบายน้าออก
ทางด้านล่าง ให้ทาการเตรียมน้าแข็งก้อน ยูนิค ไว้ให้เพียงพอที่จะเทลงลงในถังตื้นๆ ที่เตรียมไว้พร้อมกับน้าเย็น
จัด โดยบรรจุไว้ในภาชนะบรรจุน้าแข็งรักษาอุณหภูมิแยกไว้ ด้านข้างถังตื้น พร้อมใช้งานตลอดเวลา เมื่อผู้ป่วย
ลงแช่ให้เทน้าแข็งและน้าเย็นจัดลงในถังตื้นที่เตรียมไว้นั้นโดยใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงของถัง ให้
สังเกตว่ามีน้าแข็งปริมาณมากพอจนกระจายอยู่บนพื้นผิวด้านบนทั้งหมด

-๘๕.๖.๓.๒(๓) ใช้ผู้ช่วยเหลือผู้ ป่วยอย่างน้อย ๒ นาย ช่วยกันนา
ผู้ป่วยที่ถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงชั้นในแล้ววางลงในถังที่มีน้าเย็นจัดและน้าแข็งอยู่ในถังแล้วประมาณครึ่งหนึ่ง
โดยจัดผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายกึ่งนั่งหลังพิงขอบด้านแคบของตัวถังข้อเข่าเหยียดออก ในขณะที่นาผู้ป่วยลงถัง
แช่ลดความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ศีรษะผู้ป่วยจมลงในน้า ต้องให้ร่างกายผู้ป่วยระดับคอและศีรษะอยู่พ้นน้า
เสมอ โดยให้ใช้ผ้าผืนใหญ่เช่นผ้าเช็ดตัว หรือ เสื้ อยืด พาดทับหน้าอกผู้ป่วยด้านหน้าและซอกรักแร้ทั้งสองข้าง
มาทางด้านหลังแล้วให้ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยยึดปลายผ้าไว้ที่ขอบบนของถัง เพื่อยึดแผ่นหลั งผู้ป่วยไว้กับขอบของถัง
ระบายความร้อน
๕.๖.๓.๒(๔) พยายามรักษาระดับปริมาณน้าแข็งให้มีปริมาณมาก
พอ ที่จะแผ่เต็มพื้นผิวหน้าของระดั บน้าทั้งหมดในถังแช่ เมื่อต้องเติมน้าแข็งลงไปเพิ่ม ให้ระบายน้าออกจากรู
ระบายน้าที่ก้นถังเพื่อไม่ให้ระดับน้าในถังสูงจนเกินไป ระดับน้าที่เหมาะสมคือสูงจนท่วมตั้งแต่ระดับหน้าอกของ
ผู้ป่วยลงมาทั้งหมดยกเว้นบริเวณคอและศีรษะ การระบายความร้อนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการกวน
น้าแข็งในถังให้มีการวนรอบๆ ร่างกายของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
๕.๖.๓.๒(๕) ต้องสังเกตอาการผู้ป่วยตลอดเวลา ในกรณี ที่ผู้ป่วย
อาการหนักมาก จนถึงระดับ ที่ไม่หายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น ต้องดาเนินการช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR ) ให้กับผู้ป่วย
โดยนาผู้ป่วยออกจากถังและดาเนินการตามขั้นตอน
๕.๖.๓.๒(๖) ในกรณีที่อาการไม่หนักมากจนถึงขั้นต้องช่วยฟื้นคืน
ชีพ ( CPR ) ให้แช่ในถังน้าเย็นจัดผสมน้าแข็งนี้ จนกว่ารถนาส่งผู้ป่วยจะพร้อมที่จะนาตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
โดยให้เลือกใช้วิธีการลดความร้อนด้วยวิธีอื่นในขณะนาส่งบนรถส่งป่วยหรือรถพยาบาลเช่นการใช้การเช็ดตัว
และพักระบายลม หรือการใช้วิธีห่อหุ้มตัวด้วยผ้าเย็นจัดเป็นต้น
๖. แนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคลมร้อนสาหรับโรงพยาบาลขนาดต่างๆ ผนวก ช
๗. หากพบการระบาดของโรคจนทาให้ทหารใหม่เกิดเป็นโรคลมร้อน ให้หน่วยฝึกปฏิบัติ
ตามแนวทางในประกาศ พบ. แนะนา ตามโรคนั้นๆ
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ใช้ เป็ นแนวทางส าหรั บ การป้ องกั น เฝ้ า ระวั ง การปฐมพยาบาล และ
การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ จากความร้อนส าหรับ หน่วยฝึกทหารใหม่ หน่ว ยจัดการฝึ ก หน่วยรับการฝึ ก
หน่วยสายแพทย์ในการฝึกและการปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่นๆ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

พลโท
พ.ต.หญิง...........................ร่าง/พิมพ์/ทาน ๑ ก.พ.๖๐
พ.อ. ..................................ตรวจ ๑ ก.พ.๖๐

กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันกรมแพทย์ทหารบก
โทร.๐-๒๓๕๔-๔๔๒๑ โทร ทบ. ๙๔๔๒๓

( ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ )
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

ผนวก ก
คาแนะนาในการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนสาหรับการฝึกทหารใหม่
๑. สาหรับผู้บังคับบัญชา ( ตั้งแต่ผู้อานวยการฝึกขึ้นไป )
๑.๑ ศึกษาข้อมูลและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากความร้อนอย่างละเอียด
๑.๒ กากับดูแล กวดขันให้หน่วยฝึกทหารใหม่ปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเคร่งครัด
๑.๓ ก าหนดให้ มี ก ารตรวจร่ า งกายทหารใหม่ เพื่ อ คั ด กรองบุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
การบาดเจ็บจากความร้อน
๑.๔ กากับดูแลให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิกายและเครื่องมือติดตามสภาพอากาศให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
๑.๕ จัดให้มีสิ่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ ทันสมัย ( อนุผนวก ๑ ผนวก ค ) อย่าง
เพียงพอและพร้อมใช้งานรวมถึงจัดให้มีรถสาหรับส่งต่อผู้ป่ วยหรือรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่
จาเป็น เพื่อการนาส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
๑.๖ ก ากั บ ดู แ ล ให้ มี น้ าดื่ ม ประจ าหน่ ว ยฝึ ก อย่ า งเพี ย งพอ ตามค าแนะน าของ
กรมแพทย์ทหารบก
๑.๗ กากับดูแลให้มีการอบรมความรู้ เกี่ยวกับการบาดเจ็บจากความร้อนการปฐมพยาบาล
แก่ ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูฝึก ครูทหารใหม่ และทหารใหม่
๑.๘ กากับดูแล ให้มีการจัดทาแผนเผชิญ เหตุและแผนการส่งกลับ สาหรับกรณี ทหารใหม่
ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน และให้มีการฝึกทบทวนและซักซ้อมแผนการปฏิบัติอยู่เสมอ
๑.๙ พิจารณาลงทัณ ฑ์ตามสมควรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและเฝ้ าระวัง
การบาดเจ็บจากความร้อนที่ไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาจนเป็นเหตุให้ทหารใหม่และกาลังพลได้รับการบาดเจ็บขั้น
รุนแรงจากความร้อน ได้แก่ โรคลมร้อน หรือเพลียแดด
๒. สาหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ ( ตั้งแต่ผู้บังคับหน่วยฝึกลงมา )
๒.๑ จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บจากความร้อนโดยเจ้าหน้าที่สายแพทย์ แก่ ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูฝึก ครูทหารใหม่ ก่อนเริ่มการฝึก
ทุกครั้ง และการให้ความรู้แก่ทหารใหม่ภายในห้วงสัปดาห์แรกหลังรับตัวทหารเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่
๒.๒ ประสาน รพ.ทบ. หรือหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
สายแพทย์ ท าการตรวจร่ างกายให้ แ ก่ ท หารใหม่ ภ ายในสั ป ดาห์ แ รก เพื่ อ คั ด กรอง ค้ น หากาลั งพลที่ อ ยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากความร้อน
๒.๓ ปรับตารางการฝึกทหารใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพอากาศโดยเฉพาะใน
ห้วง ๓ สัปดาห์แรกของการฝึก เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความเคยชินกับการฝึกในสภาพอากาศร้อนโดยพิจารณา
แนวทางการสร้ า งความเคยชิ น กั บ ความร้ อ นและการฝึ ก ( อนุ ผ นวก ๒ ประกอบผนวก ค ) ได้ ต าม
ความเหมาะสมและให้หลีกเลี่ยงการวิ่งออกกาลังกายในห้วงเวลาที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
กรณีกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไปให้ในห้วง ๒ สัปดาห์แรกของการฝึก
ทหารใหม่ให้เสนารักษ์ควบคุมออกกาลังกายตามแบบปฏิบัติที่ พบ. แนะนา ( ตามอนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ค )

๒.๔ จัดให้มีการวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และดัชนีความร้อน ณ สถานที่ฝึกด้วย
เครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามที่ กรมแพทย์ทหารบกกาหนด
๒.๔.๑ ติดตั้งเครื่องวัดค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ทุกครั้งให้สูงจากพื้นดินประมาณ
๑๒๐ ซม. ขึ้นไป
๒.๔.๒ ก่อนท าการฝึ ก ๑๕ - ๒๐ นาที เมื่ อครบกาหนด ๑๕ นาที ให้ อ่านค่ าและ
บันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนเก็บไว้ในที่ร่มเพื่อนาไปใช้วัดก่อนการฝึกครั้งต่อไป ตามห้วงเวลา ๐๘๐๐, ๑๐๐๐,
๑๓๐๐, ๑๕๐๐ และ ๑๗๐๐ หรือก่อนทาการวิ่งออกกาลังกายตอนเย็น กรณีที่ฝึกในร่มก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
๒.๕ การอ่ านค่ าอุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ์ กรณี วั ด ด้ ว ยเครื่ อ งสลิ งไซโครมิ เตอร์
( Sling psychrometer ) ให้ทาตามตัวอย่าง ดังนี้
๒.๕.๑ อ่ า นค่ า อุ ณ หภู มิ จ ากเทอร์ โ มมิ เตอร์ ก ระเปาะเปี ย กและกระเปาะแห้ ง
แล้วคานวณผลต่างของอุณหภูมิทั้งสองค่านั้น แล้วนาค่าผลต่างไปเทียบกับตารางแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์
( อนุผนวก ๔ ประกอบ ผนวก ค ) และนาค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้ไปเทียบกับอุณหภูมิแห้งในตารางการอ่าน
ค่าดัชนีความร้อน ( อนุผนวก ๔ ประกอบ ผนวก ค ) จะได้เป็นดัชนีความร้อน
๒.๕.๒ มาเทียบเป็นสัญญาณธงสี ตามตารางความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณธงสี ดัชนี
ความร้อน ห้วงเวลาการฝึกและการดื่มน้า ( ตารางที่ ๑, อนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ค )
๒.๕.๓ ถ้ามีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ให้ นามา
พิจารณาร่วมด้วย เช่น จากเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ในโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณธงสี ดัชนีความร้อน การดื่มน้า และเวลาการฝึก
สัญญาณธง

ดัชนีความร้อน
(องศาเซลเซียส)

ธงขาว
ธงเขียว
ธงเหลือง
ธงแดง
ธงดา

น้อยกว่า ๒๗
๒๗ – ๓๒
๓๓ – ๓๙
๔๐ – ๕๑
มากกว่า ๕๑

ปริมาณน้าดื่ม
(ลิตร/ชั่วโมง)
อย่างน้อย ๑/๒ ลิตร ( ๕๐๐ซีซี )
อย่างน้อย ๑/๒ ลิตร ( ๕๐๐ซีซี )
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )

เวลาใน ๑ ชั่วโมง
ทาได้ต่อเนื่อง
ฝึก ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที
ฝึก ๔๕ นาที พัก ๑๕ นาที
ฝึก ๓๐ นาที พัก ๓๐ นาที
ฝึก ๒๐ นาที พัก ๔๐ นาที

หมายเหตุ การดื่มน้าตามตารางนี้ให้ค่อยๆดื่มเป็นช่วงเวลาทุกๆ ๑๕ นาที จะเหมาะสมและดีกว่าการดื่มครั้ง
เดียวมากๆ เช่น ให้ดื่มจากกระติกในทุกช่วง ๑๕ นาทีขณะฝึกห้วงอากาศร้อนอบอ้าว
๒.๖ การเลือกสถานที่ฝึก ควรฝึกในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีมีลมพัดผ่าน เช่น สนาม
หญ้ าที่ มีแ ดดไม่ ร้อ นจั ด ฝึ กในที่ ร่ มที่ มี ล มพั ดผ่ านหรือ พื้ น ที่ร่ม มี ล มร้อนจะเหมาะสมกว่าพื้ น ที่ ร่มแต่ อับ ลม
หลีกเลี่ยงการฝึกและการออกกาลังกายบนพื้นซีเมนต์หรือราดยาง

๒.๗ สาหรับอาคารโรงนอน จะต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อระบายความร้อน ถ้าสามารถ
จัดได้ระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย ๓ ฟุต เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคระบาด อีกทั้งควรมีการวัด
อุณหภูมิโรงนอนทุกวัน ก่อนทหารใหม่จะเข้านอน ให้มีการวัดอุณหภูมิอากาศภายในโรงนอนเป็นประจาทุกวัน
ก่อนเวลาเข้านอน ควรปรับสภาพโรงนอนระบายความร้อนโรงนอนก่อนที่ทหารจะเข้านอนให้มีอุณหภูมิน้อย
กว่า ๓๗ องศาเซลเซียส และให้ทหารนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน
๒.๘ จัดหาน้าดื่มที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของทหารใหม่ ดังนี้
๒.๘.๑ ให้ ท หารใหม่ ได้ ดื่ม น้ าในช่ ว งหลั งตื่น นอนจนถึ งก่อ นเริ่ม การฝึ กอย่ างน้ อ ย
๔ แก้ว ( ประมาณ ๑,๐๐๐ ซีซี )
๒.๘.๒ ในระหว่างการฝึ กต้อ งให้ ทหารใหม่ได้ ดื่มน้าตามที่ ต้องการ โดยในช่ว งพั ก
ประจ าชั่วโมงต้องจั ดน้ าดื่มให้ ทหารใหม่ส ามารถดื่มน้า ได้อย่างน้อยคนละ ๒ แก้ว ( ๕๐๐ซีซี ) หรือตามที่
กาหนดไว้ในตารางที่ ๑ หรือจนปัสสาวะสีใสขึ้น
๒.๘.๓ ในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน ให้ทหารดื่มน้า ๒ – ๔ แก้ว ( ๕๐๐ –
๑,๐๐๐ ซีซี )
๒.๘.๔ ก่อนนอนทหารใหม่ควรได้ดื่มน้าอีกอย่างน้อย ๒ แก้ว ( ๕๐๐ ซีซี )
ในแต่ละวัน แนะนาให้ดื่มน้าไม่เกิน ๙ ลิตร ( ๙,๐๐๐ ซีซี ) เพราะการดื่มน้าที่มาก
เกินอาจเป็นพิษต่อร่างกายและอันตรายถึงชีวิตได้
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค านึ งถึ งหลั ก สุ ข ศาสตร์ ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ เช่ น มี แ ก้ ว น้ า
ประจาตัวและใช้เหยือกกลางในการตักแบ่งน้าให้พลทหารดื่ม และควรอนุญาตให้ทหารพกกระติกน้าประจาตัว
ขณะฝึกและสามารถดื่มน้าบ่อยๆให้เพียงพอกับความต้องการ โดยในน้าดื่มอาจผสมผงเกลือแร่ในอัตราส่วน
๑ ซองต่อน้า ๑ แก้ว ( ๒๕๐ ซีซี ) หรือเกลือแกง ๑/๒ ช้อนชาต่อน้า ๑ ลิตร โดยประมาณเพื่อทดแทนเกลือแร่
ที่ร่างกายสูญเสียไปขณะทาการฝึก
๒.๙ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงประจาวันให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๙.๑ คัดกรองอุณหภูมิกายและสีปัสสาวะ
ผลัดที่ ๑ ให้ดาเนินการคัดกรอง ๓ เวลา ช่วงเช้าก่อนฝึก บ่ายก่อนฝึก และ
ก่อนนอน
ผลัดที่ ๒ ให้ดาเนินการคัดกรอง ๒ เวลา ช่วงเช้าก่อนฝึก และก่อนนอน
กรณีที่มอี ุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ( เมื่อวัดทางรักแร้ )
ต้องให้เจ้าหน้าที่สายแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดและทาการวัดซ้าอีกครั้ง พร้อมทั้งให้ดื่มน้าและเช็ดตัว ถ้าพบว่า
ช่วงเช้ายังคงมีอุณหภูมิกายสูงกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้นให้งดฝึกและพาไปพบแพทย์
กรณี มีสีเหลืองเข้มเป็นสิ่งบอกเหตุว่าดื่มน้าไม่ เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายต้องดื่มน้ าให้มากขึ้นจนปัสสาวะใส ( การสังเกตสีปัสสาวะและปริมาณการดื่มน้าให้ดูตาม อนุผนวก ๖
ผนวก ค ) และมี ค รูฝึ กคอยก ากับ ดู แล ก่ อนนอนหากพบทหารใหม่ มี ปั ส สาวะสี เข้ม ต้ องให้ ดื่ม น้ าเพิ่ มเติ ม
วันรุ่งขึ้นก่อนฝึกตอนเช้าให้ตรวจปัสสาวะอีก ครั้ง ทหารใหม่ปัสสาวะมีสีน้าตาลเข้มให้หยุดฝึกและต้องไป
พบแพทย์ทันที และกรณีปัสสาวะไม่ออกให้ดื่มน้า ๒ แก้ว ( ๕๐๐ ซีซี ) ภายใน ๑ ชั่วโมง ปัสสาวะไม่ออก
ให้ส่งพบแพทย์ทันที

๒.๙.๒ ทาการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงประจาวัน ตามปัจจัยเสี่ยง ( ตาม อนุผนวก ๗
ประกอบผนวก ค ) และ คั ดแยกทหารใหม่อ อกเป็ นกลุ่ ม ๆ และติ ดสั ญ ลั กษณ์ เป็ นแถบสี บ ริเวณ แขนเสื้ อ
ด้านขวาให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูฝึก ครูทหารใหม่และเพื่อนทหารใหม่ สามารถสังเกต
อาการที่ เปลี่ ย นแปลงและติ ด ตามดู แ ลก าลั ง พลกลุ่ ม ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ างใกล้ ชิ ด โดยแบ่ ง เป็ น ๔ กลุ่ ม
( ตามอนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ค )
๒.๑๐ ฝึกทหารใหม่ให้สามารถสังเกตสีปัสสาวะได้ด้วยตนเอง ทั้งก่อน ระหว่างหลังการฝึก
และก่อนนอน
๒.๑๑ ชั่ ง น้ าหนั ก ทหารใหม่ ทุ ก วั น อาทิ ต ย์ ใ นช่ ว งก่ อ นนอนและท าการ จดบั น ทึ ก
เพื่อคัดกรองภาวะขาดน้ าในร่างกาย กรณี ที่พบทหารใหม่มีน้าหนักลดมากกว่า ๒ กิโลกรัม ใน ๑ สัปดาห์
แสดงว่าทหารใหม่อาจมีภาวะขาดน้าให้ตรวจดูสีปัสสาวะ กรณีที่มีปัสสาวะสีเข้มให้ทหารใหม่ดื่มน้าเพิ่มเติม
จนปัสสาวะใสขึ้นและให้เฝ้าระวังการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนในทหารใหม่รายนั้น
๒.๑๒ การแต่งกายของทหารใหม่ระหว่างการฝึก ควรสวมใส่ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
เช่น ถ้าต้องปฏิบัติงานหรือฝึกในสภาพอากาศร้อนหรืออบอ้าว ควรเลือกเสื้อผ้าที่บางเบาระบายอากาศได้ดี
ในการสวมใส่ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ฝึกทหารใหม่และคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สายแพทย์
๒.๑๓ ในวันที่อากาศร้อน หรือร้อนอบอ้าว ในระหว่างการฝึกและระหว่างพักประจาชั่วโมง
ควรจัดหาผ้าเช็ดตัวประจาตัวทหารใหม่และถังน้าเพื่อให้สามารถใช้ชุบน้าเช็ดตัวเพื่อลดอุณหภูมิร่างกาย
๒.๑๔ ในวันที่อากาศร้อนจัดหรือร้อนอบอ้าวมากหรือก่อนฝนตกหนัก ควรงดฝึก และให้
ทหารพักอาบน้านานพอที่จะลดความร้อนสะสม
๒.๑๕ จัดอบรมให้ความรู้ทหารใหม่ให้สามารถสังเกตอาการการบาดเจ็บจากความร้อนของ
เพื่อทหารที่อยู่ร่วมกัน เช่น มีไข้ ตัวร้อน ซึม สับสน อ่อนเพลียมากหรือมีอาการรับประทานอาหารไม่ได้
คลื่นไส้ อาเจียน ต้องรีบแจ้งผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูฝึก ครูทหารใหม่ทันที
๒.๑๖ กรณี ที่ ท หารใหม่ มี อ าการเจ็ บ ป่ ว ยหรือ มี ก ารบาดเจ็ บ จากความร้ อ นและได้ รั บ
การตรวจรักษาโดยแพทย์ ซึ่งได้ออกเอกสารรั บรองให้ งดหรือพักการฝึ ก ให้ ห น่วยฝึ กทหารใหม่ปฏิบัติตาม
คาแนะนาของแพทย์โดยเคร่งครัด เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะเกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจากความร้อน
๒.๑๗ จัดทาแผนเผชิญเหตุและแผนการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ กรณีมีความจาเป็นเพื่อส่งกลับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนไปทาการรักษายังโรงพยาบาลต่อไป และต้องให้มีการรับการฝึกซักซ้อมแผนก่อน
เริ่มช่วงการฝึกอย่างน้อย ๑ ครั้ง และฝึกทบทวนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒.๑๘ ให้ ห น่ ว ยฝึ กทหารใหม่ท าการบัน ทึก ข้อมูล ผ่ านโปรแกรม rtaheatstroke ได้แ ก่
ข้อมูลพื้น ฐานของหน่วย ข้อมูลการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนของทหารใหม่
ข้อมูลการวัดอุณหภูมิและดัชนีความร้อน ข้อมูลการคัดกรองประจาวัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจาก
ความร้อนในการฝึกทหารใหม่

๓. สาหรับตัวทหารใหม่
๓.๑ ควรรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค โดยการออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความเคยชินกับความร้อน แต่ไม่ควรออกกาลังกายอย่างหักโหม
๓.๒ งดการดื่มสุรา กาแฟและเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ขับปัส สาวะ
จะทาให้ร่างกายสูญเสียน้า การใช้ยาให้ใช้ได้ตามแพทย์สั่งหรือเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
๓.๓ กรณีที่มีอาการไม่สบายหรือพบเห็นเพื่อนที่มีอาการไม่สบาย เช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ
สับสน เดินเซ หรือรับประทานยาชนิดใดอยู่ในระหว่างห้วงการฝึก ต้องรีบแจ้งให้ครูฝึกทราบทันที
๓.๔ ดื่มน้าให้เพียงพอตามที่กาหนดอย่างเคร่งครัด กรณีที่ รู้สึกอ่อนเพลียหรือมีอาการปวด
บริเวณกล้ามเนื้อ ควรรีบแจ้งครูฝึก หรือผู้รับผิดชอบการฝึกทราบทันที
๓.๕ สังเกตสีปัสสาวะตนเองทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึก
๓.๖ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน
๔. โรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบก
๔.๑ ก่อนการฝึก
๔.๑.๑ จั ด ประชุ ม ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งในการเตรี ยมความพร้อ มการด าเนิ น การป้ อ งกั น
เฝ้าระวังการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ โดย รพ.ทบ. และ หน่วยฝึกทหารใหม่
๔.๑.๒ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การบาดเจ็บจากความร้อน ให้ เริ่ม
จั ด ตั้งก่อ น ๑ เดือ นในช่ว งการฝึ กทหารใหม่ ทั้ ง ๒ ผลั ดในเดือ น เม.ย. – ก.ค. และ ต.ค. – ม.ค. ของทุ ก ปี
เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ในหน่วยฝึก โดยกาหนดระบบ
การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนอย่างเป็นรูปธรรม แล้วรายงานการเปิดศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
การบาดเจ็บจากความร้อน พร้อมคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน ให้กรมแพทย์ทหารบกทราบภายใน เม.ย. และ ต.ค.
๔.๑.๓ สนับสนุนเจ้าหน้าที่สายแพทย์ในการอบรมให้ความรู้เรื่องการบาดเจ็บจาก
ความร้อนและการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น แก่ ผู้ ฝึ ก ผู้ ช่ว ยผู้ ฝึ ก ครูฝึ ก ครูท หารใหม่ และทหารใหม่ทุ กนาย
ให้ สามารถป้ องกัน เฝ้าระวัง และทราบถึงอาการนาของการบาดเจ็บจากความร้อนที่สังเกตได้ และสามารถ
ประเมินอาการได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ก่อนจะกลายเป็นโรคลมร้อน
๔.๑.๔ จัดให้ มีการอบรมแพทย์ พยาบาล นายทหารเวชกรรมป้องกันและนายสิบ
พยาบาลของหน่ วยในพื้นที่ที่รับ ผิดชอบ ให้มีความรู้และความเข้าใจในการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจาก
ความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคลมร้อน ( Heat Stroke )
๔.๑.๕ ให้ คาแนะนาหน่ วยฝึกทหารใหม่ในการจัดเตรียมเครื่องวั ดอุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์ ดัชนีความร้อนเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและสิ่งอุปกรณ์การปฐมพยาบาลที่ทันสมัย เพียงพอต่อจานวน
กาลังพลของหน่วยฝึกทหารใหม่ ความพร้อมของโรงนอนและสถานที่ฝึก
๔.๑.๖ ประสานแนวทางการให้ ก ารรั ก ษาและส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ยที่ ได้ รั บ บาดเจ็ บ จาก
ความร้อนกับโรงพยาบาลนอกสังกัดกองทัพบกที่อยู่ใกล้หน่วยฝึกทหารใหม่ในความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพ
ในการดูแล ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔.๑.๗ เมื่อดาเนินการเรียบร้อยให้รายงานให้ พบ. ทราบ ตามแบบรายงาน ผนวก ง

๔.๒ ระหว่างการฝึก
๔.๒.๑ จัดแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สายแพทย์เข้าตรวจร่างกายทหารใหม่ในสัปดาห์แรก
ของการฝึก เพื่อทาการคัดกรองทหารใหม่กลุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากความร้อน
๔.๒.๒ สนับ สนุนเจ้าหน้าที่สายแพทย์ในการอบรมให้ความรู้เรื่องการบาดเจ็บจาก
ความร้อนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ ทหารใหม่ทุกนาย
๔.๒.๓ กากับดูแลให้หน่วยฝึกปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
จากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ ตามแนวทางของ พบ. พร้อมทั้งให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
๔.๒.๔ จัดทาแผนการรองรับผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
จะต้องมีการซักซ้อมอยู่เสมอ ( โดยเฉพาะช่วงก่อนฤดูการฝึกและระหว่างการฝึกในช่วง ๕ สัปดาห์แรก )
๔.๒.๕ แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมร้อนให้ปฏิบัติตามแนวทาง ผนวก ง
๔.๒.๖ เมื่อมีผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ให้รายงานกรมแพทย์ทหารบกทราบดังนี้
- โรคลมร้อน ให้รายงาน พบ. ทราบทันทีหลังรับผู้ป่วยไว้รักษา
- ฮีทเอ็กซอสชั่น ให้รายงาน พบ. ทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังรับผู้ป่วยไว้รักษา
- ลมแดด การเกร็ งแดดและตะคริ ว แดด ให้ ร ายงาน พบ. ทราบภายใน ๗
วันหลัง รับผู้ป่วยไว้รักษา
๔.๓ หลังการฝึก
ประชุมทบทวนบทเรียนที่ได้จากการฝึกร่วมกับทั้งในส่วนการรักษา เวชกรรมป้องกัน
และหน่ว ยฝึก พร้อมทั้งสรุป ผลการดาเนินงานและการทบทวนบทเรียนให้ พบ. ทราบหลั งเสร็จสิ้ นการฝึ ก
ตามแบบรายงาน ผนวก ง

ผนวก ข
คาแนะนาในการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนสาหรับการฝึกทางทหารอื่นๆ
๑. สาหรับผู้บังคับบัญชา
๑.๑ ศึกษาข้อมูลและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากความร้อนโดยละเอียด
๑.๒ กากับดูแลกวดขันให้หน่วยจัดการฝึกและหน่วยรับการฝึ กในความรับผิดชอบของตน
ปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเคร่งครัด
๑.๓ ควรกาหนดให้มีการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละหลักสูตร กรณีที่มิได้
กาหนดไว้ให้ถือตามเกณฑ์การทดสอบร่างกายประจาปีของกองทัพบก
๑.๔ กากับ ดูแลให้ มีเครื่องมือติดตามสภาพอากาศ เช่น เครื่ องวัดอุณ หภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ตามความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวที่อาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกได้
๑.๕ จัดให้มีสิ่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ ทันสมัย ( อนุผนวก ๑ ผนวก ค ) อย่าง
เพียงพอและพร้อมใช้ งานรวมถึงจัดให้มีรถสาหรับส่งต่อผู้ป่ วยหรือรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์
ที่จาเป็น เพื่อการนาส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
๑.๖ กากับดูแล ให้มีน้าดื่มอย่างเพียงพอ ตามคาแนะนาของกรมแพทย์ทหารบก
๑.๗ กากับดูแลให้มีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บจากความร้อนแก่กาลังพลทั้งในส่วนจัดการฝึกและส่วนรับการฝึก
๑.๘ กากับดูแล ให้มีการจัดทาแผนเผชิญ เหตุและแผนการส่งกลับ สาหรับกรณี ผู้เข้าร่วม
การฝึกได้รับบาดเจ็บจากความร้อนและให้มีการฝึกทบทวนและซักซ้อมแผนการปฏิบัติ
๑.๙ พิจารณาลงทัณ ฑ์ตามสมควรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บจากความร้อนที่ไม่ปฏิบัติตามคาแนะนา จนเป็นเหตุให้กาลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกได้รับการบาดเจ็บ
ขั้นรุนแรงจากความร้อน ได้แก่ โรคลมร้อน หรือเพลียแดด
๒. สาหรับหน่วยจัดการฝึก
๒.๑ ประสาน โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก หรือหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ในการให้
ความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บจากความร้อนแก่กาลังพลที่เกี่ยวข้องกับการฝึก ก่อนเข้ารับการฝึกทุกครั้ง
๒.๒ ปรับแผนการฝึก ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วันที่อากาศร้อนอบอ้าวและอาจพิจารณาสั่งให้ยุติการฝึกเป็นการชั่วคราว กรณีที่สภาพแวดล้อมในการฝึกอาจ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนได้
๒.๓ จัดให้มีการวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และดัชนีความร้อนโดยใช้ เครื่องมื อที่ได้
มาตรฐานที่กรมแพทย์ทหารบกกาหนด และติดตั้งเครื่องวัดค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ ณ พื้นที่การฝึกตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปรับ เปลี่ยนสถานการณ์ การฝึกให้ สอดคล้ องกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
อันจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนได้
๒.๔ การอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ กรณีวัดด้วยเครื่องสลิงไซโครมิเตอร์ (Sling
psychrometer) โดยปรับใช้ตามความเหมาะสมกับการฝึกนั้นๆ ดังนี้

๒.๔.๑ อ่านค่าอุณ หภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ ง แล้ ว
คานวณผลต่างของอุณหภูมิทั้งสองค่านั้น แล้วนาค่าผลต่างไปเทียบกับตารางแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ และนา
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้ไปคานวณในเครื่องคานวณร่วมกับอุณหภูมิแห้ง จะได้เป็นดัชนีความร้อน
๒.๔.๒ มาเที ย บเป็น สั ญ ญาณธงสี ตามตารางความสั มพั นธ์ระหว่างสั ญ ญาณธงสี
ดัชนีความร้อน ห้วงเวลาการฝึกและการดื่มน้า ( ตารางที่ ๒, อนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ค )
๒.๔.๓ ถ้ามีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความชื้นสั มพัทธ์เฉลี่ ยในแต่ละพื้นที่ให้
นามาพิจารณาร่วมด้วย เช่น จากเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ในโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ ๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณธงสี ดัชนีความร้อน และการดื่มน้า
สัญญาณธง
ธงขาว
ธงเขียว
ธงเหลือง
ธงแดง
ธงดา

ดัชนีความร้อน (องศาเซลเซียส)
น้อยกว่า ๒๗
๒๗ – ๓๒
๓๓ – ๓๙
๔๐ – ๕๑
มากกว่า ๕๑

ปริมาณน้าดื่ม(ลิตร/ชั่วโมง)
อย่างน้อย ๑/๒ ลิตร ( ๕๐๐ซีซี )
อย่างน้อย ๑/๒ ลิตร ( ๕๐๐ซีซี )
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )

หมายเหตุ การดื่มน้าตามตารางนี้ให้ค่อยๆดื่มเป็นช่วงเวลาทุกๆ ๑๕ นาที จะเหมาะสมและดีกว่าการดื่มครั้ง
เดียวมากๆ เช่น ให้ดื่มจากกระติกในทุกช่วง ๑๕ นาทีขณะฝึกห้วงอากาศร้อนอบอ้าว
๒.๕ ฝึ ก ให้ ก าลั งพลที่ เข้ าร่ว มการฝึ ก สามารถสั งเกตสี ปั ส สาวะได้ ด้ ว ยตนเองทั้ งก่ อ น
ระหว่าง และหลังการฝึก ถ้ามีสีเหลืองเข้มเป็นสิ่งบอกเหตุว่าดื่มน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
ควรดื่มน้าให้มากขึ้นจนปัสสาวะใส ( การสังเกตสีปัสสาวะและปริมาณการดื่มน้าให้ดูตาม อนุผนวก ๖ ประกอบ
ผนวก ค)
๒.๖ จัดหาน้าดื่มที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมการฝึกและกากับ
ดูแลให้ผู้รับการฝึกพกกระติกน้าประจาตัวและสามารถดื่มน้าบ่อยๆให้เพียงพอกับความต้องการ โดยในน้าดื่ม
อาจผสมผงเกลือแร่ในอัตราส่วน ๑ ซองต่อน้า ๑ แก้ว ( ๒๕๐ ซีซี ) หรือเกลือแกง ๑/๒ ช้อนชาต่อน้า ๑ ลิตร
๒.๗ เมื่อกาลั งพลที่ มีอาการเจ็บป่ วยหรือมีการบาดเจ็บจากความร้ อน และแพทย์ ได้ออก
เอกสารรับรองให้งดหรือพักการฝึก ให้หน่วยจัดการฝึกและหน่วยรับการฝึกปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์โดย
เคร่งครัด
๒.๘ ประสานโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และ/หรือ โรงพยาบาลนอกสังกัดกองทัพบก
ในพื้นที่ฝึกเพื่อเตรียมการรับผู้ป่วยเจ็บจากการบาดเจ็บจากความร้อน
๒.๙ จั ดท าแผนเผชิญเหตุและแผนการส่ งกลั บผู้ ป่วยเจ็ บกรณี มีความจาเป็นต้อง ส่ง กลั บ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนเพื่อไปทาการรักษายังโรงพยาบาลต่อไป และต้องจัดให้มีการฝึกทบทวนและ
ซักซ้อมอยู่เสมอ

๓. สาหรับหน่วยรับการฝึกและผู้เข้ารับการฝึก
๓.๑ กาลังพล ควรรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อให้ ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค โดยการออก
กาลังกายสม่าเสมอ และเตรียมความพร้อมของร่างกายสาหรับการรับการฝึกตามหลักสูตรต่างๆ และสร้าง
ความเคยชินกับความร้อนก่อนเข้ารับการฝึก
๓.๒ กาลั งพลต้องงดการดื่มสุ รา หลี กเลี่ ยงกาแฟและเครื่องดื่มที่ผ สมคาเฟอีนซึ่งเป็ น
สารที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะจะทาให้ร่างกายสูญเสียน้า การใช้ยาให้ใช้ได้ตามแพทย์สั่งหรือเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
๓.๓ กรณี ที่ มี อ าการไม่ ส บาย เช่ น เป็ น ไข้ ปวดศี ร ษะหรื อ มี ภ าวะเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
การบาดเจ็บจากความร้อนในระหว่างห้วงการฝึกต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
๓.๔ จั ด ท าแผนเผชิ ญ เหตุ แ ละเตรี ย มที ม ส าหรั บ การปฐมพยาบาลการบาดเจ็ บ จาก
ความร้อน ณ จุดเกิดเหตุและเตรียมรถพยาบาลสาหรับส่งกลับผู้ป่วยตามแผนการส่งกลับที่ได้วางแผนร่วมไว้กับ
หน่วยจัดการฝึก
๔. โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และ/หรือ หน่วยสายแพทย์ที่สนับสนุนการฝึก
๔.๑ จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ส ายแพทย์ ส นั บ สนุ น ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง
และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้ อน แก่หน่วยจัดการฝึกและหน่วยรับการฝึกความรับผิดชอบตาม
แนวทางการบริการทางการแพทย์แบบเป็นพื้นที่ ( Area Medical Service ) ก่อนเข้ารับการฝึกทุกครั้ง
๔.๒ ให้ คาแนะน าหน่วยจัดการฝึก ในการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณ หภูมิความชื้นสั มพั ทธ์
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและสิ่งอุปกรณ์การปฐมพยาบาลที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๔.๓ จัดให้มีการอบรมแพทย์ พยาบาล นายทหารเวชกรรมป้องกัน และนายสิบพยาบาลของ
หน่วยในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีความรู้และความเข้าใจในการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคลมร้อน ( Heat Stroke )
๔.๔ จัดทาแผนและซักซ้อมการรับผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
จะต้องมีการซักซ้อมอยู่เสมอ
๔.๕ หากพบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคลมร้อนให้ดาเนินการรักษาพยาบาลตามแนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคลมร้อน พบ. ตามผนวก ช
๔.๖ เมื่อมีผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลให้รายงาน
กรมแพทย์ทหารบกทราบดังนี้
๔.๖.๑ โรคลมร้อน ให้รายงาน พบ. ทราบทันทีหลังรับผู้ป่วยไว้รักษา
๔.๖.๒ ฮีทเอ็กซอสชั่น ให้รายงาน พบ. ทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังรับผู้ป่วยไว้รักษา
๔.๖.๓ ลมแดด การเกร็งแดดและตะคริวแดด ให้รายงาน พบ.ทราบภายใน ๗ วันหลัง
รับผู้ป่วยไว้รักษา
๕. สาหรั บการฝึ กนั กเรียนทหารและการปฏิ บั ติ การทางทหารอื่ นๆ ให้ พิ จารณาปรับใช้ ตาม
แนวทางการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนของประกาศฉบับนี้ตามความเหมาะสม

ผนวก ค
เครื่องมือในการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ค
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
1. เปลสนาม ต้องกางออก และวางไว้ในสถานที่ที่หยิบใช้ได้สะดวก พร้อมรับผู้ป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้ทันที

2. ถังน้า ขนาด ๒๐๐ ลิตร หรือขนาดตามความเหมาะสม และเติมน้าสะอาดให้เต็มสาหรับใช้เช็ดตัว ใช้ล้าง
หน้า ต้องมีฝาปิดเพื่อป้องกันแมลง ฝุ่นละออง หรือใบไม้ไม่ให้ร่วงตกลงสู่ถังซึ่งจะทาให้น้ามีกลิ่นเน่าเหม็น ไม่
สะอาด และอาจทาให้เกิดผื่นคันได้

3. ถังน้าขนาดเล็ก สาหรับใส่น้าเช็ดตัวให้ทหารใหม่ระหว่างพัก หรือเมื่อมีการบาดเจ็บจากความร้อน ควรมี
ประจาทุกหมวดฝึก

4. ผ้าขนหนู ขนาดกว้าง x ยาว ประมาณ ๑๔ x ๒๘ นิ้ว เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อย่างน้อย ๔ ผืน สาหรับเช็ด
ตัวเพื่อลดไข้ หรือใช้ชุบน้าสะอาดแล้วบิ ดให้หมาด เช็ดหน้า เช็ดตัว ขณะพัก และใช้คล้องคอบริเวณท้ายทอย
ใต้ปกเสื้อเพื่อช่วยลดความร้อนขณะทาการฝึกกลางแดด ควรมีผ้าขนหนูประจาตัวทหารทุกคน เพราะสามารถ
นามาใช้ในการปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยจากความร้อนได้ (เช็ดตัว และใช้ป้องกันการกัดลิ้น)

5. กระบอกฉีดน้า ชนิดพ่นละอองฝอยสาหรับพ่นไปบริเวณรอบๆ ตัวผู้ป่วย และเหนือศีรษะของผู้รับการฝึก
เพื่อให้อุณหภูมิของอากาศบริเวณนั้นต่ากว่าอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนออกมาได้ดี
ขึ้น โดยทุกสถานีฝึก และที่ปฐมพยาบาลของหน่วยฝึกต้องมีอย่างน้อย แห่งละ ๕ อัน เติมน้าสะอาดให้เต็ม
เมื่อกดหัวฉีดแล้วน้าพ่นออกมาเป็นละอองฝอยได้ไกล ไม่ตกลงมาเป็นหยดน้าใกล้ตัวซึ่งไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

6. พัดหรืออุปกรณ์ทาให้เกิดลม ใช้พัดเพื่อให้มีการถ่ายเทเคลื่อนไหวของอากาศบริเวณรอบตัวผู้ป่วยเป็นการ
ช่วยให้เหงื่อ และน้าระเหยได้เร็วขึ้นขณะที่ทาการเช็ดตัว เพื่อลดไข้ หรือระบายความร้อนออกจากร่างกาย

7. ปรอทวัดไข้ อย่างน้อย ๓ อัน วางพร้อมใช้

8. อุปกรณ์ให้สารน้าทางเส้นเลือด น้าเกลือ ( 0.9 % NSS), สายน้าเกลือ (IV set), เข็มแทงน้าเกลือ
( IV catheter), สายรัดแขน (Tourniquet), เทปกาวปิดเข็ม ( micropore/transpore ), สาลี, แอลกอฮอล์

9. รถส่งผู้ป่วย อาจเป็นรถพยาบาล รถจี๊ป หรือรถกระบะที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐาน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
และมีการระบายอากาศที่ดี นามาจอดที่ถนนด้านหน้าหน่วยฝึกให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลได้
ทันที โดยมอบหมายผู้ทาหน้าที่พลขับไว้ด้วย

10. ชุดปฐมพยาบาลโรคลมร้อนแบบพกพา สามารถนาไปด้วยทุกที่ที่ทหารใหม่อยู่ ประกอบด้วย กระบอก
ใส่น้า ผ้าเช็ดตัว ปรอทวัดไข้ กระบอกฉีดน้า พัดหรืออุปกรณ์ทาให้เกิดลม

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค
ตารางการฝึกสร้างความเคยชินกับความร้อน ในระยะ ๓ สัปดาห์แรกของการฝึก
วันที่ ของการฝึก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

เวลาที่ใช้ในการฝึก เวลาที่ใช้ในการฝึก
ช่วงเช้า (ชั่วโมง ) ช่วงบ่าย (ชั่วโมง )
(ความชื้นสัมพัทธ์ น้อยกว่า ๖๐% )
๑
๑
๑
๑
๑.๕
๑.๕
๒
๒
๒.๕
๒.๕
๓
๓
๔
๔

เวลาที่ใช้ในการฝึก เวลาที่ใช้ในการฝึก
ช่วงเช้า (ชั่วโมง ) ช่วงบ่าย (ชั่วโมง )
(ความชื้นสัมพัทธ์ มากกว่าหรือเท่ากับ ๖๐% )
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑.๕
๑.๕
๒
๒
๒.๕
๒.๕
๓.๕
๓.๕

ในสัปดาห์ที่ ๒ – ๓ ของการฝึก ให้ปรับเวลาการฝึกให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศและ
สภาพร่างกายของทหารใหม่

หมายเหตุ
 ให้ผู้ฝึก ใช้ดุลพินิจ/ประสบการณ์ จากการฝึกพิจารณาช่วงเวลาของการฝึก ให้เหมาะสมตาม

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในวันเวลาที่ฝึกพร้อมกับสภาวะสุขภาพของผู้รับการฝึก ในวันนั้นว่า
มีไข้หรือมีการเจ็บป่วยอื่นๆหรือไม่
 เวลาที่เหลือ อาจดาเนินกิจกรรม ดังนี้
๑. ตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
๒. บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคัดแยกกลุ่มผู้ที่เป็นโรค และกลุ่มปกติ
๓. จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องสุขศาสตร์ส่วนบุคคลเพื่อการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันเฝ้าระวัง การบาดเจ็บจากความร้อน เพื่อการดูแลตนเองและผู้รับการฝึกด้วยกัน ( คู่บัดดี้ )

อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ค
ตารางการออกกาลังกายสาหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป ในระยะ ๒ สัปดาห์แรกของการฝึก
สัปดาห์ วันที่
การออกกาลังกาย
ที่
ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
๑
๑ ๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๕ – ๑๐ นาที
๒. เดินเร็ว(fast walking) ๓๐ นาที ๒. เดิน(walking) ๓๐ นาที
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
๓. ดันพื้นท่าคุกเข่า ๕ ชุด(set)
down) ๕ นาที
ชุดละ ๕ – ๑๐ ครั้ง (จานวนครั้ง
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching) เท่าที่ไหว ไม่ฝืน)
๕ นาที
๔. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุด
ละ ๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้ง
เท่าที่ไหว ไม่ฝืน)
๕. ท่าแพลงก์ (plank) ๔ ชุด
(set) ชุดละ ๓๐ วินาที
๖. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๗. ยืดเหยียดร่างกาย
(stretching) ๕ นาที
๒

๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๒. เดินเร็ว(fast walking) ๓๐ นาที
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
down) ๕ นาที
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที

๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๒. ท่าสควอช (Squats) ๕ ชุด
(set) ชุดละ ๑๕ ครั้ง
๓. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุด
ละ ๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้ง
เท่าที่ไหว ไม่ฝืน)
๔. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๕. ยืดเหยียดร่างกาย
(stretching) ๕ นาที

หมายเหตุ
ให้มีนายสิบ
พยาบาล
ควบคุม
กากับใน
การออก
กาลังกาย
หากไม่ไหว
ให้หยุดพัก

ตารางการออกกาลังกายสาหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป ในระยะ ๒ สัปดาห์แรกของการฝึก
สัปดาห์ วันที่
การออกกาลังกาย
ที่
ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
๑
๓ ๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๕ – ๑๐ นาที
๒. เดินเร็ว(fast walking) ๓๐ นาที ๒. เดิน(walking) ๓๐ นาที
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
๓. ดันพื้นท่าคุกเข่า ๕ ชุด(set)
down) ๕ นาที
ชุดละ ๕ – ๑๐ ครั้ง (จานวนครั้ง
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching) เท่าที่ไหว ไม่ฝืน)
๕ นาที
๔. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
ไหว ไม่ฝืน)
๕. ท่าแพลงก์ (plank) ๔ ชุด(set)
ชุดละ ๓๐ วินาที
๖. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๗. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที
๔

๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๒. เดินเร็ว(fast walking) ๔๕ นาที
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
down) ๕ นาที
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที

๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๒. ท่าสควอช (Squats) ๕ ชุด(set)
ชุดละ ๑๕ ครั้ง
๓. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
ไหว ไม่ฝืน)
๔. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๕. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที

หมายเหตุ
ให้มีนายสิบ
พยาบาล
ควบคุม
กากับใน
การออก
กาลังกาย
หากไม่ไหว
ให้หยุดพัก

ตารางการออกกาลังกายสาหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป ในระยะ ๒ สัปดาห์แรกของการฝึก
สัปดาห์ วันที่
การออกกาลังกาย
ที่
ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
๑
๕ ๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๕ – ๑๐ นาที
๒. เดินเร็ว(fast walking) ๔๕ นาที ๒. เดิน(walking) ๓๐ นาที
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
๓. ดันพื้นท่าคุกเข่า ๕ ชุด(set)
down) ๕ นาที
ชุดละ ๕ – ๑๐ ครั้ง (จานวนครั้ง
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching) เท่าที่ไหว ไม่ฝืน)
๕ นาที
๔. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
ไหว ไม่ฝืน)
๕. ท่าแพลงก์ (plank) ๔ ชุด(set)
ชุดละ ๓๐ วินาที
๖. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๗. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที
๖

๗

๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๒. เดินเร็ว(fast walking) ๔๕ นาที
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
down) ๕ นาที
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที

พัก

๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๒. ท่าสควอช (Squats) ๕ ชุด(set)
ชุดละ ๑๕ ครั้ง
๓. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
ไหว ไม่ฝืน)
๔. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๕. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที

หมายเหตุ
ให้มีนายสิบ
พยาบาล
ควบคุม
กากับใน
การออก
กาลังกาย
หากไม่ไหว
ให้หยุดพัก

ตารางการออกกาลังกายสาหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป ในระยะ ๒ สัปดาห์แรกของการฝึก
สัปดาห์ วันที่
การออกกาลังกาย
ที่
ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
๒
๑ ๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๕ – ๑๐ นาที
๒. วิ่ง ๕ นาที สลับ เดิน ๕ นาที
๒. เดิน(walking) ๓๐ นาที
รวม ๔๕ นาที
๓. ดันพื้นท่าคุกเข่า ๕ ชุด(set)
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
ชุดละ ๕ – ๑๐ ครัง้ (จานวนครั้ง
down) ๕ นาที
เท่าที่ไหว ไม่ฝืน)
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching) ๔. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
๕ นาที
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
ไหว ไม่ฝืน)
๕. ท่าแพลงก์ (plank) ๔ ชุด(set)
ชุดละ ๓๐ วินาที
๖. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๗. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที
๒ ๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๕ – ๑๐ นาที
๒. วิ่ง ๕ นาที สลับ เดิน ๕ นาที
๒. ท่าสควอช (Squats) ๕ ชุด(set)
รวม ๔๕ นาที
ชุดละ ๑๕ ครั้ง
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
๓. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
down) ๕ นาที
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching) ไหว ไม่ฝืน)
๕ นาที
๔. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๕. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที

หมายเหตุ
ให้มีนายสิบ
พยาบาล
ควบคุม
กากับใน
การออก
กาลังกาย
หากไม่ไหว
ให้หยุดพัก

ตารางการออกกาลังกายสาหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป ในระยะ ๒ สัปดาห์แรกของการฝึก
สัปดาห์ วันที่
การออกกาลังกาย
ที่
ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
๒
๓ ๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๕ – ๑๐ นาที
๒. วิ่ง ๕ นาที สลับ เดิน ๕ นาที
๒. เดิน(walking) ๓๐ นาที
รวม ๔๕ นาที
๓. ดันพื้นท่าคุกเข่า ๕ ชุด(set)
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
ชุดละ ๕ – ๑๐ ครั้ง (จานวนครั้ง
down) ๕ นาที
เท่าที่ไหว ไม่ฝืน)
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching) ๔. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
๕ นาที
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
ไหว ไม่ฝืน)
๕. ท่าแพลงก์ (plank) ๔ ชุด(set)
ชุดละ ๓๐ วินาที
๖. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๗. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที
๔ ๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๕ – ๑๐ นาที
๒. วิ่ง ๕ นาที สลับ เดิน ๕ นาที
๒. ท่าสควอช (Squats) ๕ ชุด(set)
รวม ๕๐ นาที
ชุดละ ๑๕ ครั้ง
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
๓. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
down) ๕ นาที
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching) ไหว ไม่ฝืน)
๕ นาที
๔. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๕. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที

หมายเหตุ
ให้มีนายสิบ
พยาบาล
ควบคุม
กากับใน
การออก
กาลังกาย
หากไม่ไหว
ให้หยุดพัก

ตารางการออกกาลังกายสาหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป ในระยะ ๒ สัปดาห์แรกของการฝึก
สัปดาห์ วันที่
การออกกาลังกาย
ที่
ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
๒
๕ ๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๕ – ๑๐ นาที
๒. วิ่ง ๕ นาที สลับ เดิน ๕ นาที
๒. เดิน(walking) ๓๐ นาที
รวม ๕๐ นาที
๓. ดันพื้นท่าคุกเข่า ๕ ชุด(set)
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
ชุดละ ๕ – ๑๐ ครั้ง (จานวนครั้ง
down) ๕ นาที
เท่าที่ไหว ไม่ฝืน)
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching) ๔. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
๕ นาที
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
ไหว ไม่ฝืน)
๕. ท่าแพลงก์ (plank) ๔ ชุด(set)
ชุดละ ๓๐ วินาที
๖. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๗. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที
๖ ๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๑. อบอุ่นร่างกาย(warm up)
๕ – ๑๐ นาที
๕ – ๑๐ นาที
๒. วิ่ง ๕ นาที สลับ เดิน ๕ นาที
๒. ท่าสควอช (Squats) ๕ ชุด(set)
รวม ๕๐ นาที
ชุดละ ๑๕ ครั้ง
๓. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(cool
๓. ลุกนั่ง(sit-up) ๕ ชุด(set) ชุดละ
down) ๕ นาที
๑๐ – ๑๕ ครั้ง (จานวนครั้งเท่าที่
๔. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching) ไหว ไม่ฝืน)
๕ นาที
๔. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(cool down) ๕ นาที
๕. ยืดเหยียดร่างกาย(stretching)
๕ นาที
๗
พัก
ออกแบบโปรแกรมโดย นายธีรวัฒน์ แพงโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

หมายเหตุ
ให้มีนายสิบ
พยาบาล
ควบคุม
กากับใน
การออก
กาลังกาย
หากไม่ไหว
ให้หยุดพัก

อนุผนวก ๔ ประกอบ ผนวก ค
ตารางอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์ (%)

ค่าความต่างของอุณหภูมิแห้งและเปียก ( อุณหภูมิแห้ง - อุณหภูมิเปียก )
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.5
97
97
97
97
97
97
97
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
95
95
95
95
95
95
95

1
94
94
94
94
93
93
93
93
93
93
93
93
92
92
92
92
92
92
91
91
91
91
90
90
90
90

1.5
91
91
91
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
88
88
88
88
87
87
87
86
86
85
85
85

2
88
88
88
87
87
87
87
87
86
86
86
86
85
85
85
84
84
84
83
83
82
82
82
81
80
80

2.5
85
85
85
85
84
84
84
84
83
83
83
82
82
82
81
81
80
80
80
79
79
78
77
77
76
75

3
83
82
82
82
82
81
81
81
80
80
80
79
79
78
78
78
77
77
76
75
75
74
73
73
72
71

3.5
80
80
79
79
79
79
78
78
77
77
77
76
76
75
75
74
74
73
73
72
71
70
70
69
68
67

4
78
77
77
77
76
76
76
75
75
74
74
73
73
72
72
71
71
70
69
69
68
67
66
65
64
63

4.5
75
75
74
74
74
73
73
72
72
72
71
71
70
69
69
68
68
67
66
65
64
64
63
62
61
60

5
73
72
72
72
71
71
70
70
69
69
68
68
67
67
66
65
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56

5.5
71
70
70
69
69
68
68
68
67
66
66
65
65
64
63
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53

6
68
68
68
67
67
66
66
65
65
64
63
63
62
61
61
60
59
58
57
56
55
60
53
52
51
49

6.5
66
66
65
65
64
64
63
63
62
62
61
60
60
59
58
57
57
56
55
54
53
57
50
49
48
46

7
64
64
63
63
62
62
61
61
60
59
59
58
57
57
56
55
54
53
52
51
50
54
48
46
45
44

7.5
62
62
61
61
60
60
59
59
58
57
57
56
55
54
54
53
52
51
50
49
48
51
45
44
42
41

8
60
60
59
59
58
58
57
57
56
55
54
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
49
43
41
40
37

8.5
59
58
58
57
56
56
55
55
54
53
52
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
46
40
39
37
34

9
57
56
56
55
55
54
53
53
52
51
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
39
38
36
35
32

9.5
55
55
54
53
53
52
52
51
50
49
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
38
37
36
34
33
29

10
53
53
52
52
51
50
50
49
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
36
35
34
32
31
29

T
เปียก
C
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

หมายเหตุ : Tเปียก หมายถึง อุณหภูมิเปียก, C หมายถึง องศาเซลเซียส ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
ตารางอ่านค่าดัชนีความร้อน

ความชื่นสัมพัทธ์

ปรอทแห้ง
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-91
95-99
100

27
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32

28
28
28
28
29
29
30
31
31
32
33
34
35
36

29
29
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40

30
30
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
44

31
31
32
33
34
35
36
38
39
41
43
45
47
49

32
32
33
34
36
37
39
40
42
44
47
49
51
54

33
34
35
36
38
40
41
43
46
48
51
54
57
60

34
35
37
38
40
42
44
47
49
52
55
58
62
66

35
37
39
41
43
45
48
50
53
57
60
64
68
72

ข้อมูลอ้างอิงจาก กรมอุตุนิยมวิทยา (ดร.ชลัมภ์ อุ่นอารีย์)

36
39
41
43
46
48
51
54
58
61
65
69
74
78

37
41
43
46
48
51
55
58
62
66
70
75
80
85

38 39 40 41
43 46 48 51
46 49 51 54
49 52 55 58
52 55 59 62
55 59 63 67
59 63 67 72
63 67 72 77
67 72 77 83
71 77 83 89
76 82 88 95
81 88 95 102
87 94 101 109
92 100 108 116

42
54
57
62
66
71
77
82
88
95
102
109
117
125

43
57
61
65
70
76
82
88
94
101
109
117
125
134

44
60
64
69
75
81
87
94
101
108
116
125
134
143

อนุผนวก ๕ ประกอบ ผนวก ค
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณธงสี ดัชนีความร้อน การดื่มน้า
สัญญาณธง
ดัชนีความร้อน
ปริมาณน้าดื่ม
(องศาเซลเซียส)
(ลิตร/ชั่วโมง)
ธงขาว
น้อยกว่า ๒๗
อย่างน้อย ๑/๒ ลิตร ( ๕๐๐ซีซี )
ธงเขียว
๒๗ – ๓๒
อย่างน้อย ๑/๒ ลิตร ( ๕๐๐ซีซี )
ธงเหลือง
๓๓ – ๓๙
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )
ธงแดง
๔๐ – ๕๑
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )
ธงดา
มากกว่า ๕๑
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )

และเวลาการฝึกทหารใหม่
เวลาใน ๑ ชั่วโมง
ทาได้ต่อเนื่อง
ฝึก ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที
ฝึก ๔๕ นาที พัก ๑๕ นาที
ฝึก ๓๐ นาที พัก ๓๐ นาที
ฝึก ๒๐ นาที พัก ๔๐ นาที

หมายเหตุ : การดื่มน้าตามตารางนี้ให้ค่อยๆดื่มเป็นช่วงเวลาทุกๆ ๑๕ นาที จะเหมาะสมและดีกว่าการดื่มครั้ง
เดียวมากๆ เช่น ให้ดื่มจากกระติกในทุกช่วง ๑๕ นาทีขณะฝึกห้วงอากาศร้อนอบอ้าว
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณธงสี ดัชนีความร้อน การดื่มน้า และเวลาการฝึกทางทหารอื่นๆ
สัญญาณธง
ดัชนีความร้อน
ปริมาณน้าดื่ม
(องศาเซลเซียส)
(ลิตร/ชั่วโมง)
ธงขาว
น้อยกว่า ๒๗
อย่างน้อย ๑/๒ ลิตร ( ๕๐๐ซีซี )
ธงเขียว
๒๗ – ๓๒
อย่างน้อย ๑/๒ ลิตร ( ๕๐๐ซีซี )
ธงเหลือง
๓๓ – ๓๙
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )
ธงแดง
๔๐ – ๕๑
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )
ธงดา
มากกว่า ๕๑
อย่างน้อย ๑ ลิตร ( ๑,๐๐๐ซีซี )
หมายเหตุ : การดื่มน้าตามตารางนี้ให้ค่อยๆดื่มเป็นช่วงเวลาทุกๆ ๑๕ นาที จะเหมาะสมและดีกว่าการดื่มครั้ง
เดียวมากๆ เช่น ให้ดื่มจากกระติกในทุกช่วง ๑๕ นาทีขณะฝึกห้วงอากาศร้อนอบอ้าว

อนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ค
ตารางการสังเกตสีปัสสาวะ และการดื่มน้า

ระดับสี
0

สีปัสสาวะ

สี
ใสเหมือนน้า

สาเหตุ
ดื่มน้ามากเกินไป

1

สีเหลืองใสจางๆ

ดื่มน้าเพียงพอ

2

สีเหลือง

ดื่มน้าน้อยเกินไป

3

สีเหลืองเข้ม

ดื่มน้าไม่พอ

4

สีน้าตาล

มีการสลายของ
กล้ามเนื้อ
อาจทาให้ไตวายได้

คาแนะนา
ให้ลดปริมาณการดื่มน้า
จนปัสสาวะเป็น
สีเหลืองใสจาง ๆ
ทหารควรรักษาการดื่ม
น้าในปริมาณเดิมให้ได้
ตลอดทั้งวัน
ทหารต้องดื่มน้าให้มาก
ขึ้นในทุกๆ ครั้งที่พักการ
ฝึก อย่างน้อยชั่วโมงละ
๒ แก้ว
(๕๐๐ ซีซี)
-ทหารต้องดื่มน้าให้มาก
ขึ้นกว่าปกติ
(อย่างน้อยชั่วโมงละ
๔ แก้ว (๑,๐๐๐ ซีซี)
-สังเกตสีของปัสสาวะใน
ครัง้ ถัดไป
ถ้ายังเข้มอยู่ให้ดื่มน้าเพิ่ม
อีก
-ทหารใหม่รีบแจ้งครูฝึก
ทันที
-ครูฝึกต้องรีบนาทหาร
ไปพบแพทย์ทันที

หมายเหตุ : ทหารใหม่ปัสสาวะมีสีน้าตาลเข้มให้หยุดฝึกและต้องไปพบแพทย์ ทันที และกรณีปัสสาวะไม่ออกให้
ดื่มน้า ๒ แก้ว ( ๕๐๐ ซีซี ) ภายใน ๑ ชั่วโมง ปัสสาวะไม่ออกให้ส่งพบแพทย์ทันที

อนุผนวก ๗ ประกอบ ผนวก ค
ตารางการแบ่งกลุ่มเสี่ยง
สีสญ
ั ลักษณ์
กลุ่มเสี่ยง
ไม่มี
ไม่มีปัจจัยเสี่ยง
สีขาว
๑. ร่างกายไม่เคยชินกับการออกกาลังกาย การฝึก และความร้อน
๒. อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ (นอนหลับน้อยกว่า ๘ ชม.)
๓. ผู้ที่มีอาการป่วยก่อนเข้ารับการฝึก เช่น มี ไข้ เป็นหวัด ท้องเสีย
หอบหืด เป็นต้น แต่ขณะปัจจุบันไม่มีอาการดังกล่าว
๔. มีประวัติใช้ยาเสพติดมาก่อน แต่ไม่ได้เสพยาก่อนมารับการฝึก
ภายใน ๓ วัน
๕. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างหนัก ภายใน ๑ สัปดาห์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๒๔ ชม. ก่อนเข้ารับการฝึก
สีเหลือง ๑. ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า ๒๘
๒. มีไข้ ๓๖.๘ – ๓๗.๒ องศาเซลเซียส เมื่ อวัดโดยเทอร์โมมิเตอร์
ทางรักแร้
๓. มีอาการท้องเสีย หรือเป็นหวัดแต่ไม่มีไข้ ในขณะเข้ารับการฝึก
๔. มี โ รคประจ าตั ว ส าคั ญ ที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การฝึ ก หรื อ ต้ อ ง
รับประทานยาเป็นประจา
๕. ต้องรับประทานยาบางชนิด ซึ่งทาให้การระบายความร้อนออก
จากร่างกายทางเหงื่อได้ลดลง เช่น ยาลดน้ามูก ยาแก้แพ้ ยาแก้
ท้องเสีย ยาขับปัสสาวะ ยาจิตเวช เป็นต้น
๖. ได้ รั บ บาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เหตุ ถู ก ท าร้ายร่างกายจนกล้ ามเนื้ อ
ฟกช้าอย่างรุนแรง และปรากฏอาการอยู่เมื่อเข้ารับการฝึก
๗. ผู้ที่ได้บริจาคโลหิตภายใน ๓ วัน ก่อนเข้ารับการฝึก
๘. มีประวัติใช้ยาเสพติดในช่วงเข้ารับการฝึก
สีแดง
๑. มีไข้สูงเกิน ๓๗.๒ องศาเซลเซียส เมื่อวัดโดยเทอร์โมมิเตอร์ทาง
รักแร้
๒. เคยมีอาการบาดเจ็บจากความร้อน ที่ต้องนอนพักรักษาตัวใน
รพ. มาก่อน
๓. มีใบรับรองแพทย์ให้งดการฝึกในช่วงเข้ารับการฝึก
๔. น้าหนักลด ๒ กก. ภายใน ๑ สัปดาห์

การปฏิบัติ
ทาการฝึกได้ตามปกติ
ฝึกได้ตามปกติแต่
มีการเฝ้าระวังเป็น
พิเศษ

ต้องปรับลดปริมาณ
การฝึกลงให้เหมาะสม
หรือต้องแยกกลุ่มฝึก
และสังเกตอาการอย่าง
ใกล้ชิด

ต้องงดฝึก

ผนวก ง
แบบรายงานการดาเนินงานการป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน
ในการฝึกทหารใหม่

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ง
แบบรายงานการดาเนินงานการป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน
ในการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ง
แบบรายงานการดาเนินงานการป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน
ในการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยสายแพทย์

ผนวก จ
คาแนะนาการเตรียมตัวก่อนเข้าเป็นทหารใหม่
การเตรียมร่างกายก่อนเข้ารับราชการ
ทหารใหม่ควรรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจมีความพร้อมสาหรับ
หลักสูตรการฝึกทหารใหม่ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. หมั่ น ออกก าลั งกายหรื อ ท ากิ จ กรรมกลางแจ้ งอย่ า งสม่ าเสมออย่ างน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ ๓ ครั้งครั้ งละ
อย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อให้ร่างกายคุ้นชินกับการฝึกและสภาพอากาศร้อน
๒. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อย ๘ ชั่วโมง ก่อนการรายงานตัวเข้ารับ
ราชการ
๓. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างหนักภายใน ๑ สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง ๒๔ ชั่วโมง ก่อน
การรายงานตัวเข้ารับราชการ
๔. งด ละ เลิก สารเสพติดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ก่อนการรายงานตัว
๕. ผู้ที่มีโรคประจ าตั ว ที่ ต้องรับ ประทานยาเป็นประจาหรือ ผู้ ต้องรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาลดน้ามูก
ยาแก้แพ้ ยาแก้ท้องเสีย ยาขับปัสสาวะ ยาจิตเวช รวมถึงผู้ที่เคยมีอาการบาดเจ็บจากความร้อนมาก่อนให้แจ้งให้ครู
ฝึกทราบทันที ณ วันรายงานตัว
๖. ผู ้ที ่ม ีอ าการเจ็บ ป่ว ยหรือ ผู ้ที ่ไ ด้ร ับ บาดเจ็บ จากอุ บ ัต ิเ หตุ ถูก ท าร้า ยร่า งกายจนกล้า มเนื ้อ ฟกช้ า
อย่างรุนแรง และยัง ปรากฏอาการอยู่ให้แจ้งให้ครูฝึกทราบทันที ณ วันรายงานตัว
๗. ควรงดบริจาคโลหิตในห้วง ๓ วันก่อนรายงานเข้ารับการฝึก
๘. ทาจิตใจให้สบาย ไม่วิตกกังวลจนเกินไปเพราะการเป็นทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

ผนวก ฉ
แนวทางปฏิบัติในด้านนิรภัยการฝึก
นิ ร ภั ยการฝึ ก หมายถึ ง การป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ หรือ เจ็บ ป่ ว ยจากการฝึ ก ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การฝึ ก
และที่ไม่ใช่จากการฝึก
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการฝึก หมายถึง การบาดเจ็บหรือการเจ็บ ป่วยที่มีสาเหตุโดยตรงจาก
วิธีการฝึก รูปแบบการฝึก หรือจากสภาพแวดล้อมในการฝึก
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ไม่ใช่จากการฝึก หมายถึง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่การฝึก วิธีการ
ฝึก และรูปแบบการฝึก หรือสภาพแวดล้อมจากการฝึก ไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรง แต่เป็นการเจ็บป่วยทางธุรการ
ทั่วไป ที่ไม่ได้มีสาเหตุหรือเกี่ยวเนื่องกับการฝึก
เจ้ าหน้ าที่นิ รภัยการฝึก หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ อานวยการฝึก หรือผู้ รับผิ ดชอบ
การฝึก(กรณี ผอ.ฝึก มอบอานาจ) แต่งตั้งให้ทาหน้าที่
แนวทางปฏิบัติในด้านนิรภัยการฝึก
๑. ขั้นก่อนการฝึก
๑.๑ วางแผนและประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการฝึก และผลกระทบต่อสุขภาพด้านการฝึก
ร่วมกับ ผอ.ฝึก, ผู้รับผิดชอบการฝึก, น.ยุทธการ
๑.๒ ส ารวจ/ตรวจภู มิ ป ระเทศจากการฝึ ก เพื่ อ เป็ น ข้อ มูล ในการวางแผนเผชิญ เหตุ และใช้ ใน
การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการฝึกในแต่ละครั้งรวมถึงประสานงานแจ้งให้หน่วยสนับสนุนการฝึกรับทราบ
และดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ จัดทานโยบายด้านความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ เพื่อรองรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
รวมถึงวางแผนในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการฝึก เพื่อให้ ผบช. อนุมัติแนวทางดังกล่าว
๑.๔ จัดทาบัญชียาเวชภัณฑ์ฉุกเฉินที่ต้องเตรียมไปในการฝึก โดยอาศัยฐานข้อมูลจากการประเมิน
ของกรรมการนิรภัยการฝึก พร้อมทั้งประสาน ควบคุม กากับดูแล และควบคุมการเบิกจ่าย
๒. ขั้นระหว่างการฝึก
๒.๑ ควบคุม กากับ ดูแล เน้นย้ากรรมการแต่ละสถานีให้ระมัดระวัง และแนวทางป้องกันการเกิด
การเจ็บป่วย หรือการประสบอันตรายระหว่างการฝึก
๒.๒ เมื่อเกิดเหตุให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัย และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจาก
การฝึก ตามอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก จ
๒.๓ ทาการเฝ้าระวัง ปรับปรุง จัดทาแผนที่สถานการณ์การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการฝึกรวมถึง
ทาการสอบสวนโรค/การบาดเจ็บเบื้องต้น และเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
๒.๔ รายงาน ผบช.
๓. หลังการฝึก
๓.๑ จัดประชุมถอดบทเรียนจากการฝึก เพื่อปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมต่อไป
๓.๒ ทารายงานสรุปเหตุการณ์
๓.๓ สรุปรายงานและนาเรียน ผบช.

หน้าที่ของนายทหารนิรภัย
ช่วงก่อนการฝึก
นายทหารนิรภัยการฝึกจะต้องดาเนินการเตรียมความพร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยใน
เรื่องของการกากับดูแลและเน้นย้า ผู้เข้ารับการฝึก ให้ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้
๑. ดูแลสุขภาพร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น เพี่อป้องกันการประมาทจากการฝึก
๓. ทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่พอเหมาะ
๔. งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติดและการพนัน
๕. หน่วยจะต้องมีการอบรมชี้แจงให้ผู้เข้ารับการฝึกทราบในเรื่ อง อันตรายจากการฝึกที่อาจจะเกิดขึ้นได้
และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการฝึก
๖. หน่ ว ยควรจะต้ อ งจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลให้ กั บ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก ตาม
ความเหมาะสมของลักษณะของการฝึก และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการฝึก(ถ้ามี)
๗. หน่วยจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและอันตรายจากการฝึก เพื่อจัดทาแผนเผชิญเหตุให้
เหมาะสม
๘. นายทหารนิ ร ภั ย การฝึ กจะต้อ งจัด เตรีย มแผนเผชิ ญ เหตุ ตามแนวทางในประกาศนี้ หรือ ตาม
แนวทางที่หน่วยได้พัฒนาขึ้นมา
ช่วงระหว่างการฝึก
นายทหารนิรภัยการฝึกจะต้องกากับดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ในการเน้นย้าให้ผู้เข้ารับการฝึก
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการฝึก ดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
๒. ปฏิบัติตามคู่มือการใช้อุปกรณ์ในการฝึกให้ถูกต้อง และปลอดภัย
๓. หากพบบริเวณพื้นที่ฝึกทีอ่ าจะก่อให้เกิดอันตราย ให้หน่วยหาวิธีการดาเนินการทาให้ปลอดภัย
๔. หากมีสิ่งที่ไม่ปลอดภัย หรือเกิดอุบัติเหตุ ให้รีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ/นายทหารนิรภัยการฝึก ทันที
และดาเนินการตามแผนเผชิญเหตุตามประกาศนี้ และตามที่หน่วยได้มีการดาเนินการพัฒนาขึ้นมา
ช่วงหลังการฝึก
๑. ทบทวนการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
๒. ทารายงานการปฏิบัติงาน นาเรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ฉ
แนวทางปฏิบัตินิรภัยการฝึก
เมื่อเกิดเหตุ

คณะกรรมการที่รับผิดชอบประจาสถานีการฝึก
๑. แจ้ง น.นิรภัย/น.ยุทธการ/ผอ.ฝึก/กรรมการ
ตามลาดับ
๒. ขออนุมัติให้ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยยุติการฝึกต่อ
ผอ.ฝึก (ผ่าน น.นิรภัยการฝึก)
ผอ.ฝึก อนุมัติ

ผอ.ฝึก อนุมัติ

จัดธุรการนาผู้ป่วยเจ็บ
ส่ง กอ.ฝึก เพื่อให้ จทน. นิรภัยการฝึก
คัดแยก/ประเมิน/รักษาเบื้องต้นที่ กอ.ฝึก

ผู้เข้ารับการฝึกดาเนินการฝึกต่อ

ประเมินอาการ
ไม่สามารถรักษาเองได้

สามารถรักษาเองได้
ให้พักที่ กอ.ฝึก

นาส่ง รพ.

ผู้เข้ารับการฝึกพัก

ฝึกต่อได้
รพ.ให้การรักษา
และให้ความเห็น
ฝึกต่อไม่ได้

ให้กลับไปฝึกต่อ
ผู้เข้ารับการฝึกกลับไปฝึกต่อ

ผู้เข้ารับการฝึก
กลับไปฝึกต่อ
ให้ ผอ.ฝึกเป็นผู้พิจารณาโดย
ความเห็นของคณะกรรมการ
นิรภัยการฝึก

ผนวก ช
แนวทางการรักษาโรคลมร้อนจาแนกตามขีดความสามารถการรักษา

ระดับ ๑ สถานที่เกิดเหตุ
Level
RTA

scene

Management
Temperature control
Resuscitation
Organ support
Target
Time to
Transfer Hemodynamic Monitor Respiratory Laboratory KUB Neurology
temp.
target
time
๐
T<38 c
ASAP
Within
none
T, BP,
none
none
none
none
30 min
HR, RR

หมายเหตุ : RTA = กองทัพบก
คาแนะนา
๑. แนะนาให้ทาการลดอุณหภูมิกายทันที พร้อมกับส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดภายในเวลา ๓๐ นาที
๒. เป้าหมายของการลดอุณหภูมิกายระหว่างส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้น้อยกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส
๓. ระหว่างส่งต่อผู้ป่วยให้ทาการตรวจติดตามสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิกาย (วัดทางรักแร้) ความดันโลหิต
ชีพจร และอัตราการหายใจ

Others
none

ระดับ ๒ โรงพยาบาล ๓๐ เตียง
Management
Resuscitation

Level
RTA

Temperature control
Target
temp.

30
beds

T<๓๘๐c

Time to
target
ASAP

Transfer
time
Within
1 h*

Hemodynamic
IV ﬂuid**

Monitor
T, BP,
HR, RR

Respiratory
O๒ cannula

Organ support
Labolatory

KUB

Labolatory #

correct lifethreatening
electrolyte

Neurology
sedative IV
push*

หมายเหตุ : RTA = กองทัพบก, *Transfer time นับตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
คาแนะนา
๑. แนะนาให้ทาการลดอุณหภูมิกายอย่างต่อเนื่องและเร็วที่สุด โดยวัดอุณหภูมิกายทางทวารหนัก
๒. เป้าหมายของการลดอุณหภูมิกายให้ได้น้อยกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส วัดซ้าทุก ๑๕ นาที
**๓. เปิดหลอดเลือดให้สารน้าด้วยน้าเกลืออุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส โดยเบื้องต้นควรให้อย่างน้อย ๓๐
มิลลิลิตร/นน.ตัว (กิโลกรัม) หลังจากนั้นให้พิจารณาจากปริมาณปัสสาวะ (เป้าหมาย มากกว่า ๐.๕ มิลลิลิตร/
นน.ตัว (กิโลกรัม)/ชั่วโมง)
๔. ติดตามสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิกาย (ทางทวารหนัก) ความดันโลหิต ชีพจร และอัตราการหายใจ
๕. ให้ออกซิเจนช่วยระบบการหายใจ โดยให้ทาง Oxygen cannula ๓-๕ ลิตรต่อนาที
#๖. ทาการเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเก็บ Electrolyte, BUN/Cr, Blood sugar, UA และ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
๗. แก้ไขผลเลือดผิดปกติที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ภาวะโพแทสเซียมต่า (hypokalemia)
ภาวะโพแทสเซียมสูง (hyperkalemia), น้าตาลต่า (hypoglycemia)
*๘. หากผู้ป่วยมีอาการเกร็ง ชัก หรือสับสน สามารถให้ยานอนหลับชนิดฉีด Diazepam ๕ mg IV หรือ
Midazolam ๒.๕-๕ mg IV push ทั้งนี้ต้องดูระดับความดันโลหิตไม่ต่ากว่า ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท
๙. ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมง โดยระดับสัญญาณชีพอยู่
ในระดับปลอดภัย (BP > ๙๐/๖๐ mmHg) ลดอุณหภูมิกายให้ได้อย่างน้อย ๓๘.๐ องศาเซลเซียส ๒ ครั้ง และ
ให้รีบดาเนินการส่งต่ออย่างรวดเร็ว
๑๐. ระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยให้ทาการตรวจติดตามสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิกาย (วัดทางทวารหนัก) ความดัน
โลหิต ชีพจร และอัตราการหายใจ

Others

ระดับ ๓ โรงพยาบาล ๖๐ เตียง และ รพ.ชุมชน
Level
RTA MoPH

60
beds

รพช.

Management
Temperature control
Target Time to Transfer
temp.
target
time
T<๓๘๐
c

ASAP

Within
2 h*

Resuscitation
Hemodynamic

Monitor

IV ﬂuid**
c-line

T, BP,
HR, RR,
SpO2,
CVP

Organ support
Respiratory

ET tube

Laboratory

laboratory ##

KUB

Neurology

correct
electrolyte
, Ca, P,
Mg

sedative
IV push❊,
sedative
IV drip❊❊

หมายเหตุ : RTA = กองทัพบก, MoPH = กระทรวงสาธารณสุข, *Transfer time นับตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
คาแนะนา
๑. แนะนาให้ทาการลดอุณหภูมิกายอย่างต่อเนื่องและเร็วที่สุด โดยวัดอุณหภูมิกายทางทวารหนัก
๒. เป้าหมายของการลดอุณหภูมิกายให้ได้น้อยกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส วัดซ้าทุก ๑๕ นาที
**๓. เปิดหลอดเลือดดาให้สารน้าด้วยน้าเกลืออุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส โดยให้เบื้องต้นควรให้อย่างน้อย ๓๐
มิลลิลิตร/นน.ตัว (กิโลกรัม) หลังจากนั้นให้พิจารณาจากปริมาณปัสสาวะ (เป้าหมาย มากกว่า ๐.๕ มิลลิลิตร/
นน.ตัว (กิโลกรัม)/ชั่วโมง)
๔. พิ จ ารณาการใส่ Central line เพื่ อ ช่ ว ยในการประเมิ น Central Venous Pressure (CVP) และเป็ น
แนวทางการให้สารน้า (ﬂuid challenge test)
๕. ติ ด ตามสั ญ ญาณชี พ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ก าย (ทางทวารหนั ก ) ความดั น โลหิ ต ชี พ จร อั ต ราการหายใจ
วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (SpO2) และวัด (CVP)
๖. หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว การให้ออกซิเจนช่วยระบบการหายใจแบบ Cannula หรือ Mask อาจจะไม่เพียงพอ
ควรพิ จ ารณาใส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจ (Endotracheal intubation (ET tube)) โดยดู จ ากระดั บ ความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิ เจนปลายนิ้ ว (SpO2) ที่น้ อยกว่า ๙๕% ในขณะที่ ใช้ออกซิเจนอยู่ ห รือมี ลั กษณะการหายใจล้ มเหลว
(accessory muscle use, abdominal paradox)
##๗. ท าการเจาะเลื อ ดส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยเก็ บ Electrolyte, BUN/Cr, Blood sugar, ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG), CBC, LFT, Uric acid, UA, ABG, Ca, P, Mg, UA และ septic work up (H/C, U/C)
๘. แก้ ไ ขผลเลื อ ดผิ ด ปกติ ที่ จ ะเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต เช่ น ภาวะโพแทสเซี ย มต่ า (hypokalemia)
ภาวะโพแทสเซียมสูง (hyperkalemia), น้าตาลต่า (hypoglycemia)
๙. หากผู้ป่วยมีอาการเกร็ง ชัก หรือสับสน
*• สามารถให้ยานอนหลับชนิดฉีด Diazepam ๕ mg IV หรือ Midazolam ๒.๕-๕ mg IV push ทั้งนี้ต้องดู
ระดับความดันโลหิตไม่ต่ากว่า ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท
**• พิจารณาการใช้ยานอนหลับชนิดหยด (Midazolam IV drip ๒.๕-๕ mg/h) ในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีอาการ
ชักเกร็ง ต่อต้าน หรือไม่สามารถควบคุมด้วยยาชนิดฉีดได้
๑๐. พิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อชนิดครอบคลุมเชื้อกว้าง (board-spectrum antibiotics prophylaxis) เพื่อเป็น
การป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงขณะเกิดโรค
๑๑. พิจารณาให้ ย าลดการหลั่ งกรดชนิดฉีด (Proton Pump Inhibitors (PPI)) เพื่อป้องกันเลื อดออกจาก
ทางเดินอาหาร

Others
stat ATB
prophylaxis,
PPI
prophylaxis

๑๒. ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมง โดยระดับสัญญาณชีพ
อยู่ ในระดั บ ปลอดภั ย (BP > ๙๐/๖๐ mmHg) ลดไข้ ได้ อ ย่ า งน้ อ ย ๓๘.๐ องศาเซลเซี ย ส ๒ ครั้ ง และ
รีบดาเนินการส่งต่ออย่างรวดเร็ว
๑๓. ระหว่างการส่ งผู้ ป่ ว ยให้ ท าการตรวจติ ด ตามสั ญ ญาณชี พ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ก าย (วั ด ทางทวารหนั ก )
ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (SpO2) และวัด (CVP)

ระดับ ๔ โรงพยาบาล ๑๕๐ เตียง และ รพ.ทั่วไป
RTA

Level
MoPH

Management
ER

150
beds

รพท.

ICU

ICU

Temperature control
Target Time to Transfer
temp.
target
time

T<38๐c

ASAP

< 32๐c,
33๐ c
if GCS
3

within
3h

Within
1 h*

Resuscitation
Hemodynamic

Monitor

IV ﬂuid**
c-line

T, BP,
HR, RR,
SpO2,
CVP

ﬂuid
assessment*
**

T, BP,
HR, RR,
SpO๒,
CVP

Organ support
Respiratory

Labolatory

ET tube

Labolatory
##

ET tube

Labolatory
###

KUB

Neurology

correct
electrolyt
e
, Ca, P,
Mg

sedative
IV push❊,
sedative
IV drip❊❊

correct
all lab,
Hemo
dialysis

sedative +
analgesia
❊❊❊

Others
stat ATB
prophylaxis,
PPI
prophylaxis

surviving
sepsis
campaign

หมายเหตุ : RTA = กองทัพบก, MoPH = กระทรวงสาธารณสุข, *Transfer time นับตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
คาแนะนาที่ห้องฉุกเฉิน
๑. แนะนาให้ทาการลดอุณหภูมิกายอย่างต่อเนื่องและเร็วที่สุด โดยวัดอุณหภูมิกายทางทวารหนัก
๒. เป้าหมายของการลดอุณหภูมิกายให้ได้น้อยกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส วัดซ้าทุก ๑๕ นาที
**๓. เปิดหลอดเลือดดาให้ สารน้าด้วยน้าเกลืออุณ หภูมิ ๔ องศาเซลเซียส โดยให้เบื้องต้นควรให้อย่างน้อย
๓๐ มิ ล ลิ ลิ ต ร/นน.ตั ว (กิ โ ลกรั ม ) หลั ง จากนั้ น ให้ พิ จ ารณาจากปริ ม าณปั ส สาวะ (เป้ า หมาย มากกว่ า
๐.๕ มิลลิลิตร/นน.ตัว (กิโลกรัม)/ชั่วโมง)
***๔. พิจ ารณาการใส่ Central line เพื่ อช่ว ยในการประเมิ น Central Venous Pressure (CVP) และเป็ น
แนวทางการให้สารน้า (ﬂuid challenge test)
๕. ติ ด ตามสั ญ ญาณชี พ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ก าย (ทางทวารหนั ก ) ความดั น โลหิ ต ชี พ จร อั ต ราการหายใจ
วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (SpO2) และวัด (CVP)
๖. หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว การให้ออกซิเจนช่วยระบบการหายใจแบบ Cannula หรือ Mask อาจจะไม่เพียงพอ
ควรพิ จ ารณาใส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจ (Endotracheal intubation (ET tube)) โดยดู จ ากระดั บ ความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจนปลายนิ้ ว (SpO2) ที่น้ อยกว่า ๙๕% ในขณะที่ใช้อ อกซิเจนอยู่ห รือมีลั กษณะการหายใจล้ มเหลว
(accessory muscle use, abdominal paradox)
##๗. ท าการเจาะเลื อดส่ งตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยเก็บ Electrolyte, BUN/Cr, Blood sugar, ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG), CBC, LFT, Uric acid, UA, ABG, Ca, P, Mg, UA และ septic work up (H/C, U/C)
๘. แก้ ไ ขผลเลื อ ดผิ ด ปกติ ที่ จ ะเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต เช่ น ภาวะโพแทสเซี ย มต่ า (hypokalemia)
ภาวะโพแทสเซียมสูง (hyperkalemia), น้าตาลต่า (hypoglycemia)
๙. หากผู้ป่วยมีอาการเกร็ง ชัก หรือสับสน
❊• สามารถให้ ย านอนหลั บ ชนิ ด ฉี ด Diazepam ๕ mg IV หรื อ Midazolam ๒.๕-๕ mg IV push
ทั้งนี้ต้องดูระดับความดันโลหิตไม่ต่ากว่า ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท
❊❊• พิ จ ารณาการใช้ ย านอนหลั บ ชนิ ด หยด (Midazolam IV drip ๒.๕-๕ mg/h) ในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยยั ง มี
อาการชัก เกร็ง ต่อต้าน หรือไม่สามารถควบคุมด้วยยาชนิดฉีดได้

๑๐. เริ่ ม ให้ ย าฆ่ า เชื้ อ ชนิ ด ครอบคลุ ม เชื้ อ กว้ า ง (board-spectrum antibiotics prophylaxis) เพื่ อ เป็ น
การป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงขณะเกิดโรค
๑๑. พิจารณาให้ ยาลดการหลั่งกรดชนิดฉีด (Proton Pump Inhibitors (PPI)) เพื่อป้องกันเลือดออกจาก
ทางเดินอาหาร
๑๒. ส่งต่อผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมง โดยระดับสัญญาณชีพอยู่ใน
ระดับปลอดภัย (BP > ๙๐/๖๐ mmHg) ลดไข้ได้อย่างน้อย ๓๘.๐ องศาเซลเซียส ๒ ครั้งและรีบดาเนินการส่ง
ต่ออย่างรวดเร็ว
๑๓. ระหว่างการส่ งผู้ ป่ ว ยให้ ท าการตรวจติด ตามสั ญ ญาณชีพ ได้ แก่ อุณ หภู มิ กาย (วัดทางทวารหนั ก )
ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (SpO2) และวัด (CVP)
คาแนะนาที่หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
๑. ลดอุณหภูมิกายให้ได้น้อยกว่า ๓๖ องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา ๓ ชั่วโมงหลังจากการวินิจฉัยโรค
และควบคุมให้ได้เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง แต่หากผู้ป่วยมีอาการอยู่ในภาวะวิกฤต (E๑M๑V๑) ให้ลดอุณหภูมิลงไป
เป็น ๓๓-๓๔ องศาเซลเซียส (therapeutic hypothermia) เพื่อเป็นการรักษาการทางานของสมอง
๒. ท าการประเมิ น การให้ ส ารน้ าด้ ว ย (CVP), urine output, Inferior Vena Cava (IVC) หรื อ ﬂuid
responsiveness
๓. ติดตามสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิกาย (ทางทวารหนัก) ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ วัดความ
อิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (SpO๒) และวัด (CVP)
๔. ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยปรับตามสภาพผู้ป่วย
• หากไม่มีพยาธิสภาพในปอด ให้ตั้งเครื่องช่วยหายใจ tidal volume ๘-๑๐ cc/kg IBW, PEEP ๕ cmH2O
• หากมี พ ยาธิ ส ภาพที่ เป็ น bilateral lesion, pulmonary edema, ARDS ให้ ตั้ ง tidal volume ๖-๘
cc/kg IBW, PEEP ๘-๑๐ cmH2 O (ต้ อ งระมั ด ระวั ง กรณี ที่ BP < ๙๐/๖๐ mmHg ให้ ล ด PEEP ลงเหลื อ
๕ cmH2O)
###๕. ท าการเจาะเลื อดส่ ง ตรวจทางห้ องปฏิ บัติการโดยเก็บ Electrolyte, BUN/Cr, Blood sugar, ตรวจ
คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ (ECG), CBC, LFT, Uric acid, UA, ABG, Ca, P, Mg, UA, septic work up (H/C, U/C),
CPK, CK-MB, Troponin T, Lactate และ DIC proﬁle
๖. แก้ไขผลเลือดผิดปกติ และพิจารณาทาการฟอกเลือดเพื่อล้างไต (renal replacement therapy - RRT,
hemodialysis)
❊❊❊๗. ให้ ย านอนหลั บ ร่ ว มกั บ ยาแก้ ป วดชนิ ด หยดทางหลอดเลื อ ด (Midazolam ๒.๕-๕ mg/h +
fentanyl ๒๕-๕๐ mcg/h) เพื่อลดอาการสั่นและกระสับกระส่าย โดยจะให้ติดต่อกัน ๒๔ ชม. แรกและหยุด
ในเช้าวันถัดมาเพื่อประเมินอาการทางระบบประสาท
๘. หากผู้ป่วยมีลักษณะของการติดเชื้อ เช่น ไข้สูงหลังจากลดความร้อนเกิน ๒๔ ชั่วโมง หรือความดันโลหิต
ลดลงเป็นลักษณะ wide pulse pressure ให้คิดถึงกลุ่มโรคติดเชื้อ ควรทาตามคาแนะนาของ surviving
sepsis campaign

ระดับ ๕ โรงพยาบาลขนาดมากกว่า ๔๐๐ เตียง และโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงเรียนแพทย์
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หมายเหตุ : RTA = กองทัพบก, MoPH = กระทรวงสาธารณสุข, *Transfer time นับตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
คาแนะนาที่ห้องฉุกเฉิน
๑. แนะนาให้ทาการลดอุณหภูมิกายอย่างต่อเนื่องและเร็วที่สุด โดยวัดอุณหภูมิกายทางทวารหนัก
๒. เป้าหมายของการลดอุณหภูมิกายให้ได้น้อยกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส วัดซ้าทุก ๑๕ นาที
**๓. เปิดหลอดเลือดดาให้ สารน้าด้วยน้าเกลืออุณ หภูมิ ๔ องศาเซลเซียส โดยให้เบื้องต้นควรให้อย่างน้อย
๓๐ มิ ล ลิ ลิ ต ร/นน.ตั ว (กิโลกรั ม) หลั งจากนั้ น ให้ พิ จ ารณาจากปริม าณปั ส สาวะ (เป้ าหมาย มากกว่ า ๐.๕
มิลลิลิตร/
นน.ตัว (กิโลกรัม)/ชั่วโมง)
***๔. พิจารณาการใส่ Central line เพื่อช่วยในการประเมิน (Central Venous Pressure (CVP)) และเป็น
แนวทางการให้สารน้า (ﬂuid challenge test)
๕. ติ ด ตามสั ญ ญาณชี พ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ก าย (ทางทวารหนั ก ) ความดั น โลหิ ต ชี พ จร อั ต ราการหายใจ
วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (SpO2) และวัด (CVP)
๖. หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว การให้ออกซิเจนช่วยระบบการหายใจแบบ Cannula หรือ Mask อาจจะไม่เพียงพอ
ควรพิ จ ารณาใส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจ (Endotracheal intubation (ET tube)) โดยดู จ ากระดั บ ความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจนปลายนิ้ ว (SpO2) ที่ น้ อยกว่ า ๙๕% ในขณะที่ ใช้อ อกซิเจนอยู่ห รือ มีลั กษณะการหายใจล้ มเหลว
(accessory muscle use, abdominal paradox)
##๗. ท าการเจาะเลื อดส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยเก็บ Electrolyte, BUN/Cr, Blood sugar, ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG), CBC, LFT, Uric acid, UA, ABG, Ca, P, Mg, UA และ septic work up (H/C, U/C)
๘. แก้ ไ ขผลเลื อ ดผิ ด ปกติ ที่ จ ะเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต เช่ น ภาวะโพแทสเซี ย มต่ า (hypokalemia)
ภาวะโพแทสเซียมสูง (hyperkalemia), น้าตาลต่า (hypoglycemia)
๙. หากผู้ป่วยมีอาการเกร็ง ชัก หรือสับสน
❊• สามารถให้ ย านอนหลั บ ชนิ ด ฉี ด Diazepam ๕ mg IV หรื อ Midazolam ๒.๕-๕ mg IV push
ทั้งนี้ต้องดูระดับความดันโลหิตไม่ต่ากว่า ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท
❊❊• พิ จ ารณาการใช้ ย านอนหลั บ ชนิ ด หยด (Midazolam IV drip ๒.๕-๕ mg/h) ในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยยั ง มี
อาการชัก เกร็ง ต่อต้าน หรือไม่สามารถควบคุมด้วยยาชนิดฉีดได้

๑๐. เริ่มให้ยาฆ่าเชื้อชนิดครอบคลุมเชื้อกว้าง (board-spectrum antibiotics prophylaxis) เพื่อเป็นการ
ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงขณะเกิดโรค
๑๑. พิจารณาให้ ยาลดการหลั่งกรดชนิดฉีด (Proton Pump Inhibitors (PPI)) เพื่อป้องกันเลือดออกจาก
ทางเดินอาหาร
๑๒. ส่งต่อผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมง โดยระดับสัญญาณชีพอยู่ใน
ระดับปลอดภัย (BP > ๙๐/๖๐ mmHg) ลดไข้ได้อย่างน้อย ๓๘.๐ องศาเซลเซียส ๒ ครั้งและรีบดาเนินการส่ง
ต่ออย่างรวดเร็ว
๑๓. ระหว่างการส่ งผู้ ป่ ว ยให้ ท าการตรวจติด ตามสั ญ ญาณชีพ ได้ แก่ อุณ หภู มิ กาย (วัดทางทวารหนั ก )
ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (SpO2) และวัด (CVP)
คาแนะนาที่หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
๑. ลดอุณหภูมิกายให้ได้น้อยกว่า ๓๖ องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา ๓ ชั่วโมงหลังจากการวินิจฉัยโรค
และ
ควบคุมให้ได้เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง แต่หากผู้ป่วยมีอาการอยู่ในภาวะวิกฤต (E1M1V1) ให้ลดอุณหภูมิลงไปเป็น
๓๓-๓๔ องศาเซลเซียส (therapeutic hypothermia) เพื่อเป็นการรักษาการทางานของสมอง
๒. ท าการประเมิ น การให้ ส ารน้ าด้ ว ย (CVP), urine output, Inferior Vena Cava (IVC) หรื อ ﬂuid
responsiveness
๓. ติ ด ตามสั ญ ญาณชี พ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ก าย (ทางทวารหนั ก ) ความดั น โลหิ ต ชี พ จร อั ต ราการหายใจ
วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (SpO2) และวัด (CVP)
๔. ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยปรับตามสภาพผู้ป่วย
• หากไม่มีพยาธิสภาพในปอด ให้ตั้งเครื่องช่วยหายใจ tidal volume ๘-๑๐ cc/kg IBW, PEEP ๕ cmH2O
• หากมี พ ยาธิ ส ภาพที่ เป็ น bilateral lesion, pulmonary edema, ARDS ให้ ตั้ ง tidal volume ๖-๘
cc/kgIBW, PEEP ๘-๑๐ cmH2 O (ต้ อ งระมั ด ระวั ง กรณี ที่ BP < ๙๐/๖๐ mmHg ให้ ล ด PEEP ลงเหลื อ
๕ cmH2O)
###๕. ท าการเจาะเลื อดส่ ง ตรวจทางห้ องปฏิ บัติการโดยเก็บ Electrolyte, BUN/Cr, Blood sugar, ตรวจ
คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ (ECG), CBC, LFT, Uric acid, UA, ABG, Ca, P, Mg, UA, septic work up (H/C, U/C),
CPK, CK-MB, Troponin T, Lactate และ DIC proﬁle
๖. แก้ไขผลเลือดผิดปกติ และพิจารณาทาการฟอกเลือดเพื่อล้างไต (renal replacement therapy - RRT,
hemodialysis)
❊❊❊๗. ให้ ย านอนหลั บ ร่ ว มกั บ ยาแก้ ป วดชนิ ด หยดทางหลอดเลื อ ด (Midazolam ๒.๕-๕ mg/h +
fentanyl ๒๕-๕๐ mcg/h) เพื่อลดอาการสั่นและกระสับกระส่าย โดยจะให้ติดต่อกัน ๒๔ ชม. แรกและหยุดใน
เช้าวันถัดมาเพื่อประเมินอาการทางระบบประสาท
๘. หากผู้ป่วยมีลักษณะของการติดเชื้อ เช่น ไข้สูงหลังจากลดความร้อนเกิน ๒๔ ชั่วโมง หรือความดันโลหิต
ลดลงเป็นลักษณะ wide pulse pressure ให้คิดถึงกลุ่มโรคติดเชื้อ ควรทาตามคาแนะนาของ surviving
sepsis campaign

