
สรุปความก้าวหน้า
แผนการพฒันาโรงพยาบาลมกฎุครีีวนั

(ปากช่องนานา)

โดย   นพ.สุผล ตตยินันทพร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา 
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โรงพยาบาลมกฎุศีรีวนั(ปากช่องนานา)



ประวตัิความเป็นมา 
ด้วยประชาชนใน ต.โป่งตาลอง ยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน ต้องเดินทางไป

รพ.ปากช่อง ล าบากห่างไกล 45 กม.และทางคดเคีย้ว 
เจ้าคุณพระญาณดิลก(เจ้าพระคุณแดง)เจ้าอาวาสวดัมกฎุครีีวนัฯ จึงมอบ

พืน้ที ่7 ไร่ สร้างโรงพยาบาลขนดเลก็ โดย นายครีี กาญจนพาศน์ บริษัท BTS 
กรุ๊ป เป็นก่อสร้าง ในปี 2554 โดยใช้ช่ือ รพ.วดัมกฎุครีีวนั(ปากช่องนานา)

รพ.ปากช่อง ได้จัดทีมสหวชิาชีพ ไปให้บริการ ในรูปแบบ ไปเช้า-กลบัเย็น 
(08.30-16.30 น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์ พร้อมระบบส่งต่อตั้งแต่เปิดให้บริการ 

ปี 2561 เจ้าพระคุณแดง มอบ รพ.มกฎุครีีวนัฯ  ให้กบัฟ้าหญงิจุฬาภรณ์
ได้ช่วยดูแล/พฒันา เพือ่เป็น รพ.ในพระองค์ ,ดูแลข้าราชบริภาร,
ดูแลประชาชนในพืน้ที ่ให้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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แผนทีร่ะยะทางระหว่างหน่วย
บริการและการเคลือ่นย้าย
1. พระต าหนักทพิย์พมิาณ
2. รพ.มกุฏคีรีวนั
3. รพ.ปากช่องนานา
4. ค่ายหนองตะกู
(ลานจอดเฮริคอปเตอร์)

5. โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

3.พระต าหนักฯ➔ รพ.มกุฏฯ
7.3 กม. เวลา 10 นาที

4.พระต าหนักฯ➔ รร.เขาใหญ่ฯ
4.3 กม. เวลา 6 นาท ี

5. รพ.มกุฏฯ➔ รร.เขาใหญ่ฯ    
3.2 กม. เวลา 5 นาท ี

1. รพ.ปากช่องฯ➔ พระต าหนักฯ
38 กม. เวลา 45 นาที

2. รพ.ปากช่องฯ➔ รพ.มกุฏฯ
40 กม. เวลา 50 นาท ี 6.พระต าหนักฯ➔ สนามบินหนองตะกู

18 กม. เวลา 25 นาที
7.รพ.มกุฏฯ➔ สนามบินหนองตะกู

19 กม. เวลา 27 นาท ี
8. รพ.ปากช่องฯ➔ สนามบินหนองตะกู

31 กม. เวลา 32 นาท ี

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม



ประชากรพืน้ที่ใกล้เคยีง
รพ.มกฏุครีีวนั

- รพ.สต.หนองคุ้ม     ปชก. 5,450 คน
- รพ.สต.คลองดินด า ปชก. 4,650 คน

รวม 10,100 คนหมูสี โป่งตาลอง



แผนผงัโรงพยาบาลมกฎุครีีวนั(ปากช่องนานา)
1.อาคารผู้ป่วยนอก-ฉุกเฉิน
2.อาคารผ่าตัด
3.อาคารผู้ป่วยใน
4.อาคารแพทย์แผนไทย
5.อาคารผู้ป่วยพเิศษ
6.อาคารพกัเจ้าหน้าที่หญิง
7.อาคารพกัเจ้าหน้าที่ชาย
8.อาคารพกัแพทย์
9.อาคารโรงอาหาร
10.อาคารสนับสนุน
11.อาคารเอนกประสงค์
12.ฐานพระพุทธรูป
13.สระน า้
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นพ.ณรงค์ สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

การพฒันา รพ.มกฎุครีีวนั(ปากช่องนานา)
และดูพืน้ที่  ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2561



นโยบาย จากการตรวจเยีย่ม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที ่9

1. การก าหนดวตัถุประสงค์การพฒันา รพ.มกฎุครีีวนัฯให้ชัดเจน
2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา รพ.มกฎุครีีวนัฯ 
ในระดบักระทรวงฯ  เพือ่การตดิตาม ก ากบัอย่างใกล้ชิด

3. ให้แต่งตั้งคณะท างานในการพฒันา รพ.มกฎุครีีวนัฯ เขตฯ 9
เพือ่ให้เกดิรูปธรรมและความต่อเน่ืองในการพฒันา

4. ให้ก าหนดแผนลงทุนด้านครุภณัฑ์/ส่ิงก่อสร้าง ที่เร่งด่วนให้ชัดเจน
5. ให้มีการก ากบั ติดตาม ผลการพฒันา อย่างต่อเน่ือง



1. ให้การพฒันา รพ.มกฎุครีีวนั(ปากช่องนานา)
มีวตัถุประสงค์ 2 ได้แก่ 

1.1 เพือ่จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทีม่ศัีกยภาพสูง
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

1.2 เพือ่จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ให้กบัประชาชนในเขตพืน้ที ่ให้ได้รับบริการ 24 ชม.
ในรูปแบบโรงพยาบาล F3 Plus



2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาโรงพยาบาล
มกฎุครีิวนัฯ จ านวน 3 คณะ 

1.คณะกรรมการพฒันา รพ.มกฎุครีีวนัฯ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  โดย ผู้ตรวจฯ เป็นประธาน

2.คณะท างานพฒันา ระบบบริการการแพทย์ขั้นสูงและ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง รพ.มกฎุครีีวนัฯ  โดย ผอ.รพม.-
นครราชสีมา เป็นประธาน

3. คณะท างานพฒันา ระบบบริการการแพทย์และ สาธารณสุขทัว่ไป
รพ.มกฎุครีีวนัฯ นพ.สสจ.นม  เป็นประธาน 

(ส านักงานเขต 9 ก าลงัตรวจสอบความถูกต้อง)



3.ให้จัดท าแผนค าของบประมาณด้านครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง ในระยะเร่งด่วน ในการพฒันา
รพ.มกฎุครีีวนัฯ    

3.1 แผนพฒันาส่ิงก่อสร้างเพือ่เสริมระบบบริการและ
การแพทย์ฉุกเฉิน ER -V.I.P 

3.2 แผนจัดหาครุภณัฑ์การแพทย์ทีเ่ร่งด่วน/จ าเป็น
3.3 แผนการปรับปรุงโครงสร้าง-อาคารบริการเร่งด่วน
3.4 แผนการจัดอตัราก าลงัคนเพือ่จัดบริการOPD,ER24ชม.
3.5 แผนบริหารจัดการในการด าเนินงาน (งบด าเนินงาน)



3.1 แผนพฒันาส่ิงก่อสร้าง/ครุภณัฑ์
เพือ่ เสริมระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง (ER -V.I.P)
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1

แผนการพฒันาระยะท่ี 1
จดัตัง้แผนกอบุติัเหตแุละฉุกเฉิน

(Accident & Emergency Department)

1. Resuscitation 
zone (VIP)





ล าดับ รายการ จ านวนเงิน                                                       แหล่งงบฯ
1 ปรับปรุงห้องฉุกเฉินส่วนพระองค์ 10,000,000 สธ.

2 Resuscitation  Room 22,258,800 สธ

3 อุปกรณ์ตกแต่งห้องฉุกเฉินส่วนพระองค์ 15,000,000 สธ

4 อุปกรณ์ตกแต่งห้องประทบั A 1,800,000 สธ

5 อุปกรณ์ตกแต่งห้องพยาบาล/ข้าราชบริพาร B 500,000 สธ.

6 อุปกรณ์ตกแต่งห้องราชองค์รักษ์ C 500,000 สธ.

7 อุปกรณ์ตกแต่งห้องปฏิบัตกิารแพทย์และ
พยาบาล D

1,000,000 สธ.

รวม 51,058,800

3.1 รายการส่ิงก่อสร้าง/ครุภณัฑ์แพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง ER-V.I.P 



ภาพหลงัปรับปรุง รพ.มกฎุครีีวนัฯในส่วนระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง (ER -V.I.P)

ออกแบบโดยของแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข 



ภาพหลงัปรับปรุง รพ.มกฎุครีีวนัฯในส่วนระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง (ER -V.I.P)

ออกแบบโดยของแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข 



ภาพหลงัปรับปรุง รพ.มกฎุครีีวนัฯในส่วนระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง (ER -V.I.P)

ออกแบบโดยของแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข 



ออกแบบโดยของแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข 

ภาพหลงัปรับปรุง รพ.มกฎุครีีวนัฯ ในส่วนระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง (ER -V.I.P)



3.2 แผนจดัหาครุภณัฑ์การแพทย์ ทีจ่ าเป็น/ เร่งด่วน 

ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ                                                       แหล่งงบฯ
1 Resuscitation  Room 10,470,800 สธ.
2 ศูนย์ส่ังการ 3,070,000 สธ.
3 แผนกเอกซเรย์/รังสีวทิยา 1,375,500 สธ.
4 ห้องปฏิบัตกิาร 2,051,400 สธ.

รวม 16,976,700



ล าดบั รายการ งบประมาณ แหล่งงบฯ
1 ปรับปรุงทางลาด หลงัคาคลุมทางลาด และ

หลงัคาคลุมทางเดนิ  (เร่งด่วน)
204,000 สธ.

2 ปรับปรุงห้องพกัพเิศษ 4 ห้อง (เร่งด่วน) 510,000 สธ.
3 ปรับปรุงบ้านพกั 10 ห้อง(เร่งด่วน) 600,000 สธ.
4 ปรับปรุงอาคารอุบตัเิหตุฉุกเฉิน (เร่งด่วน) 107,000 สธ.
5 ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน(เร่งด่วน) 59,000 สธ.
6 ปรับปรุงถนน งานจราจร ภูมิทศัน์ (เร่งด่วน) 4,300,000 สธ.

3.3 แผนการปรับปรุงโครงสร้าง-อาคารบริการเร่งด่วน



ล าดับ รายการ งบประมาณ แหล่งงบฯ
7 ระบบประปา (เร่งด่วน) 2,500,000 สธ.

8 ระบบบ าบดัน า้เสีย 6,000,000 สธ.

9
ระบบออกซิเจน  
PipeLine (Oxygen + Suction)

1,070,000 สธ.

10 ระบบโครงข่าย Intranet 100,000 สธ.

11 ระบบดูดอากาศ และระบบฆ่าเช้ือ 1,000,000 สธ.

รวม 16,450,000

3.3 แผนการปรับปรุงโครงสร้าง-อาคารบริการเร่งด่วน(ต่อ) 



3.4 แผนการจัดอตัราก าลงัคนเพือ่จัดบริการOPD,ER24ชม.

ต าแหน่งบุคลากร ค่าตอบแทน / ปี แหล่งงบประมาณ
1. แผนจัดอตัราก าลงัคน ER  
(เช้า/บ่าย/ดึก ) โดย แพทย์ 
พยาบาล พขร ของ 20 รพ.

2,225,600 รพ.ชุมชน 20 แห่ง

2. แผนจัดอตัราก าลงัคน OPD  
(เช้า/บ่าย/ดึก ) โดย แพทย์ 
พยาบาล รพ.ปากช่อง 

513,600 รพ.ปากช่องนานา

3. แผนจัดอตัราก าลงัคน ใหม่
เพิม่เติม 

1,683,600 สธ.

รวม 4,422,800



ล าดบั บุคลากร จ านวน (คน)
1 แพทย์ 1
2 พยาบาลวชิาชีพ 2
3 พนักงานขบัรถ 1

รวมทั้งส้ิน 4

3.4.1รายละเอยีดการจัดอตัราก าลงัคน ER  ( เช้า/บ่าย/ดึก )  
โดยทมีโรงพยาบาลชุมชน ( 20  รพช.หมุนเวยีน )

หมายเหตุ: เบิก O.T. จาก โรงพยาบาลชุมชน



3.4.2 การจัดอตัราก าลงัอตัราก าลงัเวร OPD
รพ.มกฎุครีีวนัฯ

ล าดับ บุคลากร จ านวน 
(คน)

1 พนักงานช่วยเหลอืผู้ป่วย 1

2 จนท.รักษาความปลอดภัย 1

อตัราก าลงัเวร OPD (บ่าย/ดกึ)   
ทีมโรงพยาบาลปากช่องนานา

ล าดบั บุคลากร จ านวน/คน หมายเหตุ

1 แพทย์ 1 จันทร์และพฤหัส

2 เภสัชกร / จพ.เภสัช /ผู้ช่วยเภสัช 1/1/1 หมุนเวยีนมา

3 พยาบาลวชิาชีพ 2

4 เวชระเบียน 1 หมุนเวยีน

5 พนักงานขบัรถ 1 หมุนเวยีน

6 พนักงานผู้ช่วยเหลอืผู้ป่วย 1

7 พนักงานท าความสะอาด 2

8 เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 1

อตัราก าลงัเวร OPD (เช้า)   
ทีมโรงพยาบาลปากช่องนานา

หมายเหตุ :  เบกิ O.T จาก โรงพยาบาลปากช่อง



3.4.3 รายละเอยีดการจัดจ้างอตัราก าลงัคนใหม่เพิม่เติม

วชิาชีพ
อตัราค่าจ้าง 

รายเดอืน(23 วนั)
จ านวน
(คน)

รวม
ค่าจ้าง

รวมค่าจ้าง
ทั้งปี

1.พยาบาลวชิาชีพ 18,170 3 54,510 654,120
2.พนักงานช่วยเหลอืคนไข้ 8,970 1 8,970 107,640
3.พนักงานขบัรถ 8,970 1 8,970 107,640

4.พนักงานรักษาความปลอดภัย 8,970 1 8,970 107,640

5.นักจัดการงานทัว่ไป 12,420 1 12,420 149,040
6.เจ้าพนักงานการเงนิ 10,810 1 10,810 129,720
7.นักวชิาการเงนิและบญัชี 12,420 2 24,840 298,080

8.เจ้าพนักงานธุรการ 10,810 1 10,810 129,720

รวม 11 1,683,600



3.5 แผนบริหารจัดการงบด าเนินงาน

ล าดบั รายการ งบประมาณ ต่อปี

1 ค่าค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 650,000.00
2 ค่าจ้างลูกจ้างรักษาความปลอดภัย 486,000.00
3 ค่าไฟฟ้า 67,000.00
4 ค่าโทรศัพท์ ,แฟกซ์ 12,000.00
5 ค่าอนิเตอร์เน็ต 32,000.00

รวม 1,238,000.00



สรุปงบประมาณ แผนการพฒันา ระยะเร่งด่วน 

ล าดบั แผนงาน จ านวนเงนิ แหล่ง
งบประมาณ

1 แผนพฒันาส่ิงก่อสร้างเพือ่เสริมระบบบริการ      
การแพทย์ฉุกเฉิน ER -V.I.P 

51,058,800 สธ.

2 แผนจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ทีเ่ร่งด่วน/จ าเป็น 16,976,700 สธ.

3 แผนการปรับปรุงโครงสร้าง-อาคารบริการ
เร่งด่วน

16,450,000 สธ.

4 แผนการจัดอตัราก าลงัคนเพือ่จัดบริการ
OPD,ER24ชม. 4,422,800 สธ./หน่วยบริการ

5 แผนบริหารจัดการในการด าเนินงาน 
(งบด าเนินงาน)

1,238,000 สธ.

รวมทั้งส้ิน 88,453,700 



5. ให้มีการก ากบั ตดิตาม ผลการพฒันา อย่างต่อเน่ือง

2. ให้คณะกรรมการ เข้ากลุ่ม LINE 
“ คณะกรรมการ พฒันารพ.มกฎุครีีวนัฯ ” 
เพือ่เป็นช่องทางส่ือสาร และติดตาม      ความก้าวหน้า 

1. ให้ติดตามผลการพฒันา รพ.มกฎุครีีวนัฯ ในการประชุม
คปสข. อย่างต่อเน่ือง



การเตรียมความพร้อม
การเปิดให้บริการ OPD,ER 24 ชม. 

1 ธันวาคม 61



สรุปการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดให้บริการ วนัที่ 1 ธันวาคม 61

1. ออกแบบระบบบริการ  การเตรียมทมีบุคลากร เคร่ืองมือแพทย์
ที่จ าเป็น ให้พร้อมบริการ ณ  1 ธ.ค.61 เป็นต้นไป

2.ปรับปรุง/พฒันา พืน้ที่ บริเวนภายนอก-ภายใน ได้แก่ ปรับภูมิทศัน์
ทาสีอาคารภายนอก-ภายใน ปรับปรุงถนน ตดัแต่งต้นไม้ 
จดัท าป้ายพธีิเปิด ติดตั้งระบบไฟฟ้า แอร์ การขดัพืน้ผวิตัวอาคาร
ปรับปรุงห้องต่างๆ/ห้องน า้ ฯลฯ  โดยใช้งบประมาณของ
โรงพยาบาลปากช่องนานา ไปก่อน

3.ก าหนดพธีิการเปิดให้บริการ 24 ชม. วนัที่ 1 ธ.ค.61



1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการให้บริการผู้ป่วย OPD  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
และระบบส่งต่อผู้ป่วย แก่เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ทีจ่ะไปปฏิบัติงาน 
ณ รพ.มกฎุครีีวนัฯ  

ทมีโรงพยาบาลปากช่องนานา 

-หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

- หัวหน้า ER/เภสัชกร/LAB /X ray 

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก รพช. 20 แห่ง

- หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  

- พยาบาล 

– พนักงานขบัรถ

นพ.มณเฑยีร เพง็สมบตัิ ประธานการประชุม



การจัดตารางเวร รพ.มกฎุครีีวนัฯ



แนวทางการให้บริการผู้ป่วย ที ่รพ.มกฎุครีีวนัฯ

1.การปฏิบตัิงานของทมีโรงพยาบาลชุมชน
ให้ปฏิบตัิเหมอืนกบัการมาอยู่เวรที ่กอ.ร่วม

2.การให้บริการผู้ป่วยนอก
3.ระบบ Consult
4.ระบบยา  ( กรอบ 10 เตียง )
5.ระบบส่งต่อ
6.ระบบ X-ray / LAB

มบีทบาทหน้าที ่
1.แพทย์จากโรงพยาบาลปากช่องนานา   
ออกตรวจวนัจันทร์และวนัพฤหัสบด ี
ในเวลาราชการ

2.แพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน 
ตรวจรักษาผู้ป่วยใน-นอกเวลาราชการ
ทุกวนั

แนวทางการปฏิบัติงานแพทย์



ระบบ Consult ในกรณทีีม่ีปัญหา
1.นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกลู    รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์         081-920-2443
2.นายวชัรชัย กลุหินตั้ง       รองผู้อ านวยการด้านบริหารงานทั่วไป  089-569-1774
3. ห้องฉุกเฉิน(ปัญหาด้านการรักษาผู้ป่วย)     098-104-1090   ทุกวนัตลอด 24 ช่ัวโมง
4.นายประดษิฐ์ กวนิปณิธาน   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม              089-846-4764
5.นางอญัชุล ีศรีวฒันพงศ์ หัวหน้าพยาบาล                                089-125-7783
6.นางลาวลัย์ บุญช่ืน  ผู้ประสานงานโรงพยาบาลปากช่องนานา   081-075-7548
7.นางจินตนา       ผู้ประสานงานโรงพยาบาลมกฎุครีีวัน           082-139-9235



การจดับริการฉุกเฉินตามมาตรฐาน ER

• AED. 
• Defribilator
• Bird respirator 
• Tube  : NG , ET / Splint 
• Tank ออกซิเจนใหญ่
• กล่องฉุกเฉิน  ใน ER   อย่างละ   4 กล่อง
• กล่องฉุกเฉิน  ในรถ Refer   อย่างละ   4 กล่อง



การจัดอตัราก าลงัอตัราก าลงัเวร OPD
รพ.มกฎุครีีวนัฯ

ล าดับ บุคลากร
จ านวน 
(คน)

1 พนักงานช่วยเหลอืผู้ป่วย 1

2 จนท.รักษาความปลอดภัย 1

อตัราก าลงัเวร OPD (บ่าย/ดกึ)   
ทีมโรงพยาบาลปากช่องนานา

ล าดบั บุคลากร จ านวน/คน หมายเหตุ

1 แพทย์ 1 จันทร์และพฤหัส

2 เภสัชกร / จพ.เภสัช /ผู้ช่วยเภสัช 1/1/1 หมุนเวยีนมา

3 พยาบาลวชิาชีพ 2

4 เวชระเบียน 1 หมุนเวยีน

5 พนักงานขบัรถ 1 หมุนเวยีน

6 พนักงานผู้ช่วยเหลอืผู้ป่วย 1

7 พนักงานท าความสะอาด 2

8 เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 1

อตัราก าลงัเวร OPD (เช้า)   
ทีมโรงพยาบาลปากช่องนานา

หมายเหตุ :  เบกิ O.T จาก โรงพยาบาลปากช่อง



ล าดบั บุคลากร จ านวน (คน)
1 แพทย์ 1

2 พยาบาลวิชาชีพ 2

3 พนักงานขับรถ 1

รวมทั้งส้ิน 4

การจัดอตัราก าลงัอตัราก าลงัเวร ER 24 ช่ัวโมง
รพ.มกฎุครีีวนัฯ

อตัราก าลงัเวร ER ทมี รพช.

หมายเหตุ :  เบกิ O.T จาก โรงพยาบาลชุมชน



ขออตัราก าลงัเพิม่ช่วงแรก

ล าดบั บุคลากร
จ านวน 
(คน)

1 พนักงานช่วยเหลอืผู้ป่วย 3

2 จนท.รักษาความปลอดภัย 1

รวมทั้งส้ิน 4



On Top
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิาน 

แพทย์  1,000  บาท/คน/วนั

พยาบาล  500  บาท/คน/วนั

จนท.อืน่ๆ  200  บาทคน/วนั



2.ปรับปรุง/พฒันา พืน้ที่ บริเวณภายนอก-ภายใน รพ.มกฎุครีีวนัฯ 

นพ.สุผล ตตยินันทพลและทีม รพ.ปากช่อง น าทีมช่างๆ ส ารวจพืน้ที่ 
เพือ่เตรียมปรับปรุง/พฒันา บริเวณภายนอก-ภายใน รพ.มกฎุครีีวนัฯ 



2.เร่ิมปรับปรุง/พฒันา บริเวณภายนอก-ภายใน รพ.มกฎุครีีวนัฯ  

ต่อเสริมห้องกระจก  ฝ้า เพดาน ซ่อมแซมประตู อาคารทีพ่กั

ซ่อมแซมเปลีย่นกระหน้าต่าง ที่พกัปรับภูมทิศัน์ถานที ่ภายในภายนอก



ปรับปรุงอาคาร ทาสี ซ่อมฝ้า และผนังอาคาร  รพ.มกฎุครีีวนัฯ

ช่างสีเร่ิมลงมือ 

ช่างฝ้า เร่ิมปิด และกั้นประตู



ปรับปรุงภูมิทศัน์ รพ.มกฎุครีีวนัฯ 

ปรับปรุงภมิูทศัน์ภายนอก ภายใน



ตู้ยาฉุกเฉิน รพ.มกฎุครีีวนัฯ 

ทีมเภสัชกร น าตูย้าเตรียมจดับริการ



2.เร่ิมปรับปรุง/พฒันา บริเวณภายนอก-ภายใน รพ.มกฎุครีีวนัฯ(ต่อ)  

ป้ายพธีิเปิดหน้าจั่ว OPD

ป้ายหน้า รพ.
ป้ายบอกเส้นทางป้ายจุดรับ-ส่งผู้ป่วย



สรุปภารกจิปรับปรุง/พฒันา พืน้ที่ บริเวนภายนอก-ภายใน รพ.มกฎุครีีวนัฯ 

  า     ิ  รรม ร ย เ  า

  าเนิน าร 

ราคา    ร   ิ     

1 ทา ี ายน  - ายใน(ใ   ีเ ิม) 

- ร    น- ร เมินราคา 

20 พ.ย.61 

21 พ.ย.61 

  ่างรพ. า  ่ งนานา 

2 พ  น ิ  นน 20 พ.ย.61  รพ. า  ่ งนานา 

3 Big  cleaning 

- ร  านข ทหารพร  ม    ร   า   ร.2 

26 พ.ย.61 

20 พ.ย.61 

 รพ. า  ่ งนานา/   . า  ่ ง 

ค   น พร (   ./   .นม.) 

4   ายให  ริ าร 24  ม. 26 พ.ย.61  รพ. า  ่ งนานา 

5 โครง ร าง ายในห  งER 

- ิ   ร       น ร    

26 พ.ย.61 

 

 รพ. า  ่ งนานา 

6  ารข  พ  น  าง ริ  ท 28 พ.ย.61  รพ. า  ่ งนานา 

7   ร    26 พ.ย.61  รพ. า  ่ งนานา 

8  าร    ่ง  านที         า 29 พ.ย.61  รพ. า  ่ งนานา 

9 พิ ี ร 1  .ค.61  รพ. า  ่ งนานา/   ./   .นม. 



BIG   CLEANING   DAY
วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561



3.ก าหนดการ พธีิเปิดให้บริการ 24 ชม.รพ.มกฎุครีีวนัฯ  
วนัที่  1 ธันวาคม  2561

เวลา 08.30- 09.00 น.  หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/แขกผู้มีเกยีรต/ิอาสาสมัครสาธารณสุข/ประชาชน 
พร้อมกนัที่ โรงพยาบาลมกฎุครีีวนั (ปากช่องนานา)

เวลา 09.30 น.  นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9
ประธานในพธีิ เดนิทางมาถึง 

เวลา 09.30-10.00 น. พธีิสงฆ์ 
เวลา 10.00-10.30 น. นายวเิชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวดันครราชสีมา กล่าวต้อนรับประธานในพธีิ

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พชิญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั นครราชสีมา 
กล่าวรายงาน ความเป็นมา และการพฒันา โรงพยาบาลมกฎุครีีวนั (ปากช่องนานา) 

เวลา 10.30-11.00 น. นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9   
เปิดป้ายการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบริการห้องฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง  
โรงพยาบาลมกฎุครีีวนั (ปากช่องนานา)

เวลา 11.00-11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.30-15.30 น. ผู้แทนพระองค์, พลอากาศตรีนายแพทย์สันต ิศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และคณะร่วมตรวจเยีย่ม การให้บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบริการห้องฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง 
โรงพยาบาลมกฎุครีีวนั (ปากช่องนานา)



ขอบพระคุณครับ


