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พ.อ.รศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ�น พ.อ.ผศ.ราม รังสินธ์ุ น.ส.วรรัชนี อิ�มใจจติต์ พ.อ. หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชต ิ
พ.อ.รศ. สุธี พานิชกุล

การศกึษาเชงิคุณภาพ
เพื�อหาแนวทางในการป้องกนัโรคลมร้อน

ในทหารกองประจาํการ

 ภาควิชาปาราสิตวิทยา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 สํานักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า /โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

BackgroundBackground

•• ปัจจุบนัภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงขึ 'นเรื�อยๆปัจจุบนัภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงขึ 'นเรื�อยๆ  ทาํให้ทาํให้
อุบตักิารณ์ของอุบตักิารณ์ของการเจ็บป่วยจากความรอ้นสงูขึน้การเจ็บป่วยจากความรอ้นสงูขึน้
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โรคลมร้อนคืออะไรโรคลมร้อนคืออะไร
• โรคลมร้อนหรือ Heat Stroke เป็นโรคที�มีการผิดปกตขิอง
ร่างกายหลายระบบจากการได้รับความร้อนทั 'งจากภายนอก
และจากการออกกาํลังกาย แล้วร่างกายระบายความร้อนออก
ไม่ทนั ซึ�งความร้อนจะทาํลายระบบต่างๆ จนอาจทาํให้
เสียชีวติได้

7

อาการตั 'งแต่เริ�มต้นถงึรุนแรงอาการตั 'งแต่เริ�มต้นถงึรุนแรง
� ผดหรือโรคผื�นร้อน – มีอาการผื�นคันตามร่างกายจากการอักเสบของต่อมเหงื�อ 

� การบวมจากความร้อน – มีการบวมบริเวณเท้า ขา มือ เริ�มใน 1 – 2 วันแรก

� โรคลมแดด – หน้ามืดเป็นลม หมดสตไิป

� โรคตะคริวแดด – ปวดเกร็งบริเวณน่อง ต้นขา หรือไหล่

� โรคเพลียแดด – มีอาการอ่อนเพลีย, วงิเวียน, มนึงง, ปวดศีรษะ, คลื�นไส้, 

อาเจียน, ปวดกล้ามเนื 'อ แต่ยังรู้สึกตัวตามปกต ิ

� โรคลมร้อน – มีอาการแสดงที�สําคัญได้แก่ อุณหภมูิร่างกายสูงเกนิ 40.50

องศาเซลเซียส, ความรู้สึกตัวผดิปกต ิเช่น ซมึลง, พฤตกิรรมเปลี�ยนแปลงไป 

และอาจถงึขั 'นไม่มีเหงื�อออกตามร่างกาย

8
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จาํนวนผู้ป่วยโรคลมร้อนในทหารกองประจาํการจาํนวนผู้ป่วยโรคลมร้อนในทหารกองประจาํการ

9
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จํานวนผูป่้วย-ตาย จากโรคลมรอ้น
• จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลการบาดเจบ็ที�เกดิ

จากความร้อนตั 'งแต่ปี 2533 จนถงึปัจจุบัน
ของกรมแพทย์ทหารบก พบมีจาํนวนผู้ป่วย
ทั 'งสิ 'น 310 ราย

• มีอุบัตกิารณ์ของโรคลมร้อน (Heat 

stroke) ประมาณ 32 รายต่อกาํลังพล 

100,000 นาย และพบอัตราป่วยตายร้อยละ 
3.6 นอกจากนี 'ผู้ที�รอดชีวติมักจะมีอาการ
ข้างเคียงทางสมองร่วมด้วย

ปจัจยับคุคล
••  BMI
• การบาดเจ็บ
• การป่วยกอ่นเป็นทหาร
• เหลา้ และสารเสพตดิ
• ความคุน้ชนิจากความรอ้น

10

AGENT=ความรอ้น
••  การฝึก 
• การระบายความรอ้น
• เครื%องแบบ

ปจัจยัที.เก ี.ยวขอ้งกบัการเกดิโรคลมรอ้น

สิ�งแวดล้อม
• เวลาที�ออกกําลงั
• ความชื�นสัมพทัธ์
• อุณหภูมิภายนอก
• พื�นผวิของสนาม
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ปัจจยัที�ทาํให้เกดิการเจบ็ป่วยจากความร้อนปัจจยัที�ทาํให้เกดิการเจบ็ป่วยจากความร้อน

1. ปัจจยัจากสิ�งแวดล้อม
1. อุณหภมูิ

2. ความชื 'น

3.3. พื 'นผิวของสนามพื 'นผิวของสนาม

4. เวลาที�ออกกาํลังกาย

2. ปัจจยัส่วนบุคคล
1. อ้วน

2. ความเคยชินของร่างกาย ภมูิลําเนา

3. โรคประจาํตวัและการใช้ยา

ปัจจยัที�ทาํให้เกดิการเจบ็ป่วยจากความร้อนปัจจยัที�ทาํให้เกดิการเจบ็ป่วยจากความร้อน

3. ปัจจัย agent

1. การฝึก

2. การระบายความร้อน

3. เครื�องแบบ
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ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง

• การคัดกรองอย่างง่ายในการระบุผู้ที�มีความเสี�ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจาก
ความร้อนในการฝึกของทหารนาวิกโยธิน

• ผู้ที�มีความเสี�ยงสูงได้แก่ 

• ผู้ที�มีดัชนีมวลกายมากกว่า 22 

• ใช้เวลาในการวิ�ง 1.5 ไมล์มากกว่าหรือเท่ากับ 12 นาที

• ทหารใหม่ควรได้รับการคัดกรองตั 'งแต่ช่วงเริ�มต้นการฝึกและแยกออกมาไม่ให้
ได้รับการฝึกอย่างหนักตามปกตจินกว่าร่างกายจะมีความแข็งแรงเพยีงพอและ
มีนํ 'าหนักที�ลดลง

13

Gardner et al. 

Gardner JW, Kark JA, Karnei K, et al. Risk factors predicting exertional heat illness in male Marine Corps recruits. 

Med Sci Sports Exerc 1996;28:939-44.

ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง

• กองทพัมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคดังกล่าว 
เช่น การเพิ�มระเบยีบในการชักธงสีต่างๆ หรือการวัดอุณหภมูิ
สิ�งแวดล้อม แต่ยังพบการเกดิโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื�อง
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ตารางแสดงสีของธงต่างๆตารางแสดงสีของธงต่างๆ

16
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อุปกรณ์สาํหรับการรักษาการอุปกรณ์สาํหรับการรักษาการ
เจบ็ป่วยจากความร้อนเจบ็ป่วยจากความร้อน

1. Cont Temp monitors

(rectal, skin)

2. Water sprays

3. Electric fans

4. A warm-air blower

วัตถุประสงค์ของการวจัิย
• เพื�อค้นหาแนวทางในการป้องกันการเกดิการเจบ็ป่วย
จากโรคลมร้อนและการเสียชีวติจากโรคลมร้อน

18

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ
• ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการฝึกทหารใหม่ที+มีประสิทธิภาพ

ยิ+งขึ2น 

• ช่วยในการควบคุมและป้องกนัการเกิดโรคจากความร้อน 

• ช่วยประหยดังบประมาณในการดูแลรักษากาํลงัพลที+ป่วยเจบ็จากความร้อน
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วธีิการดาํเนินการวจิยัวธีิการดาํเนินการวจิยั
• การวจิยัเชงิคุณภาพการวจิยัเชงิคุณภาพการวจิยัเชงิคุณภาพการวจิยัเชงิคุณภาพ
• หน่วยฝึกทหารใหมจ่งัหวดัหน่วยฝึกทหารใหมจ่งัหวดัหน่วยฝึกทหารใหมจ่งัหวดัหน่วยฝึกทหารใหมจ่งัหวดั
ทหารบกกาญจนบุรีทหารบกกาญจนบุรีทหารบกกาญจนบุรีทหารบกกาญจนบุรี

• ทาํการรว่มกลุม่สนทนาทาํการรว่มกลุม่สนทนาทาํการรว่มกลุม่สนทนาทาํการรว่มกลุม่สนทนา (Focus (Focus (Focus (Focus 
Group Discussion) Group Discussion) Group Discussion) Group Discussion) เพือ่ให้เพือ่ให้เพือ่ให้เพือ่ให้
แสดงความคดิเห็น ความรู้แสดงความคดิเห็น ความรู้แสดงความคดิเห็น ความรู้แสดงความคดิเห็น ความรู้
ความเขา้ใจและประสบการณ์ความเขา้ใจและประสบการณ์ความเขา้ใจและประสบการณ์ความเขา้ใจและประสบการณ์
เกีย่วกบัโรคทีเ่กดิจากความรอ้นเกีย่วกบัโรคทีเ่กดิจากความรอ้นเกีย่วกบัโรคทีเ่กดิจากความรอ้นเกีย่วกบัโรคทีเ่กดิจากความรอ้น
และและและและ////หรอื การทาํการสัมภาษณ์หรอื การทาํการสัมภาษณ์หรอื การทาํการสัมภาษณ์หรอื การทาํการสัมภาษณ์
เชงิลกึ เชงิลกึ เชงิลกึ เชงิลกึ ((((InInInIn----depth interview)depth interview)depth interview)depth interview)    
ปัจจยัตวับุคคล ปจัจยัของปัจจยัตวับุคคล ปจัจยัของปัจจยัตวับุคคล ปจัจยัของปัจจยัตวับุคคล ปจัจยัของ

19

ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มเป้าหมาย
• เป็นหน่วยที�มีการรายงานการเกดิโรคจากความร้อน ในระหว่าง         
ทาํการฝึก

• ลักษณะของกลุ่มที�ทาํสนทนาแบบเจาะจง แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี '
1.  พลทหารใหม่ร่างกายปกตใินผลัดที� 1 (เดือนพฤษภาคม)

2.  พลทหารใหม่ที�มีอาการเสี�ยงต่อการเกิดโรค (ทุเลาฝึก)

3.  ผู้ฝึกและผู้ช่วยครูฝึกทหารใหม่

4.  ผู้บงัคับหน่วยฝึก

20
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21

Concept Question Probe

ความรูเ้กี�ยวกบัโรคลมรอ้น ๑.รูอ้ะไรเกี�ยวกบัโรคลมรอ้นบา้ง
๒.ปจัจยัอะไรที�ทาํใหเ้กดิโรคลมรอ้น

- โรคนี2 มีลกัษณะอยา่งไร
- มีวธีิการป้องกนัอยา่งไร
- ผลเสียที+เกิดขึ2นมีอะไรบา้ง

ทศันคตเิกี�ยวกบัโรคลมรอ้น ๑.คดิอย่างไรกบัโรคลมรอ้น
๒.คดิวา่โรคลมรอ้นเกดิจากอะไร

- กลวัจะเป็นโรคลมร้อนหรือไม่

พฤตกิรรมสว่นบุคคล ๑.อาชพีกอ่นมาเป็นทหาร
๒.อาการปว่ยระหวา่งการฝึก
๓.การสงัเกตอาการของตวัเอง
๔.สภาพรา่งกาย
๕.การประเมนิอาการเสี�ยงเบื3องตน้

- ก่อนเขา้รับการฝึกทหารลกัษณะของอาชีพหรือ
งานที+ทาํเป็นอยา่งไร
- ร่างกายตอบสนองกบัการฝึกอยา่งไรบา้ง
- สังเกตสีปัสสาวะมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง
เปลี+ยนแปลงมากนอ้ยเพียงใด
- การทดสอบสภาพรา่งกายกอ่นการเขา้ฝึกเป็นอย่างไร

สภาพแวดลอ้มที�เอื3อต่อการ
เกดิโรคลมรอ้น

๑.การใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งกบัการฝึกทหาร
ใหม่
๒.สภาพอากาศ
๓.อุณหภูมทิี�ไดร้บัการฝึก
๔.ความชื3นสมัพทัธ์ 

- อุณหภมิูขณะฝึก 

- มกีารปฏบิตัติามตารางของสธีงหรอืไม ่
- สถานที�ใชฝึ้กอยู่บรเิวณใด
คดิวา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่
- ชดุที�สวมใสใ่นขณะที�ทาํการฝึกเหมาะสมหรอืไม่
- นํ3าดื�มที�หน่วยจดัใหม้ ีเพยีงพอต่อความตอ้งการหรอืไม่

ผลการวจิยั
• ความรู้เดมิ

• ความรู้ใหม่

22

ปัจจยับุคคล
•• การคดักรอง
• BMI
• การบาดเจ็บ
• การป่วยกอ่นเป็นทหาร
• เหลา้ และสารเสพตดิ
• ความคุน้ชนิจากความรอ้น

AGENT=ความรอ้น
••  การฝึก 
• การระบายความรอ้น
• เครื%องแบบ

สิ.งแวดลอ้ม
• เวลาที�ออกกาํลงั
• ความชื�นสัมพทัธ์
• อณุหภูมภิายนอก
• พื�นผวิของสนาม
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• ปัจจุบนัหน่วยฝึกทหารใหม่มีความตระหนักถงึภยัจากโรคลม
ร้อน มีการเตรียมความพร้อมโดยการอบรมครูฝึกและผู้ช่วยครู
ฝึกในเรื�องโรคที�เกดิจากความร้อนเพื�อให้มีการฝึกทหารอย่าง
ปลอดภยั โดยมีการกาํหนดนโยบายในระดับกองทพับกจนถงึ
หน่วยฝึก

• มีการดาํเนินการฝึกให้ร่างกายคุ้นชินกับความร้อนตามตาราง
การฝึกที�กาํหนดโดย ยศ.ทบ.

23

ความรู้เดมิ

การสรา้งความคุน้ชินกบัความรอ้นการสรา้งความคุน้ชินกบัความรอ้น
• ระยะเวลาในการฝึกทหารใหม่ 10 สปัดาห ์(หรอืปรบัเป็น 12 สป.)

– 2 สป. แรก; Heat Acclimatization Program

– 8 สป. ต่อมา; ฝึกตามเกณฑท์ี) ยศ.ทบ.กาํหนด

24

ความรู้เดมิ
(Heat Acclimatization)
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การสรา้งความคุน้ชินกบัความรอ้นการสรา้งความคุน้ชินกบัความรอ้น

• เกดิขึ-นไดเ้มื)อมีการสมัผสัความรอ้นอย่างเพยีงพอที)จะทาํใหอ้ณุหภมิู
กายเพิ)มขึ-น และกระตุน้ใหเ้กดิการหล ั )งเหงื)อ

• สมัผสัความรอ้นทกุวนัประมาณ 2 สป.อย่างนอ้ย 2 ชม.ต่อวนั 

• อย่างนอ้ย 2 ชม.ต่อวนั สามารถแบ่งเป็น 
– 1 ชม.แรก (endurance training) ฝึกแถวชิด, เดินสวนสนาม, วิ)ง

เบาๆ

– 1 ชม.ต่อมา (strength training) ดนัพื-น, resistance training

25

(Heat Acclimatization)

การสรา้งความคุน้ชินกบัความรอ้นการสรา้งความคุน้ชินกบัความรอ้น
(Heat Acclimatization)(Heat Acclimatization)

• แลว้ค่อยๆเพิ)ม ความแรง (intensity) หรอื ระยะเวลา (duration) ในแต่ละวนั
• หากหยุดสมัผสักบัความรอ้น ความคุน้ชินกบัความรอ้นจะอยู่ไดอ้กีประมาณ 1 สป. 

และจะค่อยๆลดลงประมาณ 75% ในสป.ที) 3
• การอยู่ในสิ)งแวดลอ้มที)เยน็ 1-2 วนั จะไม่รบกวนการสรา้งความคุน้ชินกบัความรอ้น

26
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• กาํหนดให้มีการปรับเปลี�ยนการฝึกตาม
สถานการณ์ใช้อุปกรณ์วัดอุณหภมูแิละ
ความชื 'นสัมพัทธ์และใช้ระบบชักธงสีเป็นหลัก

• การเตรียมการปฐมพยาบาลจะเตรียม
เครื�องมือพ่นละอองนํ 'าเพื�อลดอุณหภมูิ

27

ความรู้เดมิ

โปสเตอร ์โปสเตอร ์

28



29/07/54

15

การเฝ้าระวงัตนเอง
(Self-monitor)
• ทหารกองประจาํการ
• ผูฝึ้ก/ครฝึูก

ปจัจยับคุคล
••  BMI
• การบาดเจ็บ
• การป่วยกอ่นเป็นทหาร
• เหลา้ และสารเสพตดิ
• ความคุน้ชนิจากความรอ้น

29

AGENT=ความรอ้น
••  การฝึก 
• การระบายความรอ้น
• เครื%องแบบ

ความรูใ้หม่

สิ.งแวดลอ้ม
• เวลาที%ออกกําลงั
• ความชื-นสมัพทัธ์
• อณุหภมูภิายนอก
• พื-นผวิของสนาม

การคดักรอง
(Screening)
• ผูฝึ้ก/ครูฝึก
• ผูรั้บผดิชอบ

1. การคัดกรองผู้ที�มีความเสี�ยงสูง อ้วน บาดเจบ็ 

ตดิยา ป่วย เมาเหล้า 
•จาํแนกกลุ่มเสี�ยงออกจากการฝึกปกติ

•การทาํเครื�องหมาย ตดิตามอย่างใกล้ชิด

• ผู้ฝึก/ครูฝึก 

30

ความรูใ้หม่ความรูใ้หม่ New 
interven

tion
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2. Daily self assessment

- Daily questionnaire

- Daily body temp. and bodyweight

31

ความรูใ้หม่ความรูใ้หม่ New 
interven

tion

32
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33

ข้อแนะนําอื�นๆ
• การดื)มนํ-า /เครื)องดื)มผสมเกลอืแร ่(เกลอืแกง)

− ดื)มทกุคร ั-งที)พกั

− สงัเกตสุปีสัสาวะ ซึ)งเป็นช่วยในการตดัสนิใจดื)มนํ- าในคร ั-งถดัไป

− การผสมเกลอืงแกง ตอ้งกาํหนดสูตรผสม และมีขั-นตอนการผสมที)
ชดัเจน 

• การแต่งกายที)ช่วยระบายความรอ้น
− การแต่งกายใหเ้ลอืกตามสภาพอากาศ และกจิกรรม

− หลงัฝนตก อากาศเยน็ ความชื-นสมัพทัธสู์ง ถา้จะออกกาํลงักายหนัก/วิ)ง
ตอ้งถอดเสื-อ และไม่ควรใชเ้วลานาน หรอืงดการปฏบิตัิ

34
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ข้อแนะนําอื�นๆ
• ทศันคติของครูฝึก, ผช.ครูฝึก
–คดิว่า แกลง้, อู,้ สมึ ทาํใหล้ดโอกาสของทหารใหม่ในการรบัการ

บริการทางการแพทยอ์ย่างทนัท่วงที

– มีไข ้ใหง้ดฝึกทกุกรณี แมจ้ะทานยาลดไข/้ไขล้ดแลว้กต็าม

– มีอาการเจบ็ป่วยสง่ รพ.ใกล ้ๆ ทนัท ีอย่ามวัแต่ปฐมพยาบาลกอ่นแลว้
จงึสง่ (เพราะสามารถใหก้ารปฐมพยาบาลขณะขนสง่ได)้

– เหน็ความผิดปกตขิองทหารใหม่; ไม่ทาํตามส ั )ง, มึน , พฤตกิรรม
เปลี)ยนแปลง, ชา้, ซึม ใหส้ง่ รพ. ทนัท ีหา้มซ่อม/แดก

35

ข้อแนะนําอื�นๆ
• การวดัอณุหภมิูกาย และการชั )งนํ-าหนัก

− แนะนําใหใ้ช ้Thermometer แบบดิจติอลเสยีบรูห ูแทนแบบปรอททาง
ปาก (คุม้ค่า และเร็วกว่า, ลดการติดโรค)

− การใชเ้ครื)องชั )งนํ- าหนักแบบดิจติอลจะเที)ยงกว่า เรว็กว่า อายุการใชง้าน
มากกว่า

− วดัอณุหภมิูกายกอ่นอาหารเยน็ เพื)อประเมินการสะสมความรอ้นของ
ร่างกายมาตลอดวนั

− ชั )งนํ- าหนักกอ่นอาหารเยน็ เพื)อประเมินการสูญเสยีนํ- าในร่างกายทั-งวนั

36



29/07/54

19

ข้อแนะนําอื�นๆ
• สงัเกตอาการรายบคุคลในแต่ละวนั เช่น ไขขึ้-น ซึม 
ออ่นเพลยีมาก รบีแจง้ครูฝึก

• การปฏบิตัิในการดูแลผูท้ี)ไดร้บับาดเจบ็จากความรอ้น
− สง่ รพ. ทกุกรณี หากตอ้งปฐมพยาบาลใหท้าํบนรถ
− กาํหนดแนวทางการปฏบิตัทิี)เขา้ใจงา่ย ชดัเจน และละเอยีดทกุ

ขั-นตอน
− หน่วยฝึก/ รพ.ค่ายฯ จาํเป็นตอ้งเตรยีมพรอ้มตลอดในช่วงสอง

สปัดาหแ์รกของการฝึกและตอ้งซกัซอ้มการปฏบิตัอิยู่เสมอ

37

ขอขอบคุณขอขอบคุณ
•• สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย    

      ในพระบรมราชูปถมัภ์ในพระบรมราชูปถมัภ์

•• วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

•• หน่วยฝึกทหารใหม่จังหวัดทหารบกกาญจนบุรีหน่วยฝึกทหารใหม่จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

•• อาสาสมัครพลทหารอาสาสมัครพลทหาร  ผู้ฝึกผู้ฝึก  ครูฝึกครูฝึก  ผู้ที�ยนิยอมให้สัมภาษณ์ผู้ที�ยนิยอมให้สัมภาษณ์
ทุกนายทุกนาย

38


