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ผลการเปิดให้บริการ รพ.มกฏุครีีวนัฯ 
(หลงัวนัที่  1 ธค.61)   



ผลงานการใหบ้รกิาร รพ. มกฏุครีวีนั 

ต ัง้แตว่นัที ่2-23 ธนัวาคม  2561 

เวร จ านวน / ราย เฉลีย่ คน / เวร 

เชา้ 799 36 

บา่ย 151 7 

ดกึ 39 2 

รวม 989 45/วนั 

สง่ตอ่ 

เวร โรค จ านวน/
ราย 

เชา้  

Stemi 1 

R/O Stemi 1 

MCA 2 

TB(ใส ่tube ) 1 

Anaphylactic 
shock 

1 

อบุตัเิหต ุ 1 

บา่ย Stemi 1 

รวม 8 



ผลการปรึกษาหารือ การพฒันา  
รพ.มกฏุครีีวนักบัราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์  

ในวนัที ่4 ธค.61  
มข้ีอสรุปทีส่ าคญัและการด าเนินการ ดงันี ้ 



ข้อสรุป 
การปรึกษาหารือกบัราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ วนัที่ 4 ธค.61 

 1. ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ                 
(ใช้งบบริจาค)  ในการพฒันา รพ.มกฏุครีีวนั ในส่วนดูแลประชาชน
ทัว่ไป (General Hospital Plus)  ใน Phase I  ดงันี ้ 

      1.1 การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างทีจ่ าเป็น งบฯ   5,450,000  บาท  

      1.2 การจดัหาครุภณัฑ์ทีจ่ าเป็น       งบฯ   7,222,000  บาท  

                                       รวมเป็นงบฯ             12,672,000 บาท 
                                                                         (ปรับ 17 ธค.61)  



ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ                                                       แหล่งงบฯ 

1 ปรับปรุงทางลาด หลงัคาคลุมทางลาด และหลงัคาคลุม
ทางเดนิ  

204,000 รจภ 

2 ปรับปรุงห้องพกัพเิศษ 4 ห้อง 510,000 รจภ 

3 ปรับปรุงอาคาอุบตัิเหตุฉุกเฉิน 107,000 รจภ 

4 ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 59,000 รจภ 

5 ปรับปรุงระบบประปา 2,500,000 รจภ 

6 ระบบอ๊อกซิเจน  PipeLine (Oxygen+Suction) phase 1 
ห้อง ER 

1,070,000 รจภ 

7 ระบบดูดอากาศ และระบบฆ่าเช้ือ 1,000,000 รจภ 

  รวม 5,450,000 

รายการส่ิงก่อสร้างทีจ่ าเป็นเร่งด่วน (ปรับ 17 ธค.61)  



รายการครุภณัฑ์ทีจ่ าเป็น (ปรับ 17 ธค.61) 

ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ                                                       แหล่งงบฯ 

1 เตียงผู้ป่วยเคลือ่นย้ายได้ ขนาดเลก็ เคร่ือง x-ray สามารถผ่านได้ (จ านวน 4 ตัวๆละ 250,000 ) 1,000,000 รจภ 

2 เคร่ืองช่วยใส่ท่อหายใจระบบวดิีทศัน์   250,000 รจภ 

3 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเคร่ืองอดัอากาศ และระบบออกซิเจน 850,000 รจภ 

4 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลือ่นย้ายได้ 450,000 รจภ 

5 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควดัออกซิเจนในเลอืด 450,000 รจภ 

6 เคร่ืองวดัออกซิเจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 35,000 รจภ 

7 เคร่ืองดูดเสมหะ(จ านวน 2 ตัวๆละ 11,00 ) 22,000 รจภ 
8 เคร่ืองควบคุมการให้สารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย Infution Pump (จ านวน 4 ตัวๆละ 60,000 ) 60,000 รจภ 

9 เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคลืน่เสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ      1,500,000  รจภ 

10 เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคลืน่เสียงความถี่สูง ชนิดหิว้ถือ 2 หัวตรวจ         450,000  รจภ 

11 เคร่ืองตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบนัทกึแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4         120,000  รจภ 

12 เคร่ืองตรวจหู คอ จมูก          15,000  รจภ 

13 ตู้เกบ็อุปกรณ์ Supply และเกบ็อุปกรณ์ช่วยชีวติ จ านวน 2 ตัวๆละ 20,00 )          40,000  รจภ 

14 ชุดคอมพวิเตอร์เช่ือมต่อระบบอนิเตอร์เน็ต         350,000  รจภ 

15 ระบบให้ค าปรึกษาการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (ระบบปรึกษาผู้เช่ียวชาญ)      1,000,000  รจภ 

  รวม 7,222,000 



การด าเนินงาน 

 1.1 นายช่าง รพ.ปากช่อง และ นายช่าง สสจ.นม  ก าลงั
ด าเนินการ ออกแบบประมาณราคากลาง  ออกแบบแนวทางท าสัญญา
จ้าง  แนวทางการควบคุมงาน  ให้แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2561  
    (จะส่งเอกสารดงักล่าวให้ ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ เพือ่หารูปแบบ
จดัสรรงบประมาณ ภายใน 2 มกราคม 6 2)  
          1.2 เพือ่ให้ด าเนินการตามระเบียบพสัดุ  มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  จะตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้างร่วม ระหว่าง รพ. 
ปากช่อง  สสจ.นม และราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 
 



       1.3 ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์  จะเป็นผู้จดัหาครุภณัฑ์ ในการพฒันา 
รพ.มกฏุครีีวนัฯ ให้   
           ส าหรับส่วนปรับปรุง ตกแต่งห้อง Excellence Rescue EMS  
ให้รอระยะต่อไป (จนกว่าระบบ General Hospital Plus จะเรียบร้อย) 

การด าเนินงาน 



ข้อสรุป 
การปรึกษาหารือกบัราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ วนัที่ 4 ธค.61 

   2. ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ จะประสานให้ข้าราชบริภาร (ปฏิบัตงิาน  
ณ  วงัทพิย์พมิาน) ทีเ่จ็บป่วยมาใช้บริการที ่รพ.มกฏุฯ เพือ่ให้ทมีสห
วชิาชีพ SUPORT 1 และทมี SUPORT 2 (ปฏิบัตงิาน ณ  วงัทพิย์
พมิาน) โดยยกเว้นทีม A มาร่วมจดัเวรและบริการที่ รพ.มกฏุฯ ให้เต็ม
ศักยภาพ ได้ช่วยเหลอืงานบริการซ่ึงกนัและกนั เกดิประสิทธิภาพ 
คุณภาพบริการ  
 



ข้อสรุป 
การปรึกษาหารือกบัราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ วนัที่ 4 ธค.61 

      3.การเปิดบริการผู้ป่วยใน (IPD) ขอให้มีความพร้อมด้านก าลงัคน
ก่อนจงึเปิดให้บริการ  ในช่วงนีใ้ห้ออกแบบระบบส่งต่อ หรือ Referral 
System  ทีม่ีประสิทธิภาพ ไปก่อน 

     4.ให้จดับริการการแพทย์แผนไทย เพิม่เตมิ โดยอาจใช้ห้องผู้ป่วย
ใน เป็นส่วนให้บริการการแพทย์แผนไทย และอาจใช้ห้องผู้ป่วยพเิศษ 
เป็นห้องพกัแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ ไปก่อนได้     
 



ข้อสรุป 
การปรึกษาหารือกบัราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ วนัที่ 4 ธค.61 

     5. ในส่วน Incentive ค่าตอบแทนเพิม่เตมิส าหรับเจ้าหน้า (ไม่รวม
สิทธ์ิทีไ่ด้ตามระเบียบข้าราชการแล้ว) โดยเฉพาะ ทมีสหวชิาชีพจาก
โรงพยาบาล 20 แห่ง(ทมี B), ทมี A รพม.นม และทมี รพ.ปากช่อง ให้
ค านวณค่าใช้จ่ายและส่งรายละเอยีดให้ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์โดยเร็ว 
เพือ่ท าเข้าคณะกรรมการฯ  ในการหางบประมาณโดยเร่งด่วน ต่อไป 
(ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วนั) 



   รายละเอยีดการของบประมาณส่วน 
 Incentive ค่าตอบแทน บุคลากร 

   1.Ontop ทมี A รพม.นครราชสีมา    จ านวน  2,155,600  บาท 
   2.Ontop ทมี B รพช                          จ านวน  1,112,800  บาท 
   3.Ontop เวรเช้า รพ.ปากช่อง            จ านวน     384,000  บาท 

                                                 รวม      จ านวน  3,651,400  บาท 

 
 สสจ.นม  ได้จัดท าหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   ตามหนังสือที ่นม 0032.002.5/31178 ลว. 13 ธันวาคม 2561  



ข้อสรุป 
การปรึกษาหารือกบัราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ วนัที่ 4 ธค.61 

     6. เป้าหมายการพฒันา รพ.มกฏุครีีวนั  มุ่งเน้นให้เป็น รพ.ในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข  ขอให้ติดตามผลการขอรหัส และจัดตั้งสถาน
บริการ การก าหนดและขอกรอบอัตราก าลังตามขนาด รพ .F3         
โดยให้ติดตามเ ร่ือง หรือเสนอผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตฯ 9  



       สสจ.นม  ด าเนินการจัดท าหนังสือขอเลขรหัสสถาน
บริการ ไปยงักระทรวงสาธารณสุข   
    ตามหนังสือที ่นม 0032.002.5/31179 ลว. 13 ธันวาคม 2561  

การด าเนินงาน 



ขอบพระคุณครับ 


