
 
การบริการทางการแพทย์สนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบ ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 

             
๑.เกริ่นน า 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นโรงพยาบาลสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ         
การให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบ  จึงนับเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งในการให้บริการทาง
การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นก าลังพลที่ไป ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ห่างไกล  ก าลังพลในที่ตั้งปกติ ครอบครัวและผู้อาศัย
ในบ้านพักในฐานทัพเรือสัตหีบ  ส าหรับการปฏิบัติที่ผ่านมาก าลั งพลที่ปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะได้รับการดูแล
รักษา  จากเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่มักบรรจุอัตราของเจ้าหน้าที่พยาบาล ยกเว้นกรณีท่ีมีการจัดก าลัง
เป็นกองก าลังทางเรือขนาดใหญ่ จึงจะมีนายแพทย์บรรจุในอัตรา และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติการที่อยู่
ห่างไกลจากท่ีตั้งปกติหน่วยทหาร มักจะน าทรัพยากรทางการแพทย์ไปสนับสนุนหน่วย ก าลังรบ อย่างจ ากัด 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ  ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉินและจ าเป็นต้อง รักษาที่สมบูรณ์มากขึ้น 
เจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยต้องให้ข้อมูลทางการแพทย์ แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยแต่ละรายว่าจะให้ท าการรักษาต่อหรือส่งกลับเพื่อท าการรักษาทีเร่งด่วน  อย่างไรก็ตาม
การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ผ่านมา ยังขาดการเชื่อมโยง การติดต่อสื่ อสารด้านการแพทย์กับ
หน่วยแพทย์ในพ้ืนที่เขตหลัง ซึ่งท าให้การบริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาก าลังพลที่ป่วยเจ็บในพื้นที่
ปฏิบัติการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของก าลังพลที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติ ครอบครัวและผู้ที่อาศัยอยู่ใน
บ้านพักในเขตของฐานทัพเรือสัตหีบ การปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน มักจะเดินทางเดินไปรักษา
ที่โรงพยาบาลด้วยตนเองหรือไม่ก็โทรศัพท์ติดต่อ การแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านช่องทาง  1669   ในกรณีเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุต่างๆ  ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลจาก  มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย  ท าให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเ หลือที่ยังไม่ดีพอ
ตามท่ีผู้ป่วยควรจะได้รับ 
สภาพทั่วไป 

 การบริการทางการแพทย์สนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบแบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ ๑.การให้ค าปรึกษา
ทางการแพทย ์๒. การประสานและสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ ๓. รับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ โดยการปฏิบัติ
มีแนวทางดังนี้ 

๑. การให้ค าปรึกษาทางการแพทย์ เป็นบริการทางการแพทย์สนับสนุ นฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อมีก าลัง
พลของฐานทัพเรือสัตหีบ  ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ท้ังทางร่างกายและจิตใจหรือ เจ็บป่วย
จากการ ด าน้ า รวมทั้งมีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สายแพทย์ประจ าเรือ ต้อง ด าเนินการตรวจ
รักษาพยาบาลขั้นต้นและ /หรือ ให้การปฐมพยาบาลเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นทันที หากต้องการ
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ค าปรึกษาฯ เพิ่มเติม ให้รายงาน ผบ.หน่วยเรือ หรือผู้ได้รับมอบหมายในการสั่งการทราบและขออนุญาตติ ดต่อ
ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับอาการ ของผู้ป่วยเจ็บ วิธีการรักษาและ /หรือการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งการปฏิบัติใน
การสอบสวนโรคเบื้องต้น และการส่งกลับสายแพทย์ที่เหมาะสมจากแพทย์เวรประจ าวันหรือกองเวชศาสตร์ใต้
น้ าและการบินหรือกองเวชกรรมป้องกัน รพ .อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท .สส. ผ่านระบบการแพทย์ทางไกลกรม
แพทย์ทหารเรือ ของศูนย์อาภากร หรือผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอื่นที่เหมาะสม 

๒. การประสานและสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ เมื่อก าลังพลที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ห่างไกล
เจ็บป่วยและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสม  ศูนย์อาภากรจะประสานโรงพยาบาลที่
เหมาะสมในพื้นท่ีไปรับก าลังพลฐานทัพเรือสัตหีบที่ป่วยเจ็บที่ท่าเรือเพ่ือน าไปรักษา ในโรงพยาบาลที่เหมาะสม
ในพ้ืนที่ และเม่ือก าลังพลมีอาการดีขึ้น และมีความประสงค์ที่จะย้ายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลของ ทร .      
ศูนย์อาภากรจะประสานส่วนที่ เกี่ยวข้องในการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บเมื่อมีการสั่งการทั้งนี้เพื่อให้การส่งกลับ สาย
แพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยทั้งผู้ป่วย และทีมท่ีไปรับผู้ป่วย 

๓. การรับ ณ จุดเกิดเหตุ เป็นการบริการทางการแพทย์ให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติราชการในท่ีตั้งปกติ 
ครอบครัวและผู้อาศัยในบ้านพัก เมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๐๓๘-๓๐๘๐๘๐ , ๗๓๐๓๒ เรียกรถพยาบาล
พร้อมเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ศูนย์อาภากร ไปรับ ณ จุดเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่ท างาน บ้านพัก หรือตามท้องถนน 
โดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง  
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 การบริการทางการแพทย์สนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นการบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ที่ก าลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ ก าลังพลที่ การปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ห่างไกลใน
ประเทศไทย ก าลังที่ปฏิบัติราชการในท่ีตั้งปกติ ครอบครัวและผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ ใ ห้
เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง โดยมีลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังนี้ 
 ๑. การให้ค าปรึกษาทางการแพทย์ มีลักษณะความเป็นเลิศ ดังนี้ 
      ๑.๑ มีเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ให้ค าปรึกษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
      ๑.๒ ถ้าเกินขีดความสามารถ มีการโอนสายให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
      ๑.๓ ช่องการทางการติดต่อ 
  ๑.๓.๑ โทรศัพท์สายนอก ทร. ๐๓๘ – ๓๐๘๐๘๐ 
  ๑.๓.๒ โทรศัพท์ภายใน ทร. ๗๓๐๓๒ 
  ๑.๓.๓ ช่องทาง Telemedicine ( อยู่ในช่วงทดสอบโปรแกรม ) 
 ๒. การประสานและสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์   มีลักษณะความเป็นเลิศ ดังนี้ 
      ๒.๑ พร้อมปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง 

      ๒.๒ ประสานโรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือน าก าลังพลที่เจ็บป่วยเข้ารักษา 

     ๒.๓ ประสานกับส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อมีสั่งการให้ส่งกลับสายพทย์ของก าลังที่เจ็บป่วย  
ตั้งแต่ โรงพยาบาลต้นทาง  โรงพยาบาลปลายทาง  ทีมในการส่งกลับทั้งทางบกและอากาศ  หน่วยบิน ทร . 
และรถพยาบาล ในการส่งกลับสายแพทย์ 



 ๓. การรับ ณ จุดเกิดเหตุ มีลักษณะความเป็นเลิศ ดังนี้ 
      ๓.๑ ทีม EMS ( Emergency Medical Service ) บริการการเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
      ๓.๒ ออกปฏิบัติงานภายใน ๒ นาที หลังจากได้รับแจ้งเหตุ 
      ๓.๓ ถึงท่ีเกิดเหตุ ภายใน ๑๐ นาที และ/หรือ ตามระยะทาง เฉลี่ย ๑ กม./นาที 
      ๓.๔ ปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นไป ตามมาตรฐานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
      ๓.๕ ส่งต่อโรงพยาบาลปลายทางท่ีเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 ๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ให้การบริการทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ
ฐานทัพเรือสัตหีบ ในพ้ืนที่ปฏิบัติการตามภารกิจและที่ได้รับมอบหมาย มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อขอ
ค าปรึกษา ค าแนะน าด้านการรักษาพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์เพ่ิมเติมจากบุคลากรท างการแพทย์
เฉพาะสาขาได ้

 ๒.เพ่ือเป็นข้อมูลทางการแพทย์ให้ ผบ .เรือ ที่อยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติการตามภารกิจหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ใช้เป็นข้อพิจารณาตกลงใจในการร้องขอการส่งกลับสายแพทย์ 
 ๓.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของฐานทัพเรือ
สัตหีบในพ้ืนที่ปฏิบัติการตามภารกิจและที่ได้รับมอบหมายของ พร. 
 ๔. เพ่ือให้การบริการทางการแพทย์ ของ พร .  เข้าถึง ก าลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ และครอบครัว ใน
ที่ตั้งปกติและบ้านพัก  

เป้าหมาย 

 ๑. ก าลังพลที่ปฏิบัติราชการในฐานทัพเรือสัตหีบ ครอบครัว และผู้ที่อาศัยในบ้านพักมี่ให้ค าปรึกษา
ด้านการแพทย์  

๒. ก าลังพลที่ปฏิบั ติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติการของ ฐานทัพเรือสัตหีบ  ก าลังพล ที่ปฏิบัติงาน ในที่ตั้งปกติ 
ครอบครัวและผู้อาศัยในบ้านพัก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้รับการปฐมพยาบาลและการรักษาข้ันต้น ณ จุดเกิด
เหตุ จากเจ้าหน้าที่สายแพทย์ได้อย่างถู กต้องตาม มาตรฐาน  พร้อมทั้งมี การน าส่งเพ่ือท าการรักษาต่อใน
โรงพยาบาลที่เหมาะสม 

 ๓. ก าลังพลที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ห่างไกล เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและเกินขีดความสามารถในการักษา
ของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ มีที่ให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์และถ้าต้องการส่งต่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล ก าลัง
พลที่เจ็บป่วยจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

๒.ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 

๑. การให้ค าปรึกษาทางการแพทย์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 



     ๑.๑ เมื่อมีผู้ป่วยเจ็บในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร เจ้าหน้าที่สายแพทย์ให้การดูแลผู้ป่วยเจ็บ
เบื้องต้น ถ้าเกินขีดความสามารถ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตติดต่อโทรศัพท์ปรึกษาทางการแพทย์
กับศูนย์อาภากร  
     ๑.๒ ศูนย์อาภากร โดยพยาบาลประสานและสั่งการ ให้ค าปรึกษาด้ านการแพทย์กรณีเกินขีด
ความสามารถ โอนสายให้แพทย์ผู้รับผิดชอบ/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  
     ๑.๓ กรณีส่งกลับสายแพทย์ผู้ป่วยเจ็บจากพ้ืนที่ปฏิบัติการทางทหาร ให้ค าแนะน าวิธีการในการ
ด าเนินการส่งกลับ โดยแพทย์ผู้รับผิดชอบ/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
     ๑.๔ กรณีไม่ส่งกลับสายแพทย์ให้ค าแนะน าวิธีการรักษาและ/หรือการช่วยเหลือเบื้องต้น  

๒. การประสานและสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑ การป่วยเจ็บ ณ พื้นท่ีปฏิบัติการ ผบ.หน่วยที่ปฏิบัติในพ้ืนที่ปฏิบัติการ รายงานขอรับการ
สนับสนุนการส่งกลับจาก ศปก.ฐท.สส. ตามแนวทางที่ได้รับค าแนะน า  
 ๒.๒ ศปก.ฐท.สส. สั่งการ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ในการด าเนินการส่งกลับสายแพทย์ 
 ๒.๓ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท .สส. สั่งการให้ ศูนย์อาภากร ประสานและสนับสนุนการส่งกลับ
สายแพทย ์
 ๒.๔ กรณีส่งกลับทางอากาศ ด้วย ฮ . ของ ทร . ตามที่ ศปก.ฐท.สส. จัดหา ศูนย์อาภากรประสาน
เจ้าหน้าที่สายแพทย์ จาก กองเวชศาสตร์ใต้น้ าและการบิน รพ .อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท .สส. พร้อมยาและ
เวชภัณฑ์ ส าหรับดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บขณะน าส่ง รพ .สังกัด ทร . หรือ รพ .นอกสังกัด ทร . ตามแผนการ
ส่งกลับสายแพทย์ 
 ๒.๕ กรณี ส่งกลับทา งบก ด้วยรถพยาบาลให้จัดเจ้าหน้าที่สายแพทย์ของ รพ .อาภากรเกียรติวงศ์ 
ฐท.สส. พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับการดูแลผู้ป่วยเจ็บส่ง รพ .สังกัด ทร . หรือ รพ .นอกสังกัด ทร . ตาม
แผนการส่งกลับสายแพทย์ 
 ๓. การรับ ณ จุดเกิดเหตุ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๓.๑ เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.๐๓๘ – ๓๐๘๐๘๐ , ๗๓๐๓๒ แจ้งมาท่ี ศูนย์อาภากร 
 ๓.๒ เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ ซักถามรายละเอียดพร้อมกรอกข้อมูลลงในใบรับแจ้งเหตุแล้วส่งข้อมูล
ต่อให้พยาบาลประสานงานและสั่งการ 
 ๓.๓ พยาบาลประสานและสั่งการ รับทราบข้อมูลแล้วโทรไปที่ ๑๖๖๙ เพ่ือขอเลขสั่งการ ( เลขสั่ง
การ คือ เวลาที่ออกปฏิบัติการ ) แล้วสั่งการให้พยาบาลประจ ารถพยาบาลออกปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ  
 ๓.๔ พยาบาลประจ ารถพยาบาล พร้อมลูกทีมโดยมี พลเวชกิจฉุกเฉินและพลขับ ออกปฏิบัติการ  
ณ จุดเกิดเหตุ โดยน าอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ แล้วน าส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิการให้ค าปรึกษาทางการแพทย์ 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนของกระบวนการ 
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แผนภูมิการประสานและสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนของกระบวนการ 
มาตรฐาน 
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แผนภูมิการรับ ณ จุดเกิดเหตุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

 
 

 
 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา หลังจากท่ีมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ท าให้ก าลังพล ครอบครัวและ      
ผู้อาศัยในบ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ รู้จักศูนย์อาภากรมากขึ้นจะเห็นได้จากสถิติเปรียบเทียบกันระหว่าง 
งป.๕๘ กับ งป .๕๙ และในปี งป .ปัจจุบันก็มีแนวโน้มของผู้ที่ต้องการค าปรึกษาด้านการแพทย์ โดยเฉพา ะผู้ที่
ออกปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ห่างไ กล และผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากขึ้น อันนี้แสดงให้เห็นว่าก าลังพลฐานทัพเรือ
สัตหีบ ตระหนักถึง ความส าคัญของการเจ็บป่วยและรู้ช่องทางในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของ     
ศูนย์อาภากรมากข้ึน 
เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้วส่งผลต่อหน่วยงานอย่างไร 

การให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์
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 ๑. หน่วยงานที่มกี าลังพลที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ห่างไกล มีที่ปรึกษาปัญหาทางการแพทย์เมื่อเกิดการ
เจ็บป่วย 
 ๒. หน่วยงานที่มี ก าลังพลที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ห่างไกล มีแนวทางการปฏิบัติเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
และต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสมในพื้นท่ี 
 ๓. หน่วยงานที่มีก าลังพลที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ห่างไกล  เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการปฏิบัติราชการ
แล้วเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสมในพื้นท่ี มีช่องทางในการน าก าลังพลที่ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติการทาง
ทหารมารักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัด ทร. 
 ๔. หน่วยงานในที่ตั้งปกติ มีช่องทางในการดูแลสุขภาพก าลังพลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 ๕. สร้างขวัญและก าลังใจของก าลังพลที่ปฏิบัติราชการในฐานทัพเรือสัตหีบ ท าให้ก าลังพลมีแรงใจใน
การปฏิบัติราชการ และหมดห่วงเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งตนเอง ครอบครัวและผู้ที่พักอาศัย  
เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้วส่งผลต่อ ทร. อย่างไร 
 เมื่อมีการด า เนินการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในการให้ค าปรึกษา และประสานการส่งกลับ  
เพ่ือตอบสนองต่อการป่วยเจ็บของก าลังพล  ทร. พบว่า มีผลดีต่อก าลังพลของ ทร . ที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลและปฏิบัติการในที่ตั้งปกติ  ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ดีข้ึน เพราะมีระบบให้ค าปรึกษาทางการ
แพทย์ ท าให้เจ้าหน้าที่สายแพทย์มีข้อมูลทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และให้ข้อมูลทาง
การแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจส่งกลับผู้ป่วยเจ็บที่มีอาการรุนแรง เกินขีดความสามารถใน การดูแล
รักษาของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ เพื่อให้ก าลังพลที่ป่วยเจ็บได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นขวัญและ
ก าลังใจต่อก าลังพลที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นอย่างด ี
๔.บทเรียนที่ได้รับ 
 ๑. วันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙ ได้รับแจ้งเหตุจาก  พ.จ.อ.สมยศ  วงศ์บุญมี เจ้าหน้าที่พยาบาล รล .บางปะกง
ประสานขอค าปรึกษาด้านการแพทย์และขอรับการสนับสนุนการส่งกลับ ผู้ป่วย มีอาการปวดหลังมาก       
ศูนย์อาภากร ให้ค าแนะน าฉีดยาแก้ปวด และจัดรถพยาบาลไปรับที่ท่าเทียบเรือแหลมเทียน แล้วน าส่ง        
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
 ๒. วันที่ ๓ มี.ค.๕๙ ได้รับแจ้งจาก ทรภ.๑ ว่ามีอุบัติเหตุเรืออับปางทางทะเล มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเป็น
ชาวต่างชาติ และเป็นหญิงไทย อีกหนึ่งราย เพื่อขอรับการสนับสนุนรถพยาบาลรับผู้บาดเจ็บที่ท่าเทียบเรือ
แหลมเทียน และน าส่ง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ต่อไป 
 

     



 ๓.วันที่ ๔ เม.ย.๕๙ ได้รับแจ้งจาก ทรภ .๑ ว่าได้ออกรับผู้ป่วยชาย เป็นลูกเรือประมงชาย อายุ ๓๓ ปี  
มีอาการปวดไส้เลื่อนอย่างรุนแรง และให้ศูนย์อาภากรส่งรถพยาบาลรอรับผู้ป่วยที่ท่าเทียบเรือตามเวลาและ
สถานที่นัดหมาย เพ่ือน าส่ง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
 ๔. วันที่ ๒๔ พ.ค.๕๙ ได้รับการประสานจากแพทย์ประจ าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ที่ปฏิบัติราชการ
บริเวณ จว .ภูเก็ต ว่ามีก าลังพลที่เรือป่วยมีแผลอักเสบที่เท้าซ้าย มีประวัติเบาหวาน เพื่อค าปรึกษาในการส่ง
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ศูนย์อาภากรได้ประสานของรับ การสนับสนุนจาก 
รพ.วชิรภูเก็ต ในการรับผู้ป่วยจากท่าเรือแล้วน าไปรักษาท่ี รพ.วชิรภูเก็ต 
 ๕. วันที่ ๓๐ พ.ค.๕๙ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ปฏิบัติราชการร่วมกับ รล .อ่างทอง ปฏิบัติ
ราชการบริเวณใกล้ จว .ประจวบคีรีขันธ์ มีก าลังพลชาย อายุ ๔๔ ปี มีอาการชักเกร็งไ ม่ทราบสาเหตุ ประสาน
มาเพ่ือขอค าปรึกษาด้านการแพทย์ในการให้การช่วยเหลือ แพทย์ผู้รับผิดชอบศูนย์อาภากรแนะน าให้เข้ารับ
การรักษาใน รพ .ในพ้ืนที่เพ่ือ ค้นหาสาเหตุของการอาการชัก และให้การรักษา ศูนย์อาภากรประสาน ได้         
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ส่งรถพยาบาลมารับที่ท่าเรือแล้ว น าส่ง รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๖. วันที่ ๒ ส.ค.๕๙ ได้รับแจ้งจาก เรือส านักงานโบราณคดี ว่ามีเจ้าหน้าที่มีอาการ แพ้ ลิ้นบวม หายใจ
หอบเหนื่อย เพื่อขอรับการสนับสนุนรถพยาบาลรับที่ท่าเทียบเรือแล้วน าส่งโรงพยาบาลเพ่ือท าการรักษาต่อไป 
 ๗. วันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สายแพทย์ประจ าเรือหลวงสายบุรี ว่ามีก าลังพล
ที่เรือมีอาการแพ้ยาหลังจากรับประทานยา เพ่ือขอค าปรึกษาจากแพทย์ในการให้การช่วยเหลือ โดยแพทย์
ผู้รับผิดชอบศูนย์อาภากรได้ให้ค าแนะน าในการรักษา ก าลังที่แพ้ยาดังกล่าว 
 ๘. วันที่ ๗ พ.ย.๕๙ ได้ประสานจากเจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ปปฏิบัติราชการที่เกาะสิมิรัน จว .พังงา ว่ามี
ผู้ป่วยจมน้ าและได้ด าเนินการท า CPR อยู่ เพื่อขอให้แพทย์สั่งการใช้ยาฉุกเฉิน และค าแนะน าในการปฏิบัติ
ต่อไป 

 
 
 

 
 ภาพเหตุการณ์การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ   

 

     



 

               
 

               
 
 
 
 
 
 
๕.ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑. ศูนย์ประสานและสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ “ศูนย์อาภากร” ได้ถูกก าหนดไว้ใน อทร.๙๓๐๑ 
เรื่อง ความพร้อมด้านการแพทย์ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ  
 ๒. ศูนย์ประสานและสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ “ศูนย์อาภากร” เป็นที่ยอมรับของหน่วยต่าง ๆ 
ที่อยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติการทางทหารของ ทร .ทั้งหน่วยบกและหน่วยเรือ โดยมีการติดต่อ ประสานความร่วมมือใน
การขอรับค าปรึกษาทางการแพทย์ และประสานการส่งกลับสายแพทย์  
 ๓. ศูนย์ประสานและสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ “ศูนย์อาภากร” ก าลังเป็นที่ยอมรับของก าลังพล
ในพ้ืนที่ ครอบครัวและผู้ที่พักอาศัยในบ้านพัก โดยมีการออกให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ ที่
เกิดเหตุ และน าส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม 
๖.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ 
 ๑. มีการประชาสัมพันธ์หน่วย โดยจัดเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ ตามหน่วย ต่าง ๆ  



 

             
 

                                      
 

                                     
 ๒.เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินใน จว.ชลบุรี  
 ๓. Website เผยแพร่ (www.apakornmedcenter.com) อยู่ระหว่างการพัฒนา  
๗.ภาคผนวก 

http://www.apakornmedcenter.com/

