
พลเรือตรีพันเลิศ  แกลวทนงค

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

กรมแพทยทหารเรือ



ประวัติ รพ.ฯ โดยสังเขป
จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ชลบุรี

จ.ระยอง จ.จันทบุรี

จ.ตราด
เกาะมันนอก - มันใน

เกาะชา้ง

เกาะเสม็ด

เกาะแสมสาร

เกาะคราม

เกาะลา้น

เกาะสีชัง

ชลบุร ีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล, อุตสาหกรรม

ขนาดย่อม

แหลมฉบัง ท่าเรือพานชิย์, อุตสาหกรรมแปรรูป, 

อุตสาหกรรมเบา

ระยอง อุตสาหกรรมเกษตร, ประมง, แหล่ง

ท่องเที่ยว

มาบตาพุด อุตสาหกรรมหนัก, 

เคมีปิโตรเลยีม

สัตหีบ ท่าเรือพานิชย,์ ท่าอากาศยานสากลนานาชาติ,

อุตสาหกรรมต่อเรือ – ซ่อมเรือ, ขนส่งสินค้าทางเรือ, แหล่งท่องเที่ยว

รพ.ฉะเชิงเทรา 

(404 เตียง)

รพ.ชลบุร ี

(777 เตียง)

รพ.ระยอง (400 เตียง)

รพ.ชุมชน จ.ชลบุรีและ จ.ระยอง

1 = ขนาด 10 เตียง (รพ.วังจันทร์)

2 = ขนาด 30 เตียง (รพ.เกาะสีชัง, พานทอง, 

บ่อทอง, หนองใหญ่, สัตหีบ, วัดญาณฯ, ปลวกแดง, บ้านค่าย)

3 = ขนาด 60 เตียง (รพ.บ้านบึง)

4 = ขนาด 90 เตียง (รพ.อ่าวอุดม, บางละมุง, บ้านฉาง, แกลง)

5 = ขนาด 120 เตียง (รพ.พนัสนิคม)
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1,000 เตียง



18 ส.ค.35
22 ส.ค.40



ปจจุบัน



เปดใหบริการ 445 เตยีง 

   - สํารอง 40 เตยีง

   - ขยายได 120 เตยีง



การสนับสนุนทางการแพทย จากสถานการณอุทกภัย



ขั้นเตรียมรับสถานการณ

๑๙ ต.ค.๕๔

- ประชุมรวมกับ สพฉ. (นพ.ชาตรี  เจริญชวีะกุล เลขาธิการ สพฉ.)



‐ จัดตั้งทีม Medical Emergency Operation Center

(MED.EOC)

‐ จัดหองประชมุ รพ.ฯ เปน

สถานที่ปฏบิตัิงานสวนหนาของ 

สพฉ.

‐ แตงตั้ง Point Of Contact 

  (รอง ผอ.รพ.ฯ ฝายบริการสุขภาพ)



‐ หอผูปวย อาคาร ๑ ชั้น ๓ 

‐ หอผูปวย อาคาร ๑ ชั้น ๕ 

การเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วย



‐ หอผูปวย อาคาร ๑ ชั้น ๔ รับผูปวยจาก รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร. 



‐ ICU กุมารฯ รับผูปวยจาก รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร. 

‐ ICU กุมารฯ รับผูปวยจาก รพ.ศริิราช 



‐ ICU อายุรเวชกรรม 

‐ ICU ศลัยกรรม 



การเตรียมการด้านอื่นๆ

 สถานที่จอดรถ 

 สนาม ฮ.

 ที่พัก จนท. จาก รพ.ตางๆ



 จัดแพทย พยาบาล เสริม

 สํารองยา เวชภัณฑ / ๓ เดือน

 ลดจํานวนการจายยาตอเนื่อง จาก ๓ เดือน เหลือ ๑ เดือน

    งด Set Case Elective เดือน พ.ย.๕๔ (ศลัยฯ, ออรโธฯ, สูติ 

        ยกเวน Emergency Case)

    ดําเนินงานดานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม, อาชวีเวชศาสตร และ

         ทีม SRRT

 อื่นๆ 



ขั้นรับสถานการณ (ตั้งแต ๒๒ ต.ค.๕๔)

๒๒ ต.ค.๕๔

รับผูปวยวันแรก จํานวน ๖ ราย

      - ลําเลียงโดยอากาศยาน (C – 130 ทอ.) จาํนวน ๔ ราย จาก รพ.ภมูพิล

      - ลําเลียงโดยรถ EMS จํานวน ๒ ราย จาก รพ.นพรัตนราชธานี



- รับผูปวย ญาติ เขา รพ.ฯ

- ประชุมรวม ผอ.เวชศาสตรการบิน ทอ. และคณะแพทย พยาบาล ทีม่าสงผูปวย



๒๖ ต.ค.๕๔

จก.พร. ตรวจเยี่ยม

                              - ดูความพรอม

                              - มอบอํานาจการสั่งการแทน จก.พร. (COMMANDER)



ยอดผูปวยตั้งแต ๒๒ ต.ค.๕๔ – ๑๒ ม.ค.๕๕

 ยอดผูปวยทั้งหมด ๒๗๓ ราย (จาก ๑๗ รพ.)

           - สงตอตามระบบฯ ๘๗ ราย

           - ผูปวยสมคัรใจเดินทางมาเอง ๑๘๖ ราย

 จํานวนผูปวยที่จําหนาย ๒๖๙ ราย 

- D/C และ Refer ๒๕๙ ราย

            - Dead ๑๐ ราย

            - รักษาตอ ๔ ราย



รพ. และจํานวนผูป้่วยที่ส่งมารักษาต่อ (ตามระบบ)

ที่ รายชื่อ รพ. จํานวนผูป้่วย

๑. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ๓๕

๒. รพ.ศิริราช ๑๓

๓. รพ.ภูมิพล ๑๒

๔. รพ.ราชวิถี ๗

๕. รพ.นพรัตน์ราชธานี ๕

๖. รพ.พระมงกุฎเกล้า ๓

๗. รพ.บางปะกอก ๒

๘. รพ.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ๑

๙. รพ.นวมินทร์ ๑



ที่ รายชื่อ รพ. จํานวนผูป้่วย

๑๐. รพ.ศรีวิชยั ๒ ๑

๑๑. รพ.ตํารวจ ๑

๑๒. รพ.จฬุาลงกรณ์ ๑

๑๓. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ๑

๑๔. รพ.เด็ก ๑

๑๕. รพ.เจ้าพระยา ๑

๑๖. รพ.กรุงเทพพัทยา ๑

๑๗. รพ.เอกชล ชลบุรี ๑

รวม ๘๗



หลังเสร็จสิ้นสถานการณ

 ๒๖ ธ.ค.๕๔ นพ.ชาตรี และคณะ  เข้าพบเพื่อตอบขอบคณุในการสนับสนุนทางการแพทย์ฯ

 ประชุมผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ทีม MED.EOC ทีมงานต่างๆ

       (ปญัหา/ข้อขัดข้อง แนวทางในการป้องกัน/แก้ไข)
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