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Caring of Burn Patients in Air Transportation
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Moderate and severe burn patients without proper caring may cause of death. Air transportation
is the best way of proper and fast caring them, which can save time and affects by ground transportation.
However, air transportation of burn patients, Nurses who caring them must have a good knowledge and
skills to prevent or solve the problem from stress of flight during air transportation.
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การดูแลผูป้ ่ วยแผลไหม้ในการลําเลียงทางอากาศ
สุกฤตา มีตาทิพฐิ พย.ม.
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ผู ป้ ่ วยแผลไหม้โดยเฉพาะกลุ่ มทีมีแผลไหม้ในระดับปานกลางถึงรุ นแรงนันหากไม่ ได้รบั การดู แลรักษาในเวลา
ทีเหมาะสมก็อาจส่งผลให้เกิดอันตรายจนถึงชีวติ ได้ ซึงในปัจจุบนั การลําเลียงหรือส่งต่อผู ้ป่ วยทางอากาศนันนับเป็ นทางเลือกทีดี
ทีจะช่วยให้ผูป้ ่ วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลทีเหมาะสมอย่างรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาและความกระทบกระเทือนต่อผูป้ ่ วย
จากการลําเลียงทางภาคพืนได้เป็ นอย่างดี ดังนันพยาบาลทีเกียวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยแผลไหม้ขณะลําเลียงทางอากาศต้องมี
ความรู แ้ ละทักษะเพียงพอในการป้ องกันหรือแก้ไขผลกระทบของภาวะเครียดจากการบินทีอาจเกิดขึนกับผูป้ ่ วยขณะลําเลียง
ทางอากาศได้
คําสําคัญ : การดูแลผูป้ ่ วยแผลไหม้, การลําเลียงทางอากาศ

บทนํ า

กระดู ก ข้อและอวัยวะต่ าง ๆ จากแรงปะทะโดยตรงด้วย
การเกิดแผลไหม้ เป็ นสภาพการณ์ทผูี ้ป่ วยส่วนใหญ่ และยิงถ้าผูป้ ระสบเหตุเป็ นเด็กเล็ก หรือผูส้ ูงอายุทอาจมี
ี โรค
ไม่ได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ น เรื อรังร่ วมด้วยแล้ว หากได้ร บั การช่ วยเหลือดู แลเบืองต้น
แผลไหม้ทเกิ
ี ดจากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ อาทิ ไฟไหม้บา้ น ไฟไหม้ ไม่ดีพอหรือไม่สามารถส่งต่อผู ป้ ่ วยไปรับการรักษาในสถาน
สถานทีปฏิบตั งิ าน อุบตั เิ หตุในท้องถนน โดยเฉพาะเหตุการณ์ พยาบาลได้อย่างรวดเร็วก็ยงทํ
ิ าให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทีเกิดกับรถยนต์ทีใช้ก๊าซในการขับเคลือน หรืออากาศยาน รุนแรงทีเป็ นอันตรายแก่ชวี ติ ได้ หากผู ้ป่ วยประสบเหตุในพืนที
อุบตั เิ หตุ เหตุการณ์ลกั ษณะดังกล่าวนีมักทําให้ผูป้ ่ วยอาจเกิด ทีเข้าถึงยาก หรืออยู่ในพืนทีห่างไกล หรือพืนทีทีไม่สามารถ
แผลไหม้ในระดับรุนแรงได้ เพราะอันตรายทีเกิดขึนนอกจาก ลําเลียงทางภาคพืนได้สะดวกรวดเร็วพอ การลําเลียงโดยใช้
การถูกเผาไหม้ดว้ ยความร้อนแล้ว อาจมีการสู ดสําลักควัน อากาศยานจึงเป็ นทางเลือกทีดี เนืองจากสามารถช่วยลดระยะ
กับความร้อนเข้าปอดและมักมีการบาดเจ็ บของกล้ามเนื อ เวลาการเดิ นทาง อัตราการตาย และอันตรายจากภาวะ
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แทรกซ้อนทีอาจเกิดขึนได้ ในปี พ.ศ.
สถาบันการแพทย์
ฉุ กเฉิ นแห่ งชาติได้ริ เริ มโครงการเฮลิคอปเตอร์การแพทย์
ฉุกเฉินเพือช่วยชีวติ ประชาชนขึน โดยได้รบั ความร่วมมือจาก
กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และศู นย์การ
แพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้นาํ เฮลิคอปเตอร์ทีมีอยู่ มาใช้
ประโยชน์ด ้านการลําเลียงผู ้ป่ วยจากถินทุรกันดาร ทีการเดินทาง
ไม่สะดวกมายังโรงพยาบาลทีมีศกั ยภาพสูงกว่า ซึงในปัจจุบนั
การนําอากาศยานแบบต่าง ๆ มาใช้ในการลําเลียงผู ้ป่ วยนับเป็ น
แนวทางทีมีแนวโน้มในการนํามาใช้งานสู งขึน(1) อากาศยาน
ในการลํา เลียงผู ป้ ่ วยที ใช้อยู่ ในประเทศไทยมี ประเภท
ประกอบด้วย ประเภทแรกเป็ นอากาศยานแบบปี กสู งและมี
ใบพัดหรือเรียกว่า อากาศยานแบบปี กตรึง (Fixed wing)(2)
เช่ น ATR72-200/500, C-130 HERCULES เป็ นต้น
ซึงอากาศยานประเภทนีส่วนใหญ่สามารถจัดบรรทุกผูป้ ่ วยได้
ครังละมาก อีกทังมีพสิ ยั การบินได้ในระยะไกล แต่ตอ้ งการ
ระยะทางในการขึน-ลงมาก(1) อากาศยานประเภทที เป็ นแบบ
ปี กหมุน (Rotor Aircraft) หรือเรียกว่า เฮลิคอปเตอร์(3) เช่น
Bell 205A/A-1, Blackhawk Sikorsky UH-60A เป็ นต้น
ซึงอากาศยานประเภทนีสามารถจัดบรรทุกผู ป้ ่ วยได้ครังละ
ไม่มากนัก อีกทังมีพสิ ยั การบินได้ในระยะใกล้กว่าแบบ Fixed
wing แต่ สามารถขึน-ลงได้ในแนวดิง มีความคล่องตัวสู ง

สามารถเข้าไปในพืนทีทีเข้าถึงได้ยาก สามารถรับผู ป้ ่ วยขึน
อากาศยานได้โดยไม่ตอ้ งลงจอด หรือแม้แต่สามารถติดอาวุธ
เพือใช้ในการต่ อต้านข้าศึ ก ซึ งทํา ให้เหมาะต่ อการนํามาใช้
ลําเลียงผู ป้ ่ วยในพืนทีสู ร้ บด้วย(1) อย่างไรก็ตามการลําเลียง
ผู ป้ ่ วยแผลไหม้ดว้ ยอากาศยานนัน นอกเหนือจากพยาบาล
จะต้องมีความรูและทั
้ กษะในการดูแลผู ้ป่ วยแผลไหม้โดยทัวไป
แล้ว ยังมีสิงทีต้องคํา นึงถึงอีกหลายประการ เพราะสภาพ
บรรยากาศและสิงแวดล้อมทีอยู่ บนอากาศยานนันแตกต่ าง
จากภาคพืนดินมาก รวมถึงมีขอ้ จํากัดอันเกิดจากการบิน และ
อากาศยานทีจะส่งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยอีกด้วย ดังนันเพือให้
การลํา เลี ย งทางอากาศในผู ้ป่ วยแผลไหม้เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พยาบาลผู ้ดูแลการลําเลียงผู ้ป่ วย ๆ ควรมีความรู ้
เกียวกับเรืองต่อไปนี

ความรุนแรงของการเกิดแผลไหม้
ปั จ จั ย ที ส่ ง ผลต่ อความรุ น แรงของแผลไหม้
ประกอบด้วย
. ระดับความลึกของแผลไหม้ สามารถประเมิน
โดยพิจารณาจากลักษณะแผล รวมทังอาการและอาการแสดง
ของผูป้ ่ วย(4,5) มีรายละเอียดดังตารางที

ตารางที ระดับความลึกของแผลไหม้
ความลึกของแผล
Partial thickness First degree burn

second degree burn

ระดับการทําลายเนือเยือ
ชันหนังกําพร้า

Superficial Partial
thickness
หนังกําพร้าถึงหนังแท้
ชันตืน ๆ
Deep Partial thickness
หนังกําพร้าถึงหนังแท้
เกือบทังหมด

ลักษณะแผล / อาการและอาการแสดง
ผิวหนังสีชมพูถงึ แดง ไม่มตี ่มุ พอง
ผูป้ ่ วยรูส้ กึ ปวดแสบปวดร้อน
ลักษณะแผลอ่อนนุ่ม
แผลไหม้จะหายได้เองใน - วัน
แผลมักเป็ นสีแดง มีตมุ่ พองผนังบางใส
ผูป้ ่ วยจะปวดแผลมาก
แผลหายได้เองใน - วัน
ทําให้เกิดแผลเป็ นในภายหลังได้
แผลมักมีสขี าว ซีด มีต่มุ นํา
แต่ไม่พองมาก แผลไม่ค่อยอ่อนนุ่ม
ความเจ็บปวดลดลง แต่มี pinprick
อยู่ใน ซึงอาจหายได้ใน - วัน
ทําให้เกิดแผลเป็ นมาก
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การส่งต่อผูป้ ่ วยแผลไหม้
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ศึกษา เรือง การใช้การลําเลียงทางอากาศทีมากเกินไปทีศูนย์
ข้อบ่งชีทีผูป้ ่ วยแผลไหม้ควรได้รบั การส่งต่อไปรับ ดูแลผูป้ ่ วยแผลไหม้ประจําภูมภิ าค โดยทําการศึกษาย้อนหลัง
การรักษาในศู นย์ดูแลผูป้ ่ วยแผลไหม้หรือใน รพ.ทีมีหน่ วย เกี ยวกับการขนส่ งผู ป้ ่ วยแผลไหม้จาํ นวน ราย ด้วย
เฮลิคอปเตอร์ไปยังศู นย์ดู แลผู ป้ ่ วยแผลไหม้หนึ งแห่ งใน
ดูแลผูป้ ่ วยแผลไหม้โดยเฉพาะนัน มีดงั นี(4,8)
พบว่ามีการลําเลียงผูป้ ่ วย
. ผู ป้ ่ วยแผลไหม้ ระดับ มีความกว้างของ แคลิฟอร์เนียตังแต่ปี
แผลไหม้ทได้
ี รบั การคัดกรองทีไม่เหมาะสมมากถึง ราย
แผลไหม้ มากกว่า % TBSA
. ผูป้ ่ วยทีมีแผลไหม้บริเวณสําคัญ เช่น ใบหน้า ( . %) ซึงหากผูป้ ่ วยเหล่านีได้รบั การลําเลียงทางภาคพืน
มือ เท้า ข้อเท้า ฝี เย็บ อวัยวะสืบพันธุ ์ การมีแผลไหม้พาด ก็ จะสามารถประหยัดค่ าใช้จ่ ายได้ถึง , ดอลลาร์
ผ่านข้อขนาดใหญ่ ๆ หรือแผลไหม้รอบอวัยวะ (circumfer- (ประมาณ ล้าน แสนบาทเศษ)
สําหรับในประเทศไทยเกณฑ์การขอ ใช้การส่งต่อ
ential burns)
หรือลําเลียงผู ป้ ่ วยด้วยอากาศยานนันยังไม่ได้มีเกณฑ์การ
. ผูป้ ่ วยแผลไหม้ ระดับ ในทุกกลุม่ อายุ
. ผู ป้ ่ วยแผลไหม้ทีเกิดจากกระแสไฟฟ้ าแรงสู ง คัดกรองทีเฉพาะเจาะจงสําหรับผู ป้ ่ วยกลุ่มใดกลุ่มหนึง แต่
(>1000 V) หรือฟ้ าผ่า ซึงเราไม่สามารถประเมินปริมาณสารนํา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้กาํ หนดเกณฑ์
ทดแทนโดยใช้ % TBSA ในการคํานวณได้ เพราะกระแสไฟฟ้ า การขอใช้การส่งต่อหรือลําเลียงผู ้ป่ วยด้วยอากาศยานไว้ในส่วน
(10)
แรงสูงทําให้มกี ารทําลายเนือเยือชันลึก ๆ ได้โดยมีบาดแผล ทีเกียวข้องกับผูป้ ่ วย ซึงเป็ นเกณฑ์กว้าง ๆ พอสรุปได้ ดังนี
. ต้องมีแพทย์อาํ นวยการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินหรือ
ทีผิวหนังไม่กว้าง
แพทย์ทรัี กษาผู ้ป่ วย พิจารณาแล ้วให้การรับรองว่าการลําเลียง
. ผูป้ ่ วยแผลไหม้ทเกิ
ี ดจากสารเคมี
. ผู ้ป่ วยแผลไหม้ทีเกิดจากการสูดดมก๊าซร้อนหรือ ส่งต่อหรือเคลือนย้ายผูป้ ่ วยด้วยอากาศยาน จะเป็ นประโยชน์
ต่อการป้ องกันการเสียชีวติ หรือการรุนแรงขึนของการเจ็บป่ วย
ควันพิษ
. ผู ป้ ่ วยแผลไหม้ที มีโรคทางอายุ รกรรมหรื อ ของผูป้ ่ วยฉุกเฉินนัน
. ผู ป้ ่ วยเป็ นผู ป้ ่ วยฉุ กเฉิ นวิกฤติ หรื อฉุ กเฉิ น
ความเจ็บป่ วยเดิมทีจะทําให้การฟื นตัวช้า และมีผลต่ออัตรา
เร่ งด่ วนทีเกินขีดความสามารถของหน่ วยปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น
การเสียชีวติ
. ผู ้ป่ วยแผลไหม้ทีมีโรคทางอายุรกรรมหรือความ หรือสถานพยาบาลและหากปล่อยทิงไว้อาจเป็ นอันตรายถึงแก่
เจ็บป่ วยเดิมทีจะทําให้การฟื นตัวช้า และมีผลต่ ออัตราการ ชีวติ หรือมีอาการรุนแรงขึน
. ผู ้ป่ วยอยู่ในพืนทีทีห่างไกลทุรกันดาร หรือพืนที
เสียชีวติ
. ผู ้ป่ วยเด็ ก แผลไหม้ ซึ งอยู่ ใน รพ.ที ไม่ มี ประสบภัยหรือพืนทีเสียงภัยอันตราย
ผู เ้ ชียวชาญด้านเด็ก หรือไม่มเี ครืองมืออุปกรณ์ในการดู แล
ผลของความเครียดจากการบินทีมีต่อผูป้ ่ วยแผลไหม้
รักษาเด็ก
. ผู ป้ ่ วยแผลไหม้ทีต้องการการดู แลพิเศษทาง
ผูป้ ่ วยแผลไหม้ทต้ี องได้รบั การลําเลียงทางอากาศ
ด้านจิต-สังคม หรือต้องการการฟื นฟูสภาพ
นัน มีความเสียงทีต้องเผชิญกับความเปลียนแปลงความกดดัน
การส่งต่อผูป้ ่ วยไปรับการรักษาในศู นย์ดูแลผูป้ ่ วย บรรยากาศ ความหนาแน่ น อุณหภูมิ ความชืน และสภาพ
แผลไหม้หรือใน รพ.ทีมีหน่วยดูแลผูป้ ่ วยแผลไหม้โดยเฉพาะ อากาศในชันบรรยากาศทีสู งขึน ซึ งทํา ให้เกิดความเครียด
นั นอาจกระทํา ได้โดยใช้รถพยาบาล หรื อโดยอากาศยาน จากการบิน (Stresses of flight) อันจะส่งผลให้เกิดปัญหากับ
แต่อย่างไรก็ดกี ารใช้อากาศยานในการลําเลียงหรือส่งต่อผู ้ป่ วย ผูป้ ่ วยแผลไหม้ในขณะทําการลําเลียงทางอากาศได้(11) ดังนัน
จํา เป็ นต้องใช้บุคคลากรทีมีความสามารถจํา เพาะ รวมทัง ผู ท้ ีจะทํา หน้าทีดู แลผู ป้ ่ วยควรมีความรู แ้ ละความเข้าใจใน
มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงกว่าการขนส่งทางภาคพืน หากจะเลือกใช้ ประเด็นดังกล่าว เพือให้สามารถวางแผนในการดูแลป้ องกัน
ก็ ต อ้ งคํา นึ งถึงความคุ ม้ ค่ าในเรื องของราคาค่ าใช้จ่ ายด้วย หรือให้การพยาบาลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังเช่นที Arhana Chattopadhyay และคณะ(9) ได้ทาํ การ
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ความเครี ยดจากการบินที มีต่ อผู ป้ ่ วยแผลไหม้
ประกอบด้วย(4,11)
. ความกดดันย่ อยของออกซิเจนลดลง (Decreased partial pressure of oxygen)
เมือเราทําการบินในระดับสูง ๆ ความกดดันย่อย
ของออกซิ เ จน (PaO 2) จะลดลง ตามกฎของดาลตัน ส์
(Dalton’s Law) เช่น พบว่าทําให้ความอิมตัวของออกซิเจน
ในเลือด (O2 Saturation : SpO2) ในคนปกติลดลงเหลือเพียง
% ทีความสูง , ฟุต ด้วยเหตุนผูี ้ป่ วยแผลไหม้ทีได้รบั
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ (Inhalation injury) ยิงจะมี
โอกาสเกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้สูง
. การขยายตัวของอากาศจากการเปลียนแปลง
ความกดดันบรรยากาศ (Barometric pressure changes)
เป็ นภาวะที อากาศซึ งขังอยู่ ในโพรงต่ าง ๆ ของ
ร่างกาย มีการขยายตัวจากการทีความกดดันบรรยากาศลดลง
เมือขึนไปสู่ชนบรรยากาศสู
ั
ง ๆ ตามกฎของบอยล์ (Boyle’s
Law) อวัยวะทีมักได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของอากาศ
ได้แก่ กระเพาะอาหาร – ลําไส้ ปอด กะโหลกศีรษะ หูชนกลาง
ั
ไซนัส และฟัน ภาวะดังกล่าวอาจทําให้ผู ้ป่ วยแผลไหม้มีอาการ
ท้องอืด ไม่สุขสบาย ปวดแน่นในท้อง จนถึงหายใจลําบากได้
. ความชืนในอากาศลดลง (Decreased Humidity)
ตามกฎของชาร์ล (Charles’ Law) เมือทําการบิน
ในชันบรรยากาศสูง ๆ อุณหภูมขิ องอากาศจะลดลง องศา
เซลเซียสต่อความสูงทุก , ฟุต การทีอากาศเย็นลงนัน
ทําให้ความชืนในอากาศลดลงตามไปด้วย จึงทําให้เกิดภาวะ
อากาศแห้งหรื อความชื นในอากาศลดลงในการทํา การบิน
เดินทางในชันความสูงเหมือนการบินทัว ๆ ไป พบว่าหากบิน
นาน ชัวโมงความชืนในอากาศจะลดลงเหลือน้อยกว่า %
และถ้าบินนานกว่า ชัวโมง ความชื นในอากาศจะลดลง
เหลือเพียง % นอกจากนันยังพบว่าแม้แต่ ผู ท้ ีมีสุขภาพ
สมบู รณ์ ก็ อาจมีอาการริ มฝี ปากแห้งหรื อแตก คอแห้งได้
หากต้องอยู่ ในสภาพทีมีความชื นในอากาศน้อยกว่ า %
สําหรับผู ้ป่ วยแผลไหม้แล้วภาวะอากาศแห้งจากการมีความชืน
ในอากาศน้อยลงจะส่งผลให้ปญั หาการขาดนํารุนแรงขึนได้
. การสันสะเทือน (Vibration)
การสันสะเทือน เกิดจากการทํางานของเครืองยนต์
ปี กเครื องบิ น แบบปี กตรึ ง ในส่ ว นที ขยับ ขึ นลง (Flap)
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ล้อเครื องบิน ใบพัดหางและใบพัดหลักของเฮลิคอปเตอร์
รวมทังการเคลื อนที ของเครื องบินทังที พื นและในอากาศ
เมือร่างกายผูป้ ่ วยได้สมั ผัสโดยตรงกับการสันสะเทือน จะทํา
ให้กล้ามเนื อเกิดการสันสะเทือนเพิมมากขึน อัตราการเผา
ผลาญจะเพิมขึน เปรียบเหมือนการออกกําลังกายเบา ๆ จึงอาจ
ทําให้ตอ้ งหายใจเร็วขึนเพือขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
ร่างกาย : May increase pain.
สําหรับผู ้ป่ วยแผลไหม้ การสันสะเทือนเหล่านีจะทํา
ให้ผูป้ ่ วยมีอาการปวดแผลมากขึนได้
. การเปลียนแปลงอุณหภูมิ (Thermal Changes)
เมือขึนสู่ทสูี งทุกๆ , ฟุต อุณหภูมขิ องอากาศ
จะลดลง องศาเซลเซียส แต่ขณะทําการบินสําหรับเครืองบิน
ทีมีหอ้ งปรับความดันบรรยากาศ นักบินจะปรับอุณหภูมใิ น
ห้องโดยสารไว้ที - องศาเซลเซียส แต่ เมือลงจอดที
สนามบิน อุณหภูมอิ าจแตกต่างไปตามสภาพอากาศภายนอก
เครือง สําหรับผูป้ ่ วยแผลไหม้เป็ นผูป้ ่ วยทีผิวหนังถูกทําลาย
ทําให้เกิดภาวะ Hypothermia และปวดแผลได้ง่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิงในผู ้ป่ วยทีมีแผลไหม้รุนแรงจะนันการควบคุมอุณหภูมิ
ของร่ างกาย ไม่สามารถทําได้เหมือนคนปกติอาจเกิดอาการ
หนาวสันมาก จนทําให้ร่างกายต้องการออกซิเจนเพิมขึนได้
. ความเหนือยล้า (Fatigue)
ความเหนือยล้า เกิดจากความเครียดจากการบิน
ทีกล่าวมาแลว้ ข้างต้น ซึงจะส่งผลไห้ผูป้ ่ วยแผลไหม้มอี าการ
ทรุดลงได้งา่ ยยิงขึน

การดูแลผูป่้ วยแผลไหม้กอ่ นและขณะทําการบินลําเลียง
แนวปฏิบตั เิ พือเตรียมความพร้อมของผูป้ ่ วยก่อน
การบินนันเริมจากการทีเจ้าหน้าทีชุดลําเลียงต้องมีการรับส่ง
เวรจากพยาบาลต้นทาง โดยในทางปฏิบตั กิ ม็ กั เป็นการรับข้อมูล
เบืองต้นทางโทรศัพท์ เพือให้ทราบข้อมูลของผูป้ ่ วยแผลไหม้
ทีจะต้องทํา การลํา เลียงทางอากาศอย่ างเพียงพอทีจะนํา มา
วางแผนการจัดบรรทุก แผนการรับมือกับภาวะฉุ กเฉิ นของ
อากาศยาน แผนเผชิญภาวะฉุกเฉินทีอาจเกิดกับผู ้ป่ วยขณะบิน
ลําเลียง แผนการเตรียมอุปกรณ์ดูแลผู ป้ ่ วยซึงมีทงอุ
ั ปกรณ์
ประจํา และอุปกรณ์ทอาจต้
ี องนําไปเพิมเติมตามสภาพผูป้ ่ วย
ด้วย นอกจากนันพยาบาลหัวหน้าชุ ดลํา เลียงต้องทํา การ
ประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนนําผูป้ ่ วยขึนเครืองตามแผนการจัด
บรรทุกทีวางไว้ ซึงมีข ้อควรคํานึงในการดูแลให้การพยาบาลกับ
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ผูป้ ่ วยแผลไหม้ในช่วงก่อนและขณะทําการบินลําเลียง ดังนี
. การดูแลทางเดินหายใจและการหายใจ
หากมีข อ้ บ่ งชี ทางคลินิ กที ทํา ให้คาดการณ์ได้ว่ า
ผู ป้ ่ วยแผลไหม้อาจเกิ ดอาการบวมของหลอดลมหรื อทาง
เดินหายใจผู ้ป่ วยก็ควรได้รับการใส่ทอ่ ช่วยหายใจมาก่อนทําการ
ลําเลียง โดยทัวไปจะพิจารณาจากข้อมูลทีได้จากการซักประวัติ
ว่าสภาพการณ์ในขณะเกิดแผลไหม้นนผู
ั ป้ ่ วยมีการสูดความ
ร้อนหรือควันพิษด้วยหรือไม่ ควรประเมินอาการและอาการ
แสดงที บ่ งชี ว่ าผู ป้ ่ วยแผลไหม้มีการบาดเจ็ บของทางเดิ น
หายใจร่วมด้วย เช่น จมูกหรือเยือบุไหม้เกรียม มีการไหม้หรือ
พบเขม่าบริเวณใบหน้าในปากหรือจมูกมีสารคาร์บอนในเสมหะ
(Carbonaceous sputum) และเสียงแหบ เป็ นต้น นอกจากนี
ควรประเมินว่าผูป้ ่ วยมีอาการ และอาการแสดงของการได้รบั
พิษจากคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ดว้ ยหรือไม่ เช่น อาการหัวใจ
เต้นเร็ว หายใจเร็ว ปวดศี รษะ เวียนศี รษะ คลืนไส้ และ
ผิวหนังเป็ นสีชมพูจนถึงสีแดงเชอรี (Cherry-red skin) ผู ้ป่ วย
กลุ่มนีมีความเสียงสูงทีจะมีอนั ตรายจากภาวะทางเดินหายใจ
อุดกันอย่างเฉียบพลัน ร่วมกับมีภาวะพร่องออกซิเจนจากภาวะ
ความกดดันย่อยของออกซิเจนลดลงเมือเครืองบินบินในระดับสูง
ตามกฎของดาลตันส์ (Dalton’s Law)(4) จึงควรเตรียมเครือง
ช่วยหายใจเคลือนทีถังออกซิเจนทนความดันสูงขนาดตามการ
คํานวณปริมาณออกซิเจนทีต้องใช้เครื องดู ดเสมหะรวมทัง
อุปกรณ์และยาทีใช้ในการดูแลผู ้ป่ วยทีใส่ทอ่ ช่วยหายใจ รวมทัง
อุ ปกรณ์ เฝ้ าติ ด ตามสัญญาณชี พและเครื องกระตุ กหัว ใจ
ด้วยไฟฟ้ าอัตโนมัตไิ ปด้วย(12)
การตรึงท่ อช่ วยหายใจด้วยเชือกผ้าหรือการเย็บ
จะดีกว่าการติดด้วยเทปเหนียวซึงเสียงต่อการเลือนหลุดได้ง่ายกว่า
โดยเฉพาะขณะทํา การบินเพราะมีแรงสันสะเทือนมากขึ น
นอกจากนันควรตรวจสอบปริมาณอากาศในถุงลมของท่อช่วยหายใจ
และตํา แหน่ งของท่ อช่ วยหายใจและบันทึกทุ ก ชัวโมง
โดยเฉพาะในช่วง - ช.ม.แรกด้วย แต่หากผู ้ป่ วยยังไม่ได้ใส่
เครืองช่วยหายใจก็ควรดูแลให้ได้รบั ออกซิเจนทีมีความเย็น
และความชืนสู ง ในปริมาณเพียงพอทีจะรักษาระดับความ
อิมตัวของออกซิเจนในเลือดให้ได้มากกว่า %
. การดู แลเกี ยวกับการให้ผู ป้ ่ วยได้ร บั สารนํา
ทดแทน
ใน ชัวโมงแรกผูป้ ่ วยแผลไหม้ระดับ ขึนไป
ทีมีความกว้างของแผลตังแต่ % TBSA ควรได้รบั สารนํา
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ชนิด Ringer Lactate(4) ซึงเป็ นกลุม่ Crystalloid solution
เพียงอย่างเดียว(5) เพือช่วยให้เซลล์ตา่ ง ๆ ได้รับสารนําเพียงพอ
ต่อการรักษาการทํางานของอวัยวะสําคัญต่อการดํารงชีพไว้ได้
ความต้องการสารนําของผู ้ป่ วยแผลไหม้นันสัมพันธ์กบั นําหนักตัว
และความกว้างของแผลไหม้ (ไม่รวมแผลไหม้ระดับ ) ทังนี
วิธีทีรวดเร็ วและง่ายต่ อการคํา นวณสารนําทดแทน ได้แก่
วิธที เรีี ยกว่า “กฎเลขสิบ” (Rule of 10’s) ซึงเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างการคํานวณสารนําตามสูตรของพาร์คแลนด์และสูตร
ของบรูคซ์(4) ซึงมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี
) ใช้คาํ นวณในผูป้ ่ วยแผลไหม้ทมีี ความกว้างของ
แผลตังแต่ % TBSA ขึนไป
) ให้ประมาณขนาดของแผลไหม้ให้ใกล้ % เช่น
แผลไหม้ % ก็คดิ เป็ น % หรือถ้าน้อยกว่า % ก็ให้คิด
เป็ น % เป็ นต้น
) คูณขนาดของแผลไหม้ทีกําหนดได้ในข้อ ) ด้วย
มิลลิลติ รต่อชัวโมง ก็จะได้อตั ราการให้สารนําต่อชัวโมง
สามารถใช้ได้กบั ผูป้ ่ วยทีมีนาหนั
ํ กตัว - กิโลกรัม
) หากผูป้ ่ วยนําหนักมากว่า กิโลกรัม ให้เพิม
อัตราการให้สารนําอีก
มิลลิลติ รต่ อชัวโมง ในทุก ๆ
นําหนักตัวทีเพิมขึนทุก กิโลกรัม(13)
ข้อบ่งชีทางคลินิกทีแสดงว่ามีการทดแทนสารนํา
ได้อย่ างเพียงพอ คือ การทีผู ป้ ่ วยมีระดับความรู ส้ ึกตัวดี
อัตราการเต้นของหัวใจไม่เกิน
ครังต่อนาที ค่าความดัน
เลือดแดงเฉลีย (mean arterial pressure) มากกว่าหรือเท่ากับ
มิลลิเมตรปรอท ชีพจรส่วนปลายเต้นแรง ระดับเกลือแร่ใน
เลือดปกติ ไม่มภี าวะกรดจากการเผาผลาญ การไหลเวียนใน
ไตปกติโดยประเมินจากปริ มาณปัสสาวะในผู ป้ ่ วยผู ใ้ หญ่
มีเป้ าหมายให้ได้นาปั
ํ สสาวะ - มิลลิล ิตรต่ อชัวโมง
โดยแต่ละชัวโมงสามารถปรับปริมาณนําขึน % หรือปรับลด
ได้ % เพือให้ได้ปริมาณปัสสาวะตามเป้ าหมายหากให้
สารนําทดแทนในอัตรามากกว่า ลิตรต่อชัวโมง แล ้วปริมาณ
ปัสสาวะยังน้อยกว่า มิลลิลติ รต่อชัวโมง นันแสดงว่าการให้
สารนําในกลุม่ crystalloid นีไม่เป็ นผล ควรรายงานแพทย์เพือ
พิจารณาปรับเป็นให้สารนํากลุม่ Colloid หรือให้ Vasopressin
ต่อไป
สําหรับผู ้ป่ วยแผลไหม้ทีเกิดจากไฟฟ้ าช๊อต อาจพบ
ว่ามีปสั สาวะสีแดงสนิม (rusty red) ต้องรีบทดแทนสารนํา
ให้พอทีจะทําให้ได้นาปั
ํ สสาวะ - มิลลิล ิตรต่ อชัวโมง
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เพือป้ องกันการเพิมของระดับ myoglobin ในไต แต่หากว่าเกิด
ภาวะ pigment urea แล้ว ต้องทดแทนสารนําให้ได้นําปัสสาวะ
- มิลลิลติ รต่อชัวโมง
ในผู ป้ ่ วยเด็กแผลไหม้ทมีี นาหนั
ํ กตัวน้อยกว่า
กิ โลกรัม ให้ให้สารนําทดแทนจนกว่ าจะได้ป ัสสาวะ มิลลิลติ รต่อนําหนักตัวหนึงกิโลกรัมต่อชัวโมง
ผู ้ป่ วยแผลไหม้ทีมีความกว้างของแผลตังแต่ %
TBSA ขึนไป (ไม่รวมแผลไหม้ระดับ ) จึงควรได้รบั การเปิ ด
เส้นให้สารนําทางหลอดเลือดดํา โดยเข็มทีใช้เปิ ดเส้นเพือให้
สารนําทางหลอดเลือดดําควรมีขนาดใหญ่ เช่น ตังแต่เบอร์
ขึนไป หรือบางรายอาจมีการใส่สายให้สารนําเข้าสูห่ ลอดเลือดดํา
ส่วนกลาง รวมทังควรใส่สายให้อาหารทางจมูกหรือปาก และ
สวนคาสายปัสสาวะตังแต่ก่อนทําการบิน(4) ควรจัดอุปกรณ์
ดังนี ได้แก่ สารนําทีให้ทางหลอดเลือดดํา Asepto-syringe
ถุงระบายแก๊สจากกระเพาะอาหาร และถุงเก็บปัสสาวะจาก
สายสวนไปด้วย(12) เพือให้เกิดความแม่นตรงในการให้สารนํา
ควรนํา Infusion Pump ไปใช้ขณะทําการบินด้วย
. การดูแลบาดแผลไหม้
ก่ อนขึ นบินผู ป้ ่ วยควรได้ร บั การทํา ความสะอาด
แผลมาก่อน เพือให้แผลสะอาด แห้ง ไม่มสี งคั
ิ ดหลังซึมออกมา
นอกผ้าปิ ดแผล โดยปกติจะไม่มกี ารเปลียนผ้าปิ ดแผลขณะทํา
การบิน แต่หากแผลซึมก็ปิดก๊อซเพิมได้ หรืออาจใช้ผา้ รองซับ
รองแผลด้านหลังหรือแผลทีแขน ขาได้ ดังนันจึงควรเตรียม
อุปกรณ์ในการดูแลแผลไปให้เพียงพอ ส่วนเรืองอาการปวด
แผล ก็ควรมีการประเมินระดับความเจ็บปวดเป็ นระยะตังแต่
ช่วงทีประเมินผู ้ป่ วยก่อนบิน จนตลอดระยะเวลาในการบินและ
บริ หารยาแก้ปวดตามแผนการรักษาของผู ป้ ่ วยแต่ ละราย
หากผู ป้ ่ วยมียาแก้ปวดชนิ ดให้ทางหลอดเลือดดํา ก็ ต อ้ ง
ประเมินการว่าตําแหน่งทีแทงเข็มทีเปิ ดหลอดเลือดดําไว้ ไม่มี
การอุดตัน การขึนไปเปิ ดหลอดเลือดดําขณะทําการบินนัน
ทําได้อยากมากเพราะบนเครืองบินมีความสันสะเทือนสูง
. การดูแลระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด
ในผู ้ ป่ วยแผลไหม้ที มี ป ระวัติ เ ป็ นโรคหัว ใจ
โรคความดันเลือดสูง ผูท้ มีี แผลไหม้จากการถูกไฟฟฟ้ าช๊อต
หรืออายุมากกว่า ปี ควรได้รบั การติดตามการเปลียนแปลง
คลืนไฟฟ้ าหัวใจ รวมทังปริมาณออกซิเจนในเลือดและชีพจร
ส่วนปลายตลอดเวลาทีทําการบิน จึงควรนําเครือง EKG
Monitor และ pule oximeter ไปด้วย
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. การควบคุมอุณหภูมริ ่างกายผูป้ ่ วยแผลไหม้
การสู ญเสียผิ วหนังจากการเกิ ดแผลไหม้ทาํ ให้
ผูป้ ่ วยมีแนวโน้มจะเกิดภาวะอุณหภูมริ ่างกายตํา จึงต้องมีการ
ตรวจติดตามระดับอุณหภูมริ ่างกาย และประเมินว่าผู ้ป่ วยรูส้ กึ
สุขสบาย ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป หากเป็ นไปได้พยาบาล
หัวหน้าชุดลําเลียงควรประสานกับนักบิน หรือเจ้าหน้าทีขนส่ง
ทีประจําในห้องโดยสารในการปรับให้อุณหภูมใิ นห้องโดยสาร
อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม รวมทังอาจใช้ผ้าห่มทีช่วยรักษาอุณหภูมิ
ได้ห่มให้ผูป้ ่ วย เช่น ผ้าห่มอวกาศ (space blanket) ซึงทํา
จากพลาสติกทีบางมาก นําหนักเบา เคลือบด้วยฟิ ลม์ อลูมเิ นียม
สามารถเก็บอุณหภูมภิ ายในได้ดีจงึ สามารถป้ องกันผู ้ป่ วยสูญเสีย
ความร้อนจากร่างกายได้ดี แต่สะท้อนความร้อนจากภายนอก
ได้ถึง %(14) แต่หากไม่มกี อ็ าจใช้ถงุ นอนหรือผ้าห่มสะอาดได้
แต่ตอ้ งเตรียมไปให้เพียงพอ
. การดูแลระบบทางเดินอาหาร
ผูป้ ่ วยแผลไหม้ทได้
ี รบั การใส่สายให้อาหาร ควรทํา
การให้อาหารทางสายยางก่อนทําการบินอย่างน้อย ชัวโมง
ขณะทําการบินไม่ควรทําการให้อาหารเพราะเสียงต่อการเกิด
สูดสําลักและท้องอืดง่าย ควรประเมินว่าผู ้ป่ วยมีอาการท้องอืด
แน่ นท้องหรือไม่ หากมีควรเปิ ดปลายสายต่อลงถุงพลาสติก
โดยปิ ดไม่ให้มีลมเข้าในสาย เพือช่ วยระบายแก๊สให้ผู ป้ ่ วย
ด้วย(11)
. การดูแลสภาพจิตใจของผูป้ ่ วยแผลไหม้
ผูป้ ่ วยแผลไหม้นนนอกจากจะได้
ั
รบั ความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานจากบาดแผลทางกายแล้ว ภาวะจิตใจของผูป้ ่ วย
ก็อาจได้รบั ความกระทบกระเทือนจากเหตุการณ์ททํี าให้เกิด
แผลไหม้ด ว้ ย เช่ น การสู ญเสียทรัพย์สิน เสียผู เ้ ป็ นทีรัก
อีกทังผูป้ ่ วยอาจกลัวการทีต้องเดินทางโดยเครืองบิน เหล่านี
ล้วนทําให้ผูป้ ่ วยเกิดความเครียดสูงได้ พยาบาลจึงควรใส่ใจ
และให้การพยาบาลด้วยความนุ่ มนวล ช่ วยปลอบขวัญและ
คอยให้กาํ ลังใจผู ป้ ่ วย การใช้ยาคลายเครียดและการใช้ยา
แก้ปวดต้องอยู่ ภายใต้คาํ สังการรักษาของแพทย์ ซึงผู ป้ ่ วย
บางรายแพทย์อาจพิจารณาสังให้หยดทางหลอดเลือดดํา
ตลอดเวลาในการเดินทาง แต่ ยา Diluted ที ใช้หยดทาง
หลอดเลือดดําเพือบรรเทาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง
นัน พยาบาลเวชศาสตร์การบินจะไม่ เป็ นผู บ้ ริหารยาเอง(4)
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บทสรุป
การลําเลียงผู ป้ ่ วยแผลไหม้ทางอากาศจะมีความ
ปลอดภัยมากน้อยเพียงใดนัน ปัจจัยสําคัญประการหนึงเกิด
จากการทีพยาบาลผู ด้ ู แลผู ป้ ่ วยต้องมีความรู เ้ กียวกับระดับ
ความรุนแรงของแผลไหม้ ความเครียดจากการบิน ซึงสัมพันธ์
กับเรืองต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ อากาศยานทีใช้ กฎของก๊าซ
เป็ นต้น รวมทังต้องมีท ังความรู แ้ ละทักษะในดู แลผู ป้ ่ วย
แผลไหม้ทังก่อนและขณะทําการบินอย่างเพียงพอก็จะสามารถ
ดูแลส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย
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