บทบาทของหน่วยบินสกายดอกเตอร์กบั การปฏิบตั ิการแพทย์ฉุกเฉิน
ทางอากาศในประเทศไทย (Role of THAI SKY DOCTOR for
Emergency medical System in Thailand)
โดย เรืออากาศเอกนายแพทย์อจั ฉริยะ แพงมา พบ.*

บทนํา
อากาศยานกับการแพทย์เกีย่ วกันได้อย่างไร
เฮลิคอปเตอร์เป็ นอากาศยานปี กหมุนที่สามารถ
ขึ้นลงในทางดิ่งได้ เริ่มใช้ ในกิจการขนส่งทางอากาศมา
หลายสิบปี ทั้งทางพลเรือนและภารกิจทางทหาร ใน
ระหว่างสงครามก็ได้ มีการขนอาวุธยุทโธปกรณ์ กําลังพล
ในการสู้รบ รวมถึงการเคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บจากแนวหน้ า
มารักษายังโรงพยาบาลในแนวหลัง ต่อมาพลเรือนก็ได้
นําเฮลิคอปเตอร์มาใช้ สาํ หรับการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทาง
อากาศมากขึ้น ทั้งภารกิจการค้ นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
ต่างๆและการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยหนักจากสถานที่ท่กี ารคมนาคมเข้ าถึงลําบากหรือใช้ เวลานานเช่น
ในภูเขา ทะเล เป็ นต้ น จากการปฏิบัติการดังกล่าวก็ได้ มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยบนอากาศยานให้ ดีข้ นึ
ตามลําดับ เริ่มจากการขนย้ ายโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือมาจนถึงปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนา
ก้ าวไปมากก็ทาํ ให้ การเคลื่อนย้ ายทางอากาศมีความปลอดภัยมากขึ้น

ประวัติศาสตร์การเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วยทางอากาศ
ตั้งแต่ประสบความสําเร็จในการขึ้นบินครั้งแรกในปี ค.ศ. 1903 ของบริษัท Wright Cycle Factory
การเดินทางโดยอากาศยานก็ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคนทั้งโลกในศตวรรษต่อมา ครั้งแรกของโลก
ที่มีรายงานการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทางอากาศเป็ นช่วงปี ค.ศ. 1870 ในสงคราม Franco-Prussian war ระหว่างที่
เมืองปารีสถูกปิ ดล้ อมจากข้ าศึก แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บใดๆ ในเวลาต่อมา รายงานเริ่มแรกที่ได้ มีการบันทึก
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การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยโดยเครื่องบินน่าจะเป็ นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อผู้ป่วยชาวเซอร์เบียได้ รับการ
เคลื่อนย้ ายโดยเครื่องบินรบของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1916 โดยมีการดัดแปลงเครื่องบินให้ ติดตั้งเปลนอน 2
เตียงบนเครื่องบิน
หลังจากนั้นก็ได้ มีการพัฒนากิจการด้ านการบินมากขึ้นทําให้ เครื่องบินพยาบาลก็เริ่มมี
บทบาทที่เด่นชัดขึ้นตามลําดับเช่นเดียวกันทั้งในอังกฤษ ออสเตรเลียและฝรั่งเศส โดยภารกิจช่วงต้ นๆจะเป็ น
การเคลื่อนย้ ายทหารที่บาดเจ็บจากสนามรบกลับไปรักษาในเมืองใหญ่
ในสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องบินก็มีบทบาทสูงมากในการเคลื่อนย้ ายกําลังพลที่บาดเจ็บไปรักษาต่อ
ในปี ค.ศ. 1942 กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ เริ่มให้ มีการฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์ท่ตี ้ องดูแลผู้ป่วยใน
อากาศ โดยมีการจัดตั้งฝูงบินเฉพาะสําหรับการลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ( The 38th Medical Air Ambulance
Squadron)
และได้ มภี ารกิจเคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บจากการสงครามเป็ นล้ านคนในช่วงสามปี สุดท้ายของ
สงครามโลกครั้งที่สอง
เฮลิคอปเตอร์เริ่มมีบทบาทในการค้ นหาและช่วยชีวิต(search and rescue)ในปี ค.ศ.1944 ที่ประเทศ
พม่า แต่ภารกิจด้ านลําเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์จาํ นวนมากเกิดขึ้นช่วงสงครามเกาหลีโดยใช้ เฮลิคอปเคอร์
รุ่นBell 47 และ Sikorsky S-51 ซึ่งมีรายงานการลําเลียงผู้บาดเจ็บมากกว่า 20,000 คน ในช่วงสงคราม
เวียดนาม เฮลิคอปเตอร์ย่ิงมีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นในภารกิจHelicopter medical transportเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ได้ รับบาดเจ็บในสนามรบ และได้ เรียกแนวคิดแบบนี้ว่า scoop and run เฮลิคอปเตอร์ท่ใี ช้ ในช่วงนั้นคือ Bell
UH-1(Huey) ซึ่งได้ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมากกว่า 400,000 คน

Sikorsky S-51

Bell Helicopter UH-1 ( Huey)
ภาพจาก Wikipedia, the free encyclopedia
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ภายหลังสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม การช่วยชีวิตโดยเฮลิคอปเตอร์ได้ รับการเผยแพร่ทาง
สื่อมวลชนอย่างมาก ทําให้ หลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการนําเอาเฮลิคอปตอร์มาใช้ ในทางพลเรือน
ในการช่วยชีวิตประชาชนมากขึ้น มีการจัดตั้งหน่วยบินช่วยชีวิตทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเช่น Swiss air
rescue association(REGA) 1952, Belgium 1963, Helicopter Emergency Lifesaving Patrol(HELP)
USA 1965,Superior Ambulance Service ( commercial helicopter ambulance in USA) 1967, ADAC
Germany 1970 และในปี ค.ศ. 1972 ได้ มีการจัดตั้งหน่วยบินเฮลิคอปเตอร์ประจําโรงพยาบาลเป็ นครั้งแรกที่
โรงพยาบาล Saint Anthony เมืองเดนเวอร์ โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อภารกิจการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย
โดยเฉพาะ หลังจากนั้นก็ได้ มีการพัฒนาการให้ บริการทางการแพทย์มาตามลําดับ จนได้ มีการก่อตั้งบริษัท
เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทางอากาศเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมากในแถบภาคพื้นยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย

ภาพ REGA Swiss จาก Agusta Company

อากาศยานการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยโดยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจทางทหาร สนับสนุน
การสู้รบของทหาร ตํารวจมาหลายสิบปี โดยทางกองทัพอากาศมีหน่วยเกี่ยวข้ องกับการลําเลียงทางอากาศคือ
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ซึ่งทําหน้ าที่ท้งั การให้ บริการด้ านลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ การตรวจ
สภาพผู้ทาํ การในอากาศรวมถึงการฝึ กอบรมด้ านเวชศาสตร์การบินให้ กบั ผู้ทาํ การในอากาศ
ส่วนสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติกม็ ีศูนย์ส่งกลับฯ ที่มีภารกิจลําเลียงทางอากาศสําหรับเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้ าที่ กองทัพบกและกองทัพเรือก็มีหน่วยงานด้ านการลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศเช่นกัน ซึ่งผู้เขียนไม่มีข้อมูล
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รายละเอียดด้ านการลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศของทางทหาร
ในปัจจุบันพลเรือนก็ได้ มีการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย
ทางอากาศมาเกือบสิบปี โดยเริ่มในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งในช่วงแรกก็จะบริการผู้ป่วยที่มีประกัน
ต่างประเทศ ต่อมาเริ่มเป็ นที่ร้ ูจักในคนไทยและได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

สําหรับการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ของภาคเอกชนได้ เริ่มต้ นอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2550 โดยบริษัทกรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จํากัดซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนของสาย
การบินบางกอกแอร์เวย์และศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ นาํ เฮลิคอปเตอร์ท่ตี ิดตั้งอุปกรณ์การแพทย์
ขั้นสูง มาให้ บริการแก่ผ้ ูป่วยที่ต้องการความเร่งด่วนในการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยมารักษา โดยซื้อเฮลิคอปเตอร์
จากบริษัทEurocopter รุ่น EC 145 ซึ่งสามารถติดตั้งเปลนอนได้ สูงสุด 2 เปล มีการติดตั้งระบบออกซิเจน
ภายในห้ องโดยสารของเฮลิคอปเตอร์
ระบบไฟ้ ฟ้ าภายในและมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่สาํ คัญเช่น
เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพ อุปกรณ์ให้ สารนํา้ และยาทางเส้ นเลือด รวมถึงยาเวชภัณฑ์
ฉุกเฉินทุกชนิด นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกตู้อบเด็กเล็ก( incubator) และเครื่องพยุงการทํางานของหัวใจ
(IntraAortic Balloon Pump)ได้ อกี ด้ วย ซึ่งนับว่าเป็ นเฮลิคอปเตอร์ลาํ แรกของไทยที่ได้ จัดเตรียมไว้ สาํ หรับการ
เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทางอากาศโดยเฉพาะ
และที่สาํ คัญเป็ นเฮลิคอปเตอร์ท่ปี ฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์และ
พยาบาลเวชศาสตร์การบินของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทําให้ มีความพร้ อมสูงมากในการดูแล
ผู้ป่วยหนักที่ต้องการความปลอดภัยในระหว่างการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทางอากาศ
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ในช่วงเวลาอีกไม่นานก็คงได้ เห็นรูปแบบการให้ บริการทางการแพทย์ทางอากาศที่เด่นชัดมากขึ้น
เนื่องจากในภาครัฐโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ เริ่มเห็นความสําคัญของการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทาง
อากาศ และได้ พยายามริเริ่มโครงการเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตประชาชนขึ้นในปี พ.ศ. 2552
นี้ โดยได้ รับความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และศูนย์การแพทย์โรงพยาบาล
กรุงเทพ ให้ นาํ เฮลิคอปเตอร์ท่มี ีอยู่มาใช้ ประโยชน์ด้านการลําเลียงผู้ป่วยจากถิ่นทุรกันดารที่การคมนาคมไม่
สะดวกมายังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า คาดว่าจะทําให้ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก
มากทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบนี้ยังค่อนข้ างใหม่ในประเทศไทย ในช่วงเริ่มต้ นโครงการอาจจะยัง
ต้ องประสบปัญหาหลายประการ
เช่นเฮลิคอปเตอร์ของภาครัฐแม้ ว่าจะสามารถขึ้นลงได้ ไม่จาํ กัดพื้นที่แต่
อุปกรณ์และทีมแพทย์พยาบาลยังขาดความชํานาญในการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทางอากาศ รวมถึงความพร้ อมของ
อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆยังจํากัดและไม่เหมาะกับสภาพบนเฮลิคอปเตอร์
ส่วนในภาคเอกชนแม้ ว่าจะมีทมี
แพทย์พยาบาลและอุปกรณ์ท่พี ร้ อมกว่ามาก แต่กย็ ังมีข้อติดขัดหลายประการในด้ านการบินเนื่องจากกฏหมาย
การบินสําหรับพลเรือนยังจํากัดที่ข้ นึ ลง และต้ องมีข้ันตอนการอนุญาตที่ช้าและซับซ้ อนมากอยู่
แต่กเ็ ป็ น
แนวโน้ มที่ดีท่ไี ด้ เริ่มพัฒนาและหวังว่าในอนาคตอันไกล้ น้ ีจะสามารถแก้ ไขอุปสรรคดังกล่าวให้ ดีข้ นึ

ทิศทางอนาคตในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศในประเทศไทย
จากการศึกษาประสบการณ์การให้ บริการเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินในต่างประเทศที่มีมานานทั้ง
ในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่น พบว่าหลายแห่งทําได้ ดีมากและได้ ผล ทําให้ สามารถช่วยเหลือ
ผู้ป่วยหนักที่เกิดเหตุนอกโรงพยาบาล และการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยวิกฤติส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ได้ เป็ นอย่างดี
สามารถลดอัตราการตายและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ มาก
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ทางสถาบั นการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติได้ เห็นประโยชน์ จากการใช้ อากาศยานทั้งปี กตรึ ง(เครื่ องบิ น)
และปี กหมุ น(เฮลิคอปเตอร์)เพื่ อช่ วยเหลือผู้ป่วยฉุ กเฉินจึงได้ ทาํ ข้ อตกลงร่ วมกับหลายหน่ วยงานของรัฐและ
เอกชนในการขอใช้ อากาศยานเพื่อการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทางอากาศ เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ กระทรวงทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศู นย์การแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังได้ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติงานบนอากาศยานร่วมกับ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๗ ได้ อบรม
หลั กสูตรการเคลื่ อนย้ ายผู้ ป่วยทางอากาศเบื้ องต้ น( Basic Aeromedical Evacuation: BAME) ให้ กับแพทย์
พยาบาล เจ้ าหน้ าที่เวชกิจฉุกเฉิน จํานวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน จากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศ และมีการ
อบรมเพิ่ มเติมเพื่ อเพิ่ มพูนทักษะขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (Advance Care Air Transport: ACAT) ซึ่ง
จะทําให้ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วยเมื่อจําเป็ นต้ องเคลื่อนย้ ายทางอากาศมากขึ้น และได้
มี ก ารตั้ งชื่ อ ชุ ดปฏิบั ติก ารแพทย์ ฉุก เฉิ น ทางอากาศว่ า สกายดอกเตอร์ ( SKY DOCTOR) และพั ฒ นาการ
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศให้ ได้ มาตรฐานสากล
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ในปั จจุ บันได้ จัดพื้ นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยบินเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ในช่ วงเริ่ มต้ นจัดให้ มีพ้ ื นที่ให้ บริ การในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคใต้
ตอนบนและภาคใต้ ตอนล่ างโดยให้ หน่ วยบิ นที่ได้ ลงนามความร่ วมมือ และหน่ วยแพทย์ท่ีมีความพร้ อมเป็ น
ผู้ รับ ผิ ดชอบการปฏิบั ติการบิ นเพื่ อไปรั บ ส่ งผู้ ป่ วยฉุ กเฉิ น ตามสถานที่ต่างๆโดยการกําหนดพื้ นที่ให้ บริ ก าร
ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้ น จะเน้ น ทํา การบิ น ในรั ศ มี ๒๐๐ กม.รอบพื้ นที่จั งหวั ด กรุ งเทพมหานคร
เชียงใหม่ แม่ ฮ่องสอน นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ปั ตตานี และ ภูเก็ต เพื่ อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการ
ช่ วยเหลื อผู้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น และผู้ ป่ วยวิ กฤติ นําส่ งโรงพยาบาลที่เหมาะสมอย่ างทันท่วงที การปฏิบั ติการนี้ ต้อ ง
ประกอบการทํางานร่ วมกันระหว่างทีมอากาศยานและทีมแพทย์ซ่ึงมาจากหลายหน่ วยงานได้ มีการศึกษาวิจัย
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จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนับสนุ นการปฏิบัติการนี้และเรียกว่าทฤษฎีประกอบร่ าง ( Assembly
Theory )
การปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศนั้นสามารถแบ่งตามภารกิจเป็ น 2 แบบคือ ปฐมภูมิ Primary Mission )
และทุติยภูมิ ( Secondary Mission )
Primary Mission หมายถึ งการปฏิบั ติก ารฉุ ก เฉิ น ที่ท าํ ก่ อ นถึงโรงพยาบาล หรื อ อาจเรี ยกว่ า Helicopter
Emergency Medical Service (HEMS) ปฏิบัติโดยใช้ เฮลิคอปเตอร์เท่านั้น
Secondary Mission หมายถึงการเคลื่ อนย้ ายผู้ ป่วยจากสถานพยาบาลหนึ่ งไปที่ท่ีมีศักยภาพสูงกว่ า หรื อ
อาจเรียกว่า Interfacility Transfer ซึ่งอาจใช้ อากาศยานหลายแบบ เช่นเครื่องบินเป็ นต้ น
ซึ่งในประเทศไทยในช่วงเริ่มต้ นของระบบสกายดอกเตอร์น้ันส่วนใหญ่ จะเป็ น Secondary Mission และยัง
ต้ องใช้ การประกอบร่ างตามที่จะสามารถทําได้ ส่วนการปฏิบัติการฉุกเฉินแบบ Primary Mission หรือ HEMS
คงกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
หลักการสําคัญของการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วยฉุ กเฉินทางอากาศยาน (Principle of Aeromedical
transportation)
การเคลื่อนย้ ายส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเร็วเหมาะสมจะเป็ นการลดภาวะความรุนแรงของการเจ็บป่ วยได้ เป็ น
อย่างมาก
ซึ่งมีความจําเป็ นต้ องใช้ พาหนะในการส่งต่อที่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย
หลักสําคัญของการ
เคลื่อนย้ ายหรือการส่งต่อผู้ป่วยด้ วยอากาศยานมีส่ิงที่ต้องคํานึงมากกว่าการเคลื่อนย้ ายส่งต่อผู้ป่วยทางบก
หลายประการ เนื่องจากสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมที่อยู่บนที่สูงนั้นแตกต่างจากพื้นดินอย่างมาก รวมถึง
มีข้อจํากัดอันเกิดจากการบินและอากาศยาน ซึ่งพอจะแบ่งหลักการที่สาํ คัญที่จาํ เป็ นต้ องคํานึงถึงไว้ ดังต่อไปนี้
1.สรีรวิทยาการบิน ( Flight Physiology )
2.การประเมินอาการผู้ป่วยก่อนบิน ( Preflight Assessment and Certify for air travel )
3.การเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทางอากาศ (Aeromedical team
qualification and Training)
4.การเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ท่เี หมาะสมกับการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทางอากาศ ( Equipment for
Aeromedical transport)
5.การดูแลผู้ป่วยบนอากาศยาน ( Inflight medical care and management)
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6.การประสานกับสถานพยาบาลปลายทาง ( Receiving facility management)
7.การเก็บข้ อมูลและเอกสารที่จาํ เป็ นสําหรับการส่งต่อผู้ป่วย ( Inflight documentation)
8.ความรู้เกี่ยวกับอากาศยานและหลักนิรภัยการบินที่จาํ เป็ น( Aircraft and flight safety)
9.การเตรียมที่ข้ นึ ลงอากาศยาน และประสานหน่วยภาคพื้น (Logistic and ground support)
10.เกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้ อากาศยาน (Criteria for Aeromedical transportation)
หลักการดังกล่าวนั้นมีความจําเป็ นต่อการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศเป็ นอย่างยิ่งซึ่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินควร
ทราบและหมั่นทบทวนให้ เข้ าใจอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้ อง
ทั้งหมด

การเตรียมทีข่ ึ้ นลงฉุ กเฉินภารกิจทีท่ า้ ทายการขยายตัวของเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน
แม้ ว่าการจัดทําข้ อตกลงระหว่ างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติกับหน่ วยงานต่างๆที่มีอากาศยาน
เฮลิคอปเตอร์เพื่อนํามาใช้ ในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินจํานวนร่วม ๑๐๐ ลํา แต่กไ็ ม่ได้ หมายความว่าจะสามารถ
ปฏิบั ติภารกิจได้ อย่ างเต็มที่นั ก ที่ข้ ึนลงของเฮลิ คอปเตอร์ การแพทย์ฉุกเฉิ น ก็เป็ นสิ่งที่เป็ นอุปสรรคต่ อการ
ทํางานเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากภารกิจต่างๆเน้ นความปลอดภัยของผู้ป่วยรวมถึงเจ้ าหน้ าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เป็ นหลัก การลงจอดในที่ไม่ ค้ ุนเคยย่อมมีความเสี่ยงสูงมาก อีกทั้งที่ช้ ึนลงมาตรฐานเช่ นสนามบิน ลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ท่ผี ่านการตรวจรับรองมาตรฐานยังมีน้อย ไม่เพียงพอ จึงต้ องมีการสํารวจและขึ้นทะเบียนที่ข้ นึ ลง
ชั่วคราวของเฮลิคอปเตอร์ให้ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจต้ องใช้ เวลาและงบประมาณสูง แต่ในช่วงเริ่มต้ นนี้ได้
พยายามประสานกับโรงพยาบาลในรัศมีทาํ การบินรอบๆ กรุงเทพมหานคร ได้ ทดลองกําหนดที่ข้ ึนลงเฉพาะ ที่
เหมาะสมกับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจังหวัดในการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยวิกฤติท่จี าํ เป็ นต้ องเข้ ามารักษาต่อ
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ในโรงพยาบาลที่ มี ขี ด ความสามารถสู งกว่ า ในกรุ ง เทพ รวมถึ งการสํา รวจที่ข้ ึ นลงของเฮลิ ค อปเตอร์ ข อง
โรงพยาบาลที่ต้องรับผู้ป่วยรักษาต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก็ล้วนมีความจําเป็ นและท้ าทายเป็ นอย่างมากต่อ
การขยายตัวของการให้ บริ การด้ านเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย และขณะนี้ได้ บรรจุความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมที่ข้ นึ ลงอากาศยานให้ กับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับซึ่งจะช่วยเสริมควาพร้ อมด้ านนี้ให้ มาก
ยิ่งขึ้น

บทบาทของแพทย์อํานวยการต่อการอํานวยการทางการแพทย์ดา้ นการบิน

1. การอํานวยการทางการแพทย์ ฉุกเฉินในประเทศไทย

ตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉิน และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้พยายามผลักดันให้มีการจัดระบบผูป้ ฏิบตั ิการ
ฉุกเฉินให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยกพฉ.ได้มีมติให้ออกกฏหมาย 2 ฉบับ คือ
1.1. ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสู ตร
การศึกษาหรื อฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิการและการให้ประกาศนียบัตรและเครื่ องหมายวิทย
ฐานะแก่ผผู ้ า่ นการศึกษาหรื อฝึ กอบรม พ.ศ. 2554
1.2. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่ อง การให้ประกาศนียบัตรและการ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉินของผูป้ ฏิบตั ิการพ.ศ. 2554
ซึ่งกฏหมายดังกล่าวกําหนดให้มีอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสู ตรการศึกษาหรื อ
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ฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิการและการให้ประกาศนี ยบัตรและเครื่ องหมายวิทยฐานะแก่ผผู ้ ่านการศึกษาหรื อ
ฝึ กอบรม (อศป.) มาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นสภาวิชาชีพของผูป้ ฏิบตั ิการฉุ กเฉิน และร่ างหลักสู ตรหลักเพื่อ
เสนอต่อ กพฉ. รวมถึงการให้ประกาศนี ยบัตร ต่อ อายุ พัก ผูป้ ฏิบตั ิการและองค์กรการศึกษาหรื อ
ฝึ กอบรม ทําให้มีการกําหนดประเภท ระดับ อํานาจหน้าที่ และข้อจํากัดของผูป้ ฏิบตั ิการฉุ กเฉินขึ้น 2
ประเภทคือ ปฏิบตั ิการอํานวยการและ ปฏิบตั ิการแพทย์ การดําเนินการดังกล่าวทําให้มีผปู ้ ฏิบตั ิการ
ทั้งหมด 9 ระดับ คื อ แพทย์อ าํ นวยการปฏิ บัติก ารฉุ ก เฉิ น ( พอป.) ผูก้ าํ กับการปฏิ บัติ การฉุ ก เฉิ น
(ผกป) ผูจ้ ่ ายงานปฏิ บัติการฉุ กเฉิ น( ผจฉ) ผูป้ ระสานปฏิ บัติการฉุ ก เฉิ น (ผปฉ) พนักงานรั บแจ้ง
นักปฏิ บ ัติการฉุ กเฉิ น การแพทย์(นฉพ.) เจ้าพนักงานฉุ กเฉิ นการแพทย์ ( จฉพ.) พนักงานฉุ กเฉิ น
การแพทย์ (พฉพ.) อาสาสมัครฉุ กเฉิ นการแพทย์ (อฉพ.)ซึ่ งทั้งหมดต้องทํางานเป็ นทีมเดียวกัน โดย
ภายใต้คาํ สั่งทางการแพทย์ของแพทย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน (พอป)
2. การปฏิบัติการอํานวยการหมายถึงอะไร
“อํานวยการ” หมายความว่า การอํานวยการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยแพทย์อาํ นวยการ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการจัดการและควบคุมการปฏิบตั ิการฉุกเฉินของผูช้ ่วยเวชกรรม ทั้งการ
อํานวยการทัว่ ไปและการอํานวยการตรง เพือ่ ให้ผชู ้ ่วยเวชกรรมรายงานภาวะของผูป้ ่ วยฉุกเฉินและ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉินตามคําสั่งการแพทย์
2.1 “อํานวยการทัว่ ไป” หมายความว่า การอํานวยการซึ่งได้จดั ทําและประกาศไว้
เป็ นเอกสารด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ก าํ หนดไว้ล่ ว งหน้ า เพื่ อ เป็ นคํา สั่ ง ประจํา ขั้น ตอนวิ ธี หรื อ เกณฑ์ วิ ธี
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นให้ผชู ้ ่ วยเวชกรรมดําเนิ นการหรื อปฏิบตั ิตาม รวมทั้งการตรวจสอบและพิจารณา
กระบวนการและผลการปฏิบตั ิการฉุกเฉินย้อนหลังด้วย
2.2 “อํานวยการตรง” หมายความว่า การอํานวยการเชื่อมตรงระหว่างบุคคลต่อ
บุคคลขณะกําลังปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ณ สถานที่ที่มีผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นหรื อที่ เกิดเหตุ การณ์ หรื อผ่านการ
สื่ อสารทางไกลด้วยวาจา ลายลักษณ์อกั ษร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรื อวิธีการสื่ อสารอื่น
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3. ปฏิบัติการแพทย์
3.1 “ปฏิ บัติ ก ารแพทย์” หมายความว่า การปฏิ บัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ที่ ก ระทําโดยตรงต่ อ ผูป้ ่ วย
ฉุกเฉินเกี่ยวกับการประเมิน การดูแล การเคลื่อนย้ายหรื อลําเลียง การนําส่ งต่อ การตรวจวินิจฉัย และ
การบําบัดรักษาพยาบาล รวมถึงการเจาะหรื อผ่าตัด การใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือแพทย์ การให้หรื อ
บริ หารยาหรื อสารอื่น หรื อการสอดใส่ วตั ถุใด ๆ เข้าไปในร่ างกายผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น และให้หมายรวมถึง
การรับแจ้งและจ่ายงานให้ผูป้ ฏิ บตั ิการอื่นกระทําโดยตรงต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น รวมทั้งการปฏิ บตั ิ การ
ฉุกเฉินที่ตอ้ งกระทําตามคําสั่งการแพทย์ดว้ ย แต่ไม่รวมถึงการกระทําใดอันเป็ นการปฐมพยาบาล
ปฏิบตั ิการแพทย์แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ
3.1.1 “ปฏิบตั ิการแพทย์ข้ นั พื้นฐาน” หมายความว่า ปฏิบตั ิการแพทย์ดว้ ยการใช้
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือแพทย์และการบริ หารยาพื้นฐาน โดยไม่ทาํ หัตถการในร่ างกาย รวมทั้งการ
กระทําอื่นใดที่ กพฉ. กําหนดเพิม่ เติมให้เป็ นปฏิบตั ิการแพทย์ข้ นั พื้นฐาน
3.1.2 “ปฏิบตั ิการแพทย์ข้ นั สู ง” หมายความว่า ปฏิบตั ิการแพทย์ซ่ ึงต้องมีการบริ หาร
ยา การใช้อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินที่ซบั ซ้อน และการทําหัตถการในร่ างกายซึ่งเป็ นประโยชน์ยง่ิ กว่า
ในการป้ องกันการเสี ยชี วิตหรื อการรุ นแรงขึ้นของการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้ แต่หากมีการ
กระทําอย่างไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม ก็อาจก่ออันตรายต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้ยงิ่ กว่าด้วย
3.2 การปฏิบตั ิการที่นอกเหนือจากการปฏิบตั ิการแพทย์แล้วให้ถือว่าเป็ นการปฐมพยาบาล
“ปฐมพยาบาล” หมายความว่า การปฏิบตั ิการฉุกเฉินที่เริ่ มต้นกระทําเพื่อรักษาชีวติ
หรื อช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุกเฉินขณะรอคอยปฏิบตั ิการแพทย์จากผูป้ ระกอบวิชาชีพหรื อผูช้ ่วยเวชกรรม
ซึ่ งต้องไม่มีการทําหัตถการในร่ างกายเว้นแต่ การให้ยาสามัญประจําบ้านหรื อยาของผูป้ ่ วยตามที่
แพทย์ส่ั ง ไว้แ ละหมายรวมถึ งการแจ้ง การเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น การปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น ที่ ก ระทําตาม
คําแนะนําของแพทย์หรื อผูช้ ่ วยเวชกรรม และการช่วยบุคลากรสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ณ ที่
เกิดเหตุการณ์และขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น รวมทั้งการกระทําอื่นใดที่ กพฉ. กําหนดเพิ่มเติมให้
เป็ นการปฐมพยาบาล
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4. ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
4.1 แพทย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน(พอป.)
4.1.1 แพทย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน(พอป.) คือแพทย์ที่ผา่ นการสอบได้
ประกาศนียบัตรแพทย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน ตามหลักสู ตรและแหล่ง
ฝึ กอบรม ที่ อศป.รับรอง แต่ผทู ้ ี่มีสิทธิ์จะได้ประกาศนียบัตรนั้นสามารถทํา
ได้ 2 ทางคือ
1) แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินซึ่งผ่านการอบรมแพทย์เฉพาะทาง
และสอบผ่านวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รผูเ้ ชี่ยงชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจาก
แพทยสภา
2) ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ดา้ นการแพทย์ฉุกเฉิน
และอบรมเพิ่มเติมเพื่อสอบขอรับประกาศนียบัตรพอป. จาก อศป.
4.1.2 อํานาจหน้าที่ของแพทย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น(พอป.)
ตามปกติแล้วแพทย์ซ่ ึงได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจะเรี ยกว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม จะมีอาํ นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ซึ่งจะไม่มีอาํ นาจในการ
อํานวยการทางการแพทย์นอกโรงพยาบาล เว้นแต่แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่ งได้รับการฝึ กอบรม
เพิ่มเติมจนมีความรู ้ความชํานาญและสอบผ่าน จะสามารถปฏิบตั ิการอํานวยการได้ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้มีกฏหมายลูกที่ให้อาํ นาจแก่แพทย์อาํ นวยการไว้ให้
สามารถปฏิบตั ิการอํานวยการได้จึงทําให้แพทย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน( พอป.) มีอาํ นาจหน้าที่
ตามกฏหมายการแพทย์ฉุกเฉินในการอํานวยการ สั่งการทางการแพทย์ไปยังผูช้ ่วยเวชกรรมให้ดูแล
รักษาผูป้ ่ วยฉุกเฉินนอกสถานพยาบาลได้ตามอํานาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
ระดับ อันจะทําให้ผปุ ้ ่ วยฉุ กเฉินได้รับการดูแลรักษาทันทีที่ผปู ้ กิบตั ิการฉุ กเฉินไปถึง แม้แพทย์จะ
ไม่ได้เดินทางไปด้วยตนเอง
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4.2 ผูช้ ่วยเวชกรรม
“ผูช้ ่วยเวชกรรม” หมายความว่า ผูป้ ฏิบตั ิการที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ ปฏิบตั ิการแพทย์โดยที่
ไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ หรื อเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพซึ่งทําปฏิบตั ิการแพทย์นอกเหนืออํานาจ
หน้าที่ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น
จากความหมายดังกล่าวทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิการฉุกเฉินทั้งหมดที่ไม่ใช่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรื อวิชาชีพอื่นที่มีกฏหมายรองรับการปฏิบตั ิหน้าที่เวชกรรมเป็ นผูช้ ่วยเวชกรรม
4.2.1 ผูก้ าํ กับการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
4.2.2 ผูจ้ ่ายงานปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น
4.2.3 ผูป้ ระสานปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน
4.2.4 พนักงานรับแจ้งเจ็บป่ วยฉุ กเฉิน
4.2.5 นักปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์
4.2.6 เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
4.2.7 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
4.2.8 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
4.3 อาสาฉุกเฉินชุมชน(อฉช.) เป็ นประชาชนทัว่ ไป ไม่ถือเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการ ให้ทาํ ได้
เฉพาะการปฐมพยาบาล
ปัจจุบนั ผูป้ ฏิบตั ิการฉุกเฉิ นแต่ละระดับก็มีบทบาทหน้าที่ต่อการปฏิบตั ิการฉุ กเฉินทางอากาศ
ที่แตกต่างกัน รวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่ วมปฏิบตั ิการด้วย
5. แพทย์ อาํ นวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ( พอป.) เกีย่ วข้ องกับการบินอย่ างไร
เนื่องด้วยปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีการนําเอาระบบการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นด้วย
อากาศยานมาใช้มากขึ้นจากเดิมที่เคยใช้ในวงการทหารตํารวจที่ใช้ในการลําเลียงกําลังพลที่บาดเจ็บ
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ ต่อมาเริ่ มเฟื่ องฟูในกลุ่มผูป้ ่ วยต่างประเทศที่ใช้บริ การในโรงพยาบาลเอกชน
ชั้นนําของประเทศ และเมื่อปี พ.ศ. 2552 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้นาํ ระบบนี้มาสู่ การ
บริ การสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศโดยผูป้ ่ วยฉุกเฉินทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงบริ การ
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นี้ตามความจําเป็ นทางการแพทย์ ซึ่งผูท้ ี่มีบทบาทมากในการตัดสิ นใจคือแพทย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉิน จึงมีความจําเป็ นที่แพทย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉินยทุกคนต้องมีองค์ความรู ้ดา้ นนี้ให้มาก
ขึ้นเพื่อจะช่วยในการตัดสิ นใจใช้อากาศยาน การสั่งการทางการแพทย์ให้ผชู ้ ่วยเวชกรรมดูแลผูป้ ่ วย
ฉุกเฉินบนอากาศยาน รวมถึงเมื่ออาจต้องปฏิบตั ิการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการบินเองด้วย
ตัวอย่างที่สาํ คัญในการใช้ระบบการอํานวยการทางการแพทย์ดา้ นการบินที่เริ่ มเห็นได้ชดั เจน
คือพื้นที่ ภาคเหนื อโดยกลุ่มแพทย์สกายดอกเตอร์ ภาคเหนื อ พื้นที่ภาคใต้โดยกลุ่ม Medevac จชต.
ร่ วมกับการประสานศูนย์ลาํ เลียงทางอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และพื้นที่ภาค
กลางคือศูนย์เวชศาตร์การบินศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ
DOCTOR HELI , JAPAN

REGA, Swiss.

ผลการดําเนินงานของหน่วยบินสกายดอกเตอร์ในภาวะปกติและสาธารณภัย
ตั้ งแต่ เริ่ ม โครงการสกายดอกเตอร์ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2552 สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ งชาติ มี ค วาม
พยายามที่จะจัดให้ มีอากาศยานที่พร้ อมจะปฏิบัติการฉุกเฉินด้ วยการทําข้ อตกลงกับหน่วยงานต่างๆที่มีอากาศ
ยานซึ่ งศู นย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพเป็ นหน่ วยงานแรกที่ได้ เริ่ มก่ อน ต่ อ มาหลายหน่ วยงานก็ได้ ร่วม
ปฏิบั ติการฉุ ก เฉิ น ส่วนชุ ดแพทย์ท่ีต้อ งร่ วมปฏิบั ติก ารฉุ ก เฉิ น เป็ นทีมสกายดอกเตอร์ น้ั น สพฉ.ก็ได้ ร่วมกับ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพจัดการฝึ กอบรมลําเลียงผู้ป่วย
ทางอากาศเบื้องต้ นหรื อ Basic Aeromedical Evacuation(BAME) และการลําเลียงผู้ป่วยขั้นสูงหรือ Advance
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Care Air Transport (ACAT) เพื่ อเพิ่ ม พู น ทั ก ษะให้ กั บ ที ม แพทย์ พ ยาบาลลํา เลี ย งทางอากาศหรื อ สกาย
ดอกเตอร์ (SKY DOCTOR) และเมื่อพ.ศ.2557 สพฉ.ได้ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการประชุ มวิ ชาการนานาชาติด้านการลําเลี ยงผู้ ป่วยฉุ กเฉิ นด้ วยเฮลิ คอปเตอร์ ( International Helicopter
Emergency Medical Service friendship Program : IHEMS ) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านการแพทย์ฉุกเฉินด้ วย
อากาศยานจากประเทศ ญี่ปุ่น ( Doctor Heli Japan) เกาหลี ( Doctor Heli Korea ) อิตาลิ มาร่วมสัมนาด้ วย

จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนเป็ นจั ง หวั ด แรกที่ ไ ด้ เริ่ ม
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีการ
ประชุมผู้เกี่ยวข้ องเพื่ อซักซ้ อมความเข้ าใจและมีการอบรม
ระยะสั้ น ๆ มี ก ารฝึ กปฏิ บั ติ กั บ เฮลิ ค อปตอร์ ก องทัพ บก
หลังจากนั้ น ก็มีการขอใช้ อากาศยานในการลําเลี ยงผู้ ป่ วย
ฉุ ก เฉิ น จากทุ กอํ า เภ อใน จั ง หวั ด แม่ ฮ่ องสอน ไป ยั ง
โรงพยาบาลในจั ง หวั ด เชี ง ใหม่ ในช่ ว งแรกๆของการ
ดําเนินงานก็พบอุปสรรคหลายประการ ยังมีความล่ าช้ าใน
การประสานงานและปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตามก็ได้ มีการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนให้ รวดเร็วมากขึ้นแม้ ว่า
อากาศ ยานที่ เข้ าร่ ว มโครงการจะมี น้ อย ต่ อ มาได้ มี
ภาคเอกชนคื อ สายการบิ น กานต์ แ อร์ ซ่ึ งเปิ ดทําการบิ น ใน
ภูมิภาคนั้ นเข้ าร่ วมโครงการเพิ่ มเติมทําให้ มีทางเลื อกมาก
ขึ้นและช่ วยเหลือให้ ผ้ ู ป่วยฉุกเฉิ นจํานวนมากรอดชีวิตจาก
การปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยบิ น สกายดอกเคอร์ ศ รี สั งวาลย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ: ภาพเด็กชายคอปเตอร์ท่กี าํ ลังได้ รับการช่วยเหลือจากสกายดอกเตอร์ศรีสงั วาลย์จนรอดชีวิต
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เมื่อมีการปฏิบัติได้ จริงหลายจังหวัดที่มีความพร้ อมก็เริ่มดําเนินการมากขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย และผลจากการขยายตัวนี้ทาํ ให้ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะปกติและสาธารณภัยได้ เป็ นอย่างดี
ในหลายจังหวัดที่ประสบภัยเช่ น นครราชสีมา สุราษฎร์ ธานี สงขลา ตาก กาญจนบุ รีและมหาอุทกภัยในภาค
กลาง กรุงเทพปริมณฑล จนเป็ นที่กล่าวขานในวงการแพทย์ของประเทศไทย

ราย
งาน
ข้ อ
มูล
การ
ปฏิ
บัติ
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การแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศสกายดอกเตอร์
1. กรณีในภาวะปกติ ช่วงพ.ศ.2552-2553 จํานวน 73 ราย แยกตามจังหวัดดังนี้
(รวมข้ อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเหตุการณ์นาํ้ ท่วมปี

Krabi

พ.ศ.2553)

1

Tak

1

Trad

1

Phitsanulok

1

Chiangmai

5

Nan

1
2

Phuket
1

Petchaboon

2

Nakhonratchasima

2

Chonburi

2

Surin

26

Mae Hong Son

28

Suratthani
0

2.

5

10

15

20

25

30

กรณีเกิดภัยพิบัตินาํ้ ท่วม ปี พ.ศ. 2554 รวมการเคลื่อนย้ ายทางบก ทางนํา้ และทางอากาศดังตาราง
Transportation type Number of Missions

Ambulances
509
Boats
244
Airplane, C130
8
Airplane, CASA
35
Helicopters
87
Total
883
(ที่มาแหล่งข้ อมูล: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
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Number of Patients

660
372
156
145
110
1,443
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