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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

โรงพยาบาลปากช่องนานา
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ประชากรพื้นที่ใกล้เคียง รพ.มกุฏคีรีวัน
o รพ.สต. หนองคุ้ม    ปชก. 5,450 คน
o รพ.สต. คลองดินด า ปชก. 4,650 คน

รวม 10,100 คน

ประชากรทั้งอ าเภอ 194,743 คน

หมูสี โป่งตาลอง

โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน Catchment area 



บุคลากรประจ า ( 11 คน +5 )

 พยาบาล 2 คน ( +5 )

 ผู้ช่วยเภสัช 1 คน  

 ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน

 แม่บ้าน 2 คน

 รปภ. 1 คน

 เวชระเบียน 1 คน

 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 คน
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บุคลากร

บุคลากรสนับสนุน : ทีมแพทย์ B สสจ

 แพทย์ 1 คน

 พยาบาล 2 คน

 พขร 1 คน

บุคลากรสนับสนุน : รพ ปากช่องนานา

 แพทย์ / เภสัชกร 

 ทันตภิบาล , แผนไทย

โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน



บุคลากร บริการ

 ทีมแพทย์ พยาบาล จาก 
ร.พ.ชุมชน สสจ.นครราชสีมา 

 อุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 สสจ.นม / รพ.ปากช่องนานา  Intermediate ward (6 เตียง)

 นักการแพทย์แผนไทย (ปช)  แพทยแ์ผนไทย  จันทร์ และพฤหัสบดี 

 เภสัชกร (ปช)  จ่ายยา  จันทร์ และพฤหัสบดี 

 ทันตภิบาล และ ผช (ปช)  ตรวจทันตกรรม  จันทร์ และพุธ 

 เจ้าหน้าท่ี (มกุฎคีรีวัน)  เอกซเรย์ ทุกวัน

โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน การบริการ
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พิธีเปิดโรงพยาบาลโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน



 เตียงบริการผู้ป่วย 

 เตียงสังเกตอาการ 

คลังยา ER 

Case ส าคัญท่ีพบ : 

หมีตะปบคอ 2559

ท าคลอดเด็ก  6 เมย 62

7

สถานที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน



8

โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน จ านวนผู้มารับบริการต่อเดือน
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1,452 

ราย

247 

คร้ัง

48 

คร้ัง

1,157

คร้ังเช้า

ดึก

บ่าย

Mean=39/ เวร  

Mean=8 / เวร 

Mean= 2 / เวร  

1,443 

ราย

208 

คร้ัง

45

คร้ัง

1,190 

คร้ังเช้า

ดึก

บ่าย

Mean= 40 / เวร 

Mean=7 / เวร 

Mean=2 / เวร  

ผลงานบริการ มีนาคม 2562 ผลการบริการ เมษายน 2562

โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน ผลงานบริการ
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โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน ข้อมูลการ Refer รพ ปากช่องนานา
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ข้อมูลจ านวนการส่งต่อ (ครั้ง)

รพ.Refer ไปเอง

Top 5 Refer

1. Accident
2. GI bleed 
3. sepsis 
4. SVT , STEMI , Anaphylaxis , 

Epilepsy , Stroke ,Mild 
head injury and AF

5. Pneumonia and Asthma 



โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน รายรับ



โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน รายจ่าย
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โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน หน่วยแพทย์พระราชทาน 2 เม.ย.2562  
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โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน หน่วยแพทย์พระราชทาน 2 เม.ย.2562  



- ประเมินผู้ป่วยโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- เปลีย่นสาย Gastrostomy  โดยศัลยแพทย์
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การรักษาโดยแพทย์ PM&R และ Sxโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน



ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่  2 รพ.สต จ านวน (คน)

 Stroke 4

 พิการแต่ก าเนิด 12

 Spinal Cord Injury 1

 ผู้สูงอายุ 13

โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน What next
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Staff บุคลากรปฏิบัติงาน

แพทย์ พยาบาล

นักกายภาพบ าบัด
จพง / นวก.
สาธารณสุข

บุคลากรสนับสนุน
อ่ืนๆ

System ระบบบริการStructure

พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ

พัฒนาระบบการดูแล
แบบ IMC

พัฒนา IMC Ward 

1. ป้อมยาม (รปภ)
2.ประตูหน้า รพ ด้านขาออก
3. กล้องวงจรปิด 

สิ่งก่อสร้างและความปลอดภัย

ครุภัณฑ์การแพทย์ 

1. เตียงผู้ป่วย
2. เตียงหัดยืน tilt table
3. ราวหัดเดิน parallel bar 
4. หม้อต้ม hot pack 24 แผ่น

1. ระบบบริการอาหาร
2.หน่วยจ่ายกลาง
3. ระบบควบคุมการติดเชื้อ

ระบบสนับสนุนการ ward

โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน พัฒนาบริการผู้ป่วยใน และ IMC
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โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน คลินิกผู้สูงอายุ  รพ.มกุฎคีรีวัน

วิสัยทัศน์
“ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม”  

Aging is not disease ; Aging is a development process และ 
คนโคราชแข็งแรง 100 ปี”

เป้าหมาย Pak Chong Model
“ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย หลับสบาย ใจเป็นสุข ”

 ตรวจคัดกรองตามมาตรฐาน
 รักษาเบื้องต้นในผู้สูงอายุท่ีคัดกรองพบ geriatric syndrome
 ประสานส่งต่อแบบไร้รอยต่อ
 บูรณาการร่วมกับ Intermediate care

 บริการทุกวันพุธ 13.00-
16.30 น.

 ทีมพ่ีเลี้ยง พุธที่ 4
ของเดือน




