
 
การบริการทางการแพทยสนับสนนุฐานทัพเรือสัตหีบ ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. 

             

๑.เกริ่นนาํ 

กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต 

 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปนโรงพยาบาลสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ การ

ใหบริการทางการแพทยสนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบ จึงนับเปนสิ่งจําเปนและสําคัญย่ิงในการใหบริการทาง

การแพทยไมวาจะเปนกําลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หางไกล กําลังพลและครอบครัวในที่ตั้งปกติและ

บานพัก สําหรับการปฏิบัติท่ีผานมากําลังพลท่ีปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะไดรับการดูแลรักษา จากเจาหนาท่ีสาย

แพทย ซึ่งสวนใหญมักบรรจุอัตราของเจาหนาท่ีพยาบาล ยกเวนกรณีที่มีการจัดกําลังเปนกองกําลังทางเรือ

ขนาดใหญ จึงจะมีนายแพทยบรรจุในอัตรา การปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการที่อยูหางไกลจากท่ีตั้งปกติ หนวย

ทหารจะนําทรัพยากรทางการแพทยไปสนับสนุนหนวยอยางจํากัด เพื่อใหเกิดความคลองตัว ดังนั้น กรณีที่มี

ผูปวยเจ็บฉุกเฉินและจําเปนตองรักษาที่สมบูรณมากขึ้น เจาหนาที่สายแพทยตองใหขอมลูทางการแพทยเพื่อให

ผูบังคับบัญชาตัดสินใจในสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สายแพทยที่ผาน

มายังขาดการเชื่อมโยง การติดตอสื่อสารดานการแพทยกับหนวยแพทยในพื้นที่เขตหลัง ซึ่งทําใหการบริการ

ทางการแพทยในการดูแลรักษากําลังพลที่ปวยเจ็บในพื้นที่ปฏิบัติการขาดประสิทธิภาพ ในสวนของกําลังพลท่ี

ปฏิบัติงานในท่ีตั้งปกติ ครอบครัวและผูท่ีอาศัยอยูในบานพักในเขตของฐานทัพเรือสัตหีบ การปฏิบัติท่ีผานมา

เมื่อเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน มักจะเดินทางเดินไปรักษาที่โรงพยาบาลดวยตนเองหรือไมก็โทรศัพทติดตอ

การแพทยฉุกเฉินผานชองทาง 1669 ในกรณีเก่ียวกับอุบัติเหตุตางๆ ซึ่งสวนใหญจะไดรับการดูแลจากมูลนิธิ ซึ่ง

อาจทําใหผูปวยเจ็บยังไมไดรับการบริการทางการแพทยที่ดีพอ 

สภาพทั่วไป 

 แนวคิดในการบริการทางการแพทยสนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบแบงเปน ๒ แนวคิด คือ ๑.แนวคิดใน

การสงกลับสายแพทย ๒.แนวคิดในการดูแลกําลังพลที่ปฏิบัติงานในท่ีตั้งปกติ ครอบครัวและผูที่อาศัยใน

บานพัก ดังนี้ 

๑. แนวคิดในการสงกลับสายแพทย ขึ้นอยูกับปจจัย ๒ ประการ ไดแก นโยบายการสงกลับของหนวย

ทหาร และความจําเปนท่ีจะตองใหการรักษาผูปวยเจ็บตามลักษณะอาการที่มีความรุนแรงแตกตางกัน ในการ

สงกลับสายแพทยควรยึดหลักการและปจจัยที่เกี่ยวของกับ “ความสะดวก ความรวดเร็ว ความปลอดภัยและ

ความตอเนื่อง ไมขัดกับยุทธวิธีของหนวยปฏิบัติการ” การสงกลับสายแพทย เปนความความรับผิดชอบของ

หนวยแพทยที่อยูดานหลังพื้นท่ีปฏิบัติการ ซึ่ง รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.เปน รพ.ในพื้นที่สวนหลัง มี

ภารกิจใหการสนับสนุนการบริการทางการแพทยสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร และไดใหความสําคัญกับ



การสงกลับสายแพทยเพื่อนํากําลังพลท่ีปวยเจ็บในพื้นท่ีปฏิบัติการของกองกําลังทางเรือ เขารับการรักษาใน

สถานพยาบาลท่ีมีความเหมาะสมเปนลําดับขั้นตอนตามแผนการปฏิบัติของหนวย 

๒.แนวคิดในการดูแลกําลังพลที่ปฏิบัติงานในที่ต้ังปกติ ครอบครัวและผูที่อาศัยในบานพัก เมื่อมีการ

เจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถโทรศัพท (๐๓๘-๓๐๘๐๘๐ , ๗๓๐๓๒) เรียกรถพยาบาลพรอมเจาหนาท่ีไปในการดูแล

การเจ็บปวย ณ ที่เกิดเหตุ ไมวาจะเปนสถานที่ปฏิบัติงาน บานพักหรือตามทองถนน โดยที่ไมตองเดินทางมารับ

การรักษาที่โรงพยาบาลดวยตนเอง  

ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

 การสงกลับสายแพทยและการรักษาพยาบาล ณ พื้นท่ีปฏิบัติการหรือจุดเกิดเหตุ เปนการใหบริการ

ทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหกําลังพล ครอบครับและผูที่อาศัยในบานพักที่ปวยเจ็บไดรับการปฐม

พยาบาลหรือการรักษาพยาบาลขั้นตนใหรอดชีวิตแลวนําสงโรงพยาบาลที่เหมาะสม ดังนั้น เจาหนาที่สาย

แพทยและผูบังคับหนวยตองคํานึงและใหความสําคัญเปนอยางย่ิง ปจจุบัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.ได

จัดตั้งศูนยประสานและสนับสนุนการสงกลับสายแพทย เพื่อเปนที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือเจาหนาที่

สายแพทยที่ประจําอยูกับหนวยทหารของ ทร.ที่ออกปฏิบัติการตามภารกิจหรือที่ไดรับมอบหมายและ

ใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติ ครอบครัวและผูที่อาศัยในบานพกั  

วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

 ๑.เพื่อใหเจาหนาที่สายแพทยที่ใหการบริการทางการแพทยสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ

หนวยตางๆ ของ ทร.ในพื้นที่ปฏิบัติการตามภารกิจและท่ีไดรับมอบหมาย มีชองทางการติดตอสื่อสาร เพื่อขอ

คําปรึกษา คําแนะนําดานการรักษาพยาบาลและการสงกลับสายแพทยเพิ่มเติมจากบุคลากรทางการแพทย

เฉพาะสาขาได 

 ๒.เพื่อเปนขอมูลทางการแพทยให ผบ.เรือ หรือ ผบ.หนวย ที่อยูในพื้นที่ปฏิบัติการตามภารกิจหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย ใชเปนขอพิจารณาตกลงใจในการรองขอการสงกลับสายแพทย 

 ๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทยสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของหนวย

ตางๆ ของ ทร.ในพื้นที่ปฏิบัติการตามภารกิจและที่ไดรับมอบหมายของ พร. 

 ๔. เพื่อใหการบริการทางการแพทย ของ พร.  เขาถึง กําลังพล ทร. และครอบครัว ในที่ตั้งปกติและ

บานพัก  
เปาหมาย 

 กําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการของฐานทัพเรือสัตหีบ กําลังพลท่ีปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติ 

ครอบครัวและผูอาศัยในบานพัก เมื่อเกิดการเจ็บปวยจะไดรับการปฐมพยาบาลและการรักษาขั้นตน ณ จุดเกิด

เหตุ จากเจาหนาที่สายแพทยไดอยางถูกตองตามหลักการ พรอมทั้งมีการนําสงเพื่อทําการรักษาตอใน

โรงพยาบาลที่เหมาะสม 

 



๒.ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่

เปนเลิศ 

 การสนับสนุนหนวยปฏิบัติการทางเรือ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.การขอคําปรึกษาดานการรักษาเรงดวน (Hot line) : เมื่อกําลังพลของเรือปวยหรือไดรับบาดเจ็บ

จากการปฏิบัติหนาท่ีทั้งทางดานรางกายและจิตใจหรือจากการดําน้ํา รวมทั้งมีการระบาดของโรคติดตอ 

เจาหนาท่ีสายแพทยประจําเรือหลวง ตองดําเนินการตรวจรักษาพยาบาลโรคข้ันตนและ/หรือใหการปฐม

พยาบาลเพื่อชวยเหลือขั้นตน หากตองการคําปรึกษาดานการแพทยเพิ่มเติม ใหรายงาน ผบ.เรือ หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายในการสั่งการทราบ และขออนุญาตติดตอขอคําปรึกษาเก่ียวกับอาการของผูปวยเจ็บ วิธีการใหการ

รักษาและ/หรือการชวยเหลือเบื้องตน รวมทั้งการปฏิบัติในการสอบสวนโรคขั้นตน และการสงกลับสายแพทย

ที่เหมาะสมจากแพทยเวรประจําวัน หรือกองเวชศาสตรใตน้ําและการบิน หรือกองเวชกรรมปองกัน หรือกอง

สุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.ผานชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

๒. การสงกลับสายแพทย กรณีจําเปนตองสงผูปวยเจ็บเขารับการรักษาตอในโรงพยาบาลท่ีมีขีด

ความสามารถที่เหมาะสม ใหเจาหนาที่สายแพทยรายงานให ผบ.เรือ หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการ

สั ่งการทราบ เพื ่อขอรับการสนับสนุนการสงกลับสายแพทยจาก ศปก.ฐท.สส. แลวแจงให ศูนย

อาภากร รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.ทราบ 

๓. การปฏิบัติของศูนยประสานและสนับสนุนการสงกลับสายแพทย “ศูนยอาภากร” ดังนี้ 

๓.๑ กรณีสงกลับทางอากาศ ดวย ฮลล.ของ ทร.ตามที่ กบร.กร.กําหนด ใหจัดเจาหนาที่สายแพทย

จากกองเวชศาสตรใตน้ําและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.จํานวน ๒ นาย พรอมยาและเวชภัณฑ 

สําหรับการดูแลชวยเหลือขณะนําผูปวยเจ็บสง รพ.สังกัด ทร. หรือ รพ.นอกสังกัด ทร.ตามแผนการสงกลับสายแพทย 

๓.๒ กรณีสงกลับทางบก ใหจัดเจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. 

จํานวน ๑ นาย พรอมรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีอุปกรณชวยชีวิตที่มีความพรอม สําหรับการดูแลชวยเหลือผูปวย

เจ็บระหวางนําสงโรงพยาบาลสังกัด ทร.หรือ รพ.นอกสังกัด ทร.ตามแผนการสงกลับสายแพทย 

๔.ประสาน รพ.ปลายทางที่จะนําผูปวยเจ็บเขารับการรักษาตอ เพ่ือเตรียมการในสวนที่จําเปน 

๕.สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.ทราบ เพื่อนําเสนอหนวยงาน

ที่เก่ียวของตามลําดับชั้น (เสนอ ศปก.ฐท.สส. และหนวยตนสังกัดของกําลังพลทราบ เมื่อรับผูปวยเจ็บไวรักษา

เรียบรอยแลว รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการรกัษาเปนระยะตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิ การปฏิบัติในการสงกลับสายแพทยของศูนยอาภากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการดูแลกําลังพลที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติ ครอบครัวและผูอาศัยในบานพัก 

การปวยเจ็บ ณ 

พื้นท่ีปฏิบัติการ 

การชวยเหลือขั้นตนจาก 

จนท.สายแพทย 

ขอคําแนะนํา คาํปรกึษา ไมสงกลับ สงกลับ 

สังเกตอาการ 
รายงาน 

ผบ.เรอื ตกลงใจ/รองขอการสงกลับ 

ศปก.ฐท.สส. รับแจง/ตกลงใจ/สั่งการใช ฮ. 

ศูนยอาภากร ทางอากาศ ทางบก 

จัดพยาบาล/เวชภัณฑ 

ประจํา ฮ. 

จัดรถพยาบาล/

พยาบาล/เวชภัณฑ 

รับผูปวยเจ็บ 

สงโรงพยาบาล สังกัด ทร. นอกสังกัด ทร. 



ผังการสื่อสาร สําหรับการสงกลับสายแพทยของ ศูนยอาภากร

  

 

 

 

 

 

 

 

หนวยปฏิบัติการใน

พื้นท่ี 

ศูนยสื่อสาร ทรภ

ศปก.ทร. 

พร. 

แผนกสงกลบัสายแพทย 

รพ.อาภากรเกียรตวิงศ ฐท.สส. 

 

 

ผังการสื่อสาร สําหรับการสงกลับสายแพทยของ ศูนยอาภากร 

 

 

 

 

 

ศูนยอาภากร 

 

 

 

ศูนยสือ่สาร ทรภ.๑/

ทรภ.๒/ทรภ.๓ 
ศูนยสือ่สาร ฐท.

สส. 
นย

กร./กบร

สอ.รฝ

กวตบ. 

รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. 

รพ.รับผูปวยเจ็บสังกัด ทร

และนอกสังกัด ทร

ตนสังกัดกําลังพล

ที่ปวยเจ็บ 

โดยตรง 

ตามลําดับชั้น 

 

นย. 

กบร.กร. 

รฝ. 

รับผูปวยเจ็บสังกดั ทร.

และนอกสงักัด ทร. 

ตนสังกัดกําลังพล

 



๓.ผลการดําเนินงาน 

 ........................... 

 

เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แลวสงผลตอหนวยงานอยางไร 

 การจัดตั้งศูนยประสานและสนับสนุนการสงกลับสายแพทย “ศูนยอาภากร” ชวยให รพ.อาภากร

เกียรติวงศ ฐท.สส.ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการใหการบริการทางการแพทยสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 

เปนแหลงขอมูลทางการแพทย เพื่อชวยใหเจาหนาที่สายแพทยที่ปฏิบัติการอยูในหนวยกําลังรบ เกิดความ

มั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น เนื่องจากมีระบบการใหคําปรึกษาทางการแพทยจากผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนมี

หนวยงานในการประสานการสงกลับทางการแพทย ซึ่งจะชวยใหกําลังพลที่ปวยเจ็บไดรับการดูแลรักษาอยาง

ตอเนื่อง  และยังชวยบริการทางการแพทยใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในท่ีตั้งปกติ ครอบครัวและผูที่พักอาศัย

ในบานพักเมื่อเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน ทําใหกําลังพลมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติภารกิจที่ฐานทัพเรือสัต

หีบไดมอบหมาย 

เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แลวสงผลตอ ทร. อยางไร 

 การจัดตั้งศูนยประสานและสนับสนุนการสงกลับสายแพทย “ศูนยอาภากร” มีผลดีตอกําลังพลของ 

ฐานทัพเรือสัตหีบที่ปฏิบัติการอยูในพ้ืนที่ ไดรับการบริการทางการแพทยท่ีดีข้ึน เพราะมีระบบใหคําปรึกษา

ทางการแพทย ทําใหเจาหนาท่ีสายแพทยมีขอมูลทางการแพทยในการดูแลผูปวยเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และให

ขอมูลทางการแพทยตอผูบังคับบัญชาในการตัดสินใจสงกลับผูปวยเจ็บที่มีอาการรุนแรง เกินขีดความสามารถ

ในการดูแลรักษาของเจาหนาท่ีสายแพทย เพื่อใหกําลังพลท่ีปวยเจ็บไดรับการดูแลรกัษาอยางตอเนื่อง เปนขวัญ

และกําลังใจตอกําลังพลที่ปฏิบัติการในพื้นที่เปนอยางดี 

 

๔.บทเรียนที่ไดรับ 

 ๑. วันที่ ๘ พ.ย. ๕๖ ไดรับแจงเหตุจากเจาหนาท่ีพยาบาล รล.เจาพระยา มีอุบัติเหตุเรือประมงชนกัน 

๒ ลํา บรเิวณเกาะจวง มีผูปวยเจ็บสาหัส ๖ นาย ศูนยอาภากร จัดรถพยาบาลพรอมเจาหนาไปใหการ

ชวยเหลือที่ทาเทียบเรือชองแสมสาร และนําสง รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร. 

 

   
 



 
 ๒. วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๗ Case ผป.ชื่อนายประสิทธิ์ กุลวงษ อายุ ๓๕ ป สถานการณ ลูกเรือประมงถูกทํา

ราย ตกเรือลอยคอกลางทะเล ไดรับการชวยเหลือจากเรือสินคา ใหการชวยเหลือเบ้ืองตน เรือสินคาประสาน

มาที่ ทรภ.๑ (ขายมดดํา) ทรภ.๑ ประสานมาที่ “ศูนยอาภากร” เพื่อปรกึษาและประสานการสงกลับ โดยใชรพ

พยาบาลฉุกเฉินของ ศูนยอาภากร ไปรับท่ีทาเรือจุกเสม็ด และนําสง รพ.สมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์ พร.ตอไป 

 

     
 

 ๓.วันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๗ สถานการณเรือโดยสารนักทองเที่ยว เกิดอุบัติเหตุ (เรือลม) บริเวณเกาะไผ กลาง

อาวไทย ผูปวยเจ็บ จํานวน ๒ นาย ลอยคอกลางทะเลประมาณ ๒๐ ชม. ผูประสบเหตไุดขอความชวยเหลือมา

ที่ ทรภ.๑ โดยใช รล.บางประกง ออกคนหาและใหการชวยเหลือ จากนั้น ทรภ.๑ ประสานมาท่ี ศูนยอาภากร 

เพื่อขอรับการสนับสนนุ รถพยาบาลฉุกเฉิน ไปรับผูปวยเจบ็ ณ ทาเรือจุกเสม็ด เพื่อนําผูปวยเจ็บสง รพ.สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พร. 

     
 



   
 

  

๕.ปจจัยความสําเร็จ 

 ๑. ศูนยประสานและสนับสนนุการสงกลับสายแพทย “ศูนยอาภากร” ไดถูกกําหนดไวใน อทร.๙๓๐๑ 

เรื่อง ความพรอมดานการแพทยในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรอื 

 ๒. ศูนยประสานและสนับสนุนการสงกลับสายแพทย “ศูนยอาภากร” กําลังเปนท่ียอมรับของหนวย

ตาง ๆ ท่ีอยูในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของ ทร.ทั้งหนวยบกและหนวยเรือ โดยมีการติดตอ ประสานความ

รวมมือในการขอรับคําปรึกษาทางการแพทย และประสานการสงกลับสายแพทย  

 ๓. ศูนยประสานและสนับสนุนการสงกลับสายแพทย “ศูนยอาภากร” กําลังเปนที่ยอมรับของกําลังพล

ในพื้นท่ี ครอบครัวและผูที่พักอาศัยในบานพัก โดยมีการออกใหการชวยเหลือเมื่อเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ ที่

เกิดเหตุ และนําสงโรงพยาบาลที่เหมาะสม 

๖.การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลที่ไดรับ 

 ๑.มีการประชาสัมพันธหนวย โดยจัดเอกสาร แผนพับ โปสเตอร ฯลฯ ตามหนวยตางๆ  

 ๒.เขารวมเปนผูใหบริการการแพทยฉุกเฉินใน จว.ชลบุรี  

 ๓. Website เผยแพร (www.apakornmedcenter.com) อยูระหวางการพัฒนา  

๗.ภาคผนวก 

 


