
หน่วย : บาท

จ านวน จ านวน

หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบ แบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

รวมทั้งสิ้น 160,778,623.18    121,654,879.16  39,123,744.02  

ผูกพันเดมิ
ครภุณัฑ์ 112,298,552.14    74,083,341.12    38,215,211.02  
ราคาต  ากว่า 1 ล้านบาท 864     31,098,552.14      320.00   21,783,341.12    45.00      9,315,211.02    
กลุ่มงานพยาธิวิทยา

1 ตู้นึ่งอาหารเล้ียงเชื้อ Inspissator 490,000.00       1 490,000.00            1 490,000.00        ปจัจุบนัที่มีอยู่ 1 เคร่ือง
1.61 :งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 30317    ใช้ส าหรับนึ่งอาหารเล้ียงเชื้อวัณโรคและอาหาร

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ทดสอบความไวของเชื้อวัณโรค
รายละเอียดครุภณัฑ์
1.เปน็ตู้อบควบคุมอุณหภมูิส าหรับใช้นึ่งอาหาร
ส าหรับเพาะเล้ียงเชื้อวัณโรคใหป้ราศจากเชื้อ
พร้อมท าใหอ้าหารเล้ียงเชื้อแข็ง
2.ใช้ไฟฟูา 220 โวลท ์50/60 เฮิรตซ์
เดิม 481,500 บาทx 1 เคร่ือง=481,500 บาท

2 เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 340,000.00       1 340,000.00            1 340,000.00         ปจัจุบนัมีอยู่ 1 เคร่ือง 
5.61 :งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 30317    ใช้นึ่งฆ่าเชื้อของผู้ปวุยเนื่องจากเคร่ืองเก่า

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ขนาดใหญ่เสียใช้งานไม่ได้แล้ว ซ้ือทดแทนเคร่ืองเก่า
รายละเอียดครุภณัฑ์
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ าแรงดันสูง
ชนิดแนวต้ัง ใส่ของที่นึ่งฆ่าเชื้อทางด้านบน ท างานด้วย
ไฟฟูา มีระบบการท างานแบบอัตโนมัติ
2.ใช้กับไฟฟูา 220 โวลท5์0/60 เฮิร์ท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการแพทย์ (รายการงบลงทุนปี 61 อยู่ระหว่างด าเนินการยกมาปี 62)

หน่วยงาน : สถาบันโรคทรวงอก

ล าดบัที รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครภุณัฑ์ สิ งก่อสรา้ง

BOQ
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3 เคร่ืองวัดความขุ่น (Densitometer) 32,000.00         2 64,000.00             2 64,000.00         ปจัจุบนัมีอยู่ 1 เคร่ือง
6.61 :งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 30317    ใช้ในการปรับความขุ่นของเชื้อ ในการทดสอบ

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ความไวของเชื้อแบคทเีรียและเชื้อมัยโคแบคทเีรีย
รายละเอียดครุภณัฑ์
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็เคร่ืองวัดความขุ่นของเชื้อแบคทเีรียและ
เชื้อมัยโคแบคทเีรีย
2.ใช้ไฟ 12 Volt 300 mA

4 ตู้อบเพาะเชื้อแบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2-Incubator) 379,850.00       1 379,850.00            1 379,850.00        ปจัจุบนัมีอยู่ 1 เคร่ือง
7.61 :งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 30317    ใช้เพาะเชื้อที่ต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ในการเจริญเติบโต

5 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออร์เรสเซนต์ 250,000.00       1 250,000.00            1 250,000.00         ปจัจุบนัมีอยู่ 1 เคร่ือง
9.61 :งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 30317    ใช้ส าหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคของผู้ปวุย

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ เนื่องจากเดิมใช้งานมากกว่า 10 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ์
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็กล้องจุลทรรศน์สามารถใช้ในงานตรวจวิเคราะห์
วินิจฉัยวัณโรคโดยการย้อมด้วยสารฟลูออร์เรสเซนต์
2.สามารถใช้ได้ในหอ้งปกติ ไม่จ าเปน็ต้องใช้ในหอ้งมืด

6 ตู้อบร้อน (Hot Air Oven) 251,450.00       1 251,450.00            1 251,450.00         ปจัจุบนัมีอยู่ 1 เคร่ือง
10.61 :งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 30317    ใช้ส าหรับอบแหง้ฆ่าเชื้อเนื่องจากเคร่ืองเดิมเสีย

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ใช้งานมากกว่า 10 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ์
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็ตู้อบความร้อนส าหรับท าลายเชื้อ
2.ใช้กับไฟฟูา 380 โวลท ์50 เฮิร์ท (3 เฟสท)

2



จ านวน จ านวน

หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบ แบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ล าดบัที รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครภุณัฑ์ สิ งก่อสรา้ง

BOQ

7 ตะเกียงแก๊สอัตโนมัติชนิดเซนเซอร์และเทา้เหยียบ 27,820.00         2 55,640.00             2            55,640.00           ปจัจุบนัมีอยู่ 3 ตัว 9 ป ีและ 2 ตัว 4 ปี
18.61 :งานจุลชีววิทยา (คุณสุมล 30316) เคร่ืองเก่าใช้งานทกุวัน ช ารุดบอ่ยไม่มีเคร่ือง

รายละเอียดครุภณัฑ์ ส ารองทดแทนในการใช้งาน
1.1 เปน็ตะเกียงแก๊สชนิดความปลอดภยัสูง
ส าหรับหอ้งปฏบิติัการ
1.2 รองรับการใช้งานร่วมกับแก๊สหงุต้น (liquid gas) 
และแก๊สธรรมชาติ (natural gas) โดยมีอุณหภมูิ
ของเปลวไฟจากแก๊สหงุต้มที่ 1350 องศาเซลเซียส 
และจากแก๊สธรรมชาติที่ 1300 องศาเซลเซียส
1.3ใช้ไฟฟูากระแสตรง 9 โวลด์ และมีหม้อแปลง
ลดแรงดันไฟฟูา ส าหรับไฟฟูา 220 โวลต์

8 เคร่ืองละลายพลาสม่าและอุ่นเลือดระบบความร้อนแหง้ 385,000.00       1 385,000.00            1 385,000.00        ต้องการติดต้ังที่ หอ้งปฏบิติัการ
13.61 :งานธนาคารเลือด 30971 ปจัจุบนัติดต้ังอยู่ที่ งานธนาคารเลือด

น.ส.สุภาณีย์  ตะการี จ านวน 1 เคร่ือง อายุการใช้งาน 2 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ์ ปจัจุบนัมีการละลายพลาสม่าและอุ่นเลือด
1.เปน็เคร่ืองละลายพลาสม่าและอุ่นเลือด เพื่อใหผู้้ปวุยเปน็จ านวนมาก เคร่ืองละลาย
ระบบความร้อนแหง้ ถุงพลาสม่า/ถุงเลือดไม่สัมผัสน้ า พลาสม่าและอุ่นเลือดที่มีอยู่ 1 เคร่ือง 
2.สามารถละลายพลาสม่า/อุ่นเลือดได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 8 ถุง ไม่เพียงพอในการใช้งาน จึงมีความจ าเปน็ต้อง
3.ฝาของเคร่ืองเปน็พลาสติกใสมองเหน็ถุงพลาสม่า/ การเคร่ืองละลายพลาสม่าและอุ่นเลือด เพิ่ม
ถุงเลือดขณะละลาย/อุ่น และมองเหน็การท างานของเคร่ืองได้ 1 เคร่ือง เพื่อใหก้ารละลายพลาสม่าและอุ่น
4.การละลายพลาสม่าและการอุ่นเลือดใช้ความร้อน เลือด มีความคล่องตัวและใหผู้้ปวุยได้เร็วขึ้น
จากน้ าอุ่นผ่านถุงน้ า(Cushion) 2 ถุง ประกบ ถุงพลาสม่า/
ถุงเลือด มีระบบน้ าวนเพื่อรักษาอุณหภมูิและมีการเขย่าเบาๆ 
ระหว่างการละลายพลาสม่า
5.หน้าจอของเคร่ืองมีปุุมปดิ/เปดิ เคร่ือง ปุุมเลือกการท างาน
ท่ีต้องการสามารถต้ังโปรแกรมการท างานได้ มีไฟสีเขียว
แสดงว่าเปดิเคร่ือง และไฟสีเหลืองแสดงความผิดปกติของเคร่ือง
6.มีโปรแกรมมาตรฐานที่ต้ังไว้คือ "BLOOD" และ "PLASMA" 
ซ่ึงเลือกใช้โดยการกดปุุมเดียว และสามารถต้ังโปรแกรมเอง
และเก็นโปรแกรมที่ต้ังไว้ได้
7.ในขณะที่เคร่ืองก าลังท างานสามารถเพิ่มหรือลดเวลาการอุ่น
หรือละลายได้
8.เมื่อเลือกโปรแกรมและ Start ระบบเร่ิมท างาน หน้าจอจะแสดง
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ท่ีเลือกอุณหภมิูของน้ าในหม้ออุ่นในขณะนั้น และเวลาที่เหลือ 
(Remaining time)
9.และเมื่อครบเวลาตามที่ต้ังไว้ จะมีสัญญาณเสียงเตือน 
พร้อมท้ังไฟหน้าจอกระพริบและมีข้อความบอก 
"Program complete"
10.เมื่อต้ังอุณหภมิู 37 องศาเซลเซียสในการละลาย 
สามารถละลายพลาสม่า ปริมาตรไม่เกิน 250 มล. จ านวน 4 ถุง
โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที
11.มีระบบตรวจสอบ (Leak check) ถ้ามีเลือด พลาสม่า หรือ 
น้ าร่ัวใน Chamber
12.มีระบบปอูงกันอุณหภมูิเกินมาตรฐานที่ต้ังไว้ ถ้าอุณหภมูิ
เกินหลอดไฟสีเหลืองที่หน้าจอจะติดพร้อมกับมีเสียงเตือนและ
หน้าจอกระพริบ และระบบการอุ่นจะหยุดท างาน
13.มีระบบเตือนเม่ือน้ าในหม้ออุ่นมีปริมาตรไม่พอ 
โดยข้อความ "Lack of water"และ "Fill tank" ถ้าข้อความ
ดังกล่าวปรากฎขึ้น 4 คร้ัง (ใช้งานอีก4 คร้ัง) แล้วยังไม่ได้เติมน้ า
เคร่ืองจะไม่ท างานจนกว่าจะเติมน้ า
14.ใช้ไฟฟูา 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
15.เปน็ผลิตภณัฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
16.ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485
17.ผู้แทนจ าหน่ายมีใบรับรองการเปน็ตัวแทนจ าหน่าย 
และมีช่างที่ผ่านการอบรม จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
18.รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
19.มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด
20.มีบริการ Preventive maintenance and calibration 
ปลีะ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
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9 เคร่ืองผนึกสายถุงบรรจุโลหติแบบต้ังโต๊ะ 160,000.00       2 320,000.00            2 320,000.00        ต้องการติดต้ังที่ หอ้งบริจาคโลหติ
15.61 (เคร่ืองซีลสายถุงเลือดแบบต้ังโต๊ะ) ปจัจุบนัติดต้ังอยู่ที่ งานธนาคารเลือด

:งานธนาคารเลือด 30971 จ านวน 1 เคร่ือง อายุการใช้งาน 10 ปี
น.ส.สุภาณีย์  ตะการี  - เนื่องจากเคร่ืองซีลสายถุงเลือดที่ในงานรับ
รายละเอียดครุภณัฑ์ บริจาคโลหติจ านวน 1 เคร่ือง มีอายุการใช้งาน
1.เคร่ืองท างานโดยอัตโนมัติปรับประดับการซีลได้เอง มานาน สภาพทรุดโทรมและส่งซ่อมบอ่ย
ตามชนิดของ PVC ของถุงเลือดแต่ละยี่หอ้โดยไม่เกิดปญัหาสายไหม้ เพราะต้องใช้ทั้งงานรับบริจาคโลหติภายใน
2.สามารถใช้งานได้ทั้งในหอ้งรับบริจาคโลหติ และหอ้ง และการออกหน่วยภายนอก ฉะนั้นจึงจ าเปน็
ปฏบิติัการทางแล็ปไม่มีปญัหาเร่ืองเคร่ืองร้อนเกินไป ต้องการเคร่ืองซีลสายถุงเลือด เพิ่มอีก 2 เคร่ือง
3.ระยะเวลาการซีล 0.5-5 วินาท ีขึ้นกับชนิดของ PVC เพื่อความคล่องตัวในการปฏบิติังานและคุณภาพ
ของถุงเลือดแต่ละยี่หอ้ ของโลหติที่ได้รับบริจาค
4.รอยรีดขนาด 3 มม. พร้อมรอยปรุง่ายต่อการดึงแยกส่วน
5.ใน 1 ชุด มี 3 ส่วน คือ ตัวเคร่ือง (Power Unit), 
ตัวรีดแบบต้ังโต๊ะ (Bench Unit) และตัวรีดแบบด้านถือ 
(Handle Unit)
6.ตัวเคร่ือง (Power Unit) สามารถต่อเข้ากับตัวรีดแบบต้ังโต๊ะ 
(Bench Unit) หรือตัวรีดแบบด้านถือ (Hand Unit) ได้
7.ตัวรีดแบบต้ังโต๊ะ (Bench Unit) และตัวรีดแบบมือถือ 
(Handle Unit) จะท างานด้วยระบบ electrodes 
มีความปลอดภยั และง่ายต่อการท าความสะอาด
8.ตัวเคร่ือง (Power Unit) มีขนาดและน้ าหนัก
 - ขนาด 290 (ยาว) x 220 (กว้าง) x 88 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนัก 4.10 กิโลกรัม
9.ตัวรีดชนิดต้ังโต๊ะ (Bench Unit) มีขนาด และน้ าหนัก
 - ขนาด 150 (ยาว) x 60 (กว้าง) x 73 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนัก 0.90 กิโลกรัม
 - ความยาวสาย 1.90 เมตร
10.ตัวรีดชนิดด้ามมือ (Handle Unit) มีขนาดและน้ าหนัก
 - ขนาด 206 (ยาว) x 27 (กว้าง) x 35 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนัก 0.30 กิโลกรัม
 - ความยาวสาย 1.90 เมตร
11.ใช้ไฟฟูา 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
12.เปน็ผลิตภณัฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป  สหรัฐอเมริกา 
หรือญี่ปุุน
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13.มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 1 ชุด
14.รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มงานรงัสีวิทยา
10 เคร่ืองกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน 199,000.00       3 597,000.00            3 597,000.00        เนื่องจากปจัจุบนัหอ้งเอกซเรย์ 101, 102, 103

20.61 :กลุ่มงานรังสีวิทยา 30282 เปน็หอ้งที่ใหบ้ริการผู้ปวุยในการเอกซเรย์ผู้ปวุย
รายละเอียดครุภณัฑ์ โรคหวัใจ ผู้ปวุยวัณโรค รวมถึง ผู้ปวุยวัณโรค
เคร่ืองกรองอากาศใหบ้ริสุทธิช์นิดติดเพดาน ระบบ HEPA ด้ือยา โดยหอ้งดังกล่าวมีการออกแบบมาเปน็
และตัวกรองก าจัดกล่ินแก๊สพิษในอากาศ ระบบปดิเพื่อปอูงกันอันตรายจากรังสีที่อาจจะ
ขนาดความเร็วของลมไม่น้อยกว่า 600 CFM ส่งผลกระทบกับญาติผู้ปวุยและเจ้าหน้าที่ที่

ปฏบิติังาน จึงอาจท าใหม้ีการสะสมของเชื้อโรค
ที่มองไม่เหน็อยู่ภายในหอ้ง ซ่ึงงานปอูงกันการ
ติดเชื้อของสถาบนัโรคทรวงอกเคยเข้ามา
ตรวจสอบแล้วพบว่า หอ้งดังกล่าวควรมีการ
ติดต้ัง เคร่ืองกรองอากาศระบบ HEPA

กลุ่มงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 
11 จักรยานนั่งบริหารแขนขา (Elliptical Recumbent) 480,000.00       1 480,000.00            1 480,000.00        

22.61 :กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330

12 เคร่ือง Ultrasound 170,000.00       1 170,000.00            1 170,000.00          - ปจัจุบนัมีอยู่ 3 เคร่ือง
23.61 :กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330  - อายุการใช้งาน 14 ป ี1 เคร่ือง, 

รายละเอียดครุภณัฑ์ 8 ป ี1 เคร่ือง (เสีย) 6 ป ี1 เคร่ือง
เคร่ืองลดปวดมี 2 ความถี่ 1 และ 3 MHz  - ติดต้ังอยู่ที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ส าหรับลดปวดบริเวณกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
เร่งกระบวนการ healing process เปน็ชุด 
mobile เพื่อสะดวกต่อการดูแลผู้ปวุยตามตึก 
และเคร่ืองที่มีอยู่ใช้งานมานานและเร่ิมช ารุดแล้ว
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13 เคร่ืองช่วยยืน (Standing up wheelchair) 250,000.00       1 250,000.00            1 250,000.00        ใช้ส าหรับฝึกผู้ปวุยที่มีอาการขาอ่อนแรง 
24.61 :กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330 เพื่อฝึกยืนและนั่ง โดยใช้ระบบไฟฟูา

14 จักรยานส าหรับออกก าลังส่วนบนของร่างกาย Upper body Cycle 430,000.00       1 430,000.00            1 430,000.00        เพื่อใช้เปน็จักรยานส าหรับออกก าลังส่วนบนของร่างกาย
25.61 :กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330 Upper body Cycle

15 เคร่ืองดึงคอดึงหลัง Cervical- Lumbar Traction 300,000.00       1 300,000.00            1 300,000.00         เนื่องจากเคร่ืองเดิมมีอายุการใช้งานนาน 15 ปี
28.61 :กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (,30330,30950) มีการเส่ือมสภาพและเคร่ืองส่งซ่อมบอ่ยคร้ัง

และมีผู้ปวุยโรคปอด โรคหวัใจ ที่มีอาการปวดคอ
ปวดหลัง จ านวนมากที่จ าเปน็ได้รับการดูแลและ
รักษาทางกายภาพบ าบดั ด้วยการดึงคอ ดึงหลัง
เพื่อลดอาการปวดชา ของแขนและขาจะท าให้
สามารถใช้ชีวิตและท างานได้ตามปกติ

16 เคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหวทั้งแขนและขา 500,000.00       1 500,000.00            1 500,000.00        เปน็เคร่ืองมือช่วยในการออกก าลังกาย เพื่อปอูงกัน
29.61 (Therapy Movement device) ส่งเสริมและช่วยฟื้นฟูผู้ปวุยที่มีปญัหาทางระบบ

:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (,30330,30950) หวัใจและปอด ระบบประสาท ระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อได้เปน็อย่างดี เนื่องจากมีการประเมินผล
หลังจากการออกก าลังกาย แสดงค่าการท างานของ
กล้ามเนื้อแต่ละข้างได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับ
ใหใ้ช้กับคนทั่วไปและผู้ปวุยที่มีความบกพร่อง
ทางการเคล่ือนไหวได้เปน็อย่างดี

17 เคร่ืองก าเนิดลม 180,000.00       1 180,000.00            1 180,000.00        เพื่อน ามาใช้ใหก้ าเนิดแรงดันลมเปน็แรงต้านทาน
31.61 :กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (,30330,30950) ของเคร่ืองออกก าลังแขน - ขา
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กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล
18 เตียงไฟฟูาส าหรับผู้ปวุยวิกฤตพร้อมเคร่ืองชั่งน้ าหนัก 550,000.00       2 1,100,000.00         2 1,100,000.00        ผู้ปวุยหวัใจล้มเหลวที่อยู่ในภาวะวิกฤตจ าเปน็ต้อง

37.61 :กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ประเมินภาวะน้ าเกิน นอกจากการบนัทกึปริมาณ
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ น้ าเข้า-ออกแล้วการประเมินน้ าหนักตัวของผู้ปวุย
น.ส.จิราภา อารยะศิริ มีความจ าเปน็ช่วยในการวางแผนการรักษาต่อเนื่องได้
นางพรรณี บลัลังก์ ปจัจุบนัยังไม่มีใช้ทั้ง CCU และ ICU
รายละเอียดครุภณัฑ์
เปน็เตียงไฟฟูาที่สามารถชั่งน้ าหนักผู้ปวุยได้ทั้งเตียง
ใช้เพื่อประเมินน้ าหนักผู้ปวุยวิกฤตที่มีภาวะหวัใจล้มเหลว
CCU=1 ,ICU=1

19 เคร่ืองวัดปริมาตรอากาศลมหายใจเข้า - ออก 50,000.00         4 200,000.00            4 200,000.00        ปจัจุบนัไม่มีใช้
39.61 (Spirometer)    เดิมมีเคร่ืองอยู่ แต่ปจัจุบนัช ารุดไม่สามารถซ่อมได้

:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ขอยืมจาก ICU มาใช้
น.ส.โฉมนภา กิตติศัพท์
นางพรรณี บลัลังก์
รายละเอียดครุภณัฑ์
เปน็เคร่ืองวัดปริมาตรอากาศลมหายใจเข้า - ออก
จากปอดมีมาตรวัดความจุเปน็มิลลิลิตรและลิตร
RCU= 2 

20 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ชนิดแกนเล่ือนอัตโนมัติ 42,000.00         3 126,000.00            1 42,000.00           2 84,000.00         คลินิก HF Wafarin PCI ตึก 8 ชั้น 3 = ไม่มี 
44.61 พร้อมแสดงค่า BMI (ต้องใช้ทกุวัน)

:กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยนอก กลุ่มภารกิจ    ของเดิมขอยืมจากตึก 7/6 มาใช้ และไม่สามารถ
ด้านการพยาบาล วัดค่า BMI ได้
นางนงนุช หอมขจร PFT = ไม่มี (ต้องใช้ทกุวัน)
นางพรรณี บลัลังก์    เปน็หน่วยงานที่แยกมาจากงานตรวจรักษาพิเศษ
รายละเอียดครุภณัฑ์ ไม่มีใช้ต้องใช้ของ OPD ปอดและการวัดไม่ละเอียด
เปน็เคร่ืองชั่งน้ าหนักที่สามารถบอกค่าได้แม่นย า ไม่สามารถวัดส่วนสูงและค่า BMI ได้
แน่นอน ผู้รับบริการสะดวกในการใช้งาน OPDศัลย์ = 1 เคร่ือง >10 ป ี
คลินิก HF Wafarin PCI=1 (ตึก 8 ชั้น 3)    ของเดิมอายุการใช้งานมากกว่า 10 ป ีและไม่สามารถ
PFT=1 (ตึก 8 ชั้น 2), OPDศัลย=์1 วัดค่าส่วนสูงและ BMI ได้ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือทดแทน
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21 เคร่ืองฟอกไตเทยีม Hemodialysis 800,000.00       1 800,000.00            1 800,000.00         ต้องการติดต้ังที่ ICU อายุการใช้งาน >17 ปี
50.61 น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ปจัจุบนัมีอยู่ 1 เคร่ือง

น.ส.จิราภา  อารยะศิริ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: เดือนละ 4-6 ราย
นางพรรณี บลัลังก์ หน่วยงาน ICU มีปญัหาผู้ปวุยที่มีปญัหาไตวาย
รายละเอียดครุภณัฑ์ เฉียบพลันหลังผ่าตัด ซ่ึงไม่สามารถรักษาด้วยยา
เคร่ืองมือที่ใช้ล้างไตเม่ือผู้ปวุยมีปญัหา และการล้างไตทางหน้าทอ้งไม่ได้ผล เคร่ืองเก่า
ไตวายอย่างเฉียบพลัน ที่ใช้มีอายุการท างานมากกว่า 17 ป ีจึงจ าเปน็

ต้องซ้ือมาทดแทน
22 เตียงไฟฟูาส าหรับผู้ปวุยวิกฤต 300,000.00       34 10,200,000.00       34 10,200,000.00     ต้องการติดต้ังที่ CCU อายุการใช้งาน >12 ปี

67.60 :กลุ่มงานการบริการผู้ปวุยใน 30953 ปจัจุบนัมีอยู่ 10 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ต้องการติดต้ังที่ ICU อายุการใช้งาน >12 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปจัจุบนัมีอยู่ 14 เคร่ือง
นางพรรณี บลัลังก์ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทกุวัน
รายละเอียดครุภณัฑ์ เพื่อทดแทนเตียงที่ช ารุดใช้งานมานาน
เตียงไฟฟูา สามารถปรับระดับพื้นที่สูง - ต่ าได้ ไม่สามารถซ่อมได้
ปรับท่านั่งศีรษะสูงทา่งอเข่า ปรับทา่นั่งศีรษะสูง - ต่ า 
ปรับท่านั่งศีรษะต่ า - เทา้สูง

23 ชุดเล่ือยตัดกระดูกหน้าอกท างานด้วยแบตเตอร่ี 800,000.00       4 3,200,000.00         4 3,200,000.00       ต้องการติดต้ังที่ OR 1 - 5
55.61 :ปอด-หวัใจเทยีม 30207 ชุด ปจัจุบนัติดต้ังอยู่ที่ OR 1 - 5 จ านวน 7 ชุด

คุณสุวรรณา อายุการใช้งาน มากกว่า 20 ป ี2ชุด, 
รายละเอียดครุภณัฑ์ 10 ป ี4 ชุด
เปน็ชุดเล่ือยตัดกระดูกหน้าอกที่ส าหรับ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: 100 คร้ัง
การผ่าตัดหวัใจและการผ่าตัดปอด  - ใช้ส าหรับการเล่ือยแผ่นกระดูกหน้าอกแบบ
ท างานด้วยพลังงานไฟฟูา สามารถท า median sternotomy ในการผ่าตัดหวัใจและ
ความสะอาดและอบฆ่าเชื้อโรคแล้วน า ปอดซ่ึงมีผู้ปวุยเข้ารับบริการเปน็จ านวนมาก
กลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อทดแทนชุดเล่ือย sternal saw ที่อายุการ
(เดิมชื่อ ชุดเล่ือยตัดกระดูกหน้าอก ใช้งานนานเส่ือมสภาพและเสียต้องส่งซ่อมบอ่ย
ด้วยพลังงานไฟฟูา (sternal saw)
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24 เคร่ืองวัดความดันโลหติและอัตราการเต้นของหวัใจ 80,000.00         15 1,200,000.00         13 1,040,000.00       2 160,000.00        กลุ่มงานการบริการผู้ปวุยใน มีหอผู้ปวุยที่รองรับ
56.61 แบบอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว ผู้ปวุยทั้งอายุรกรรมหวัใจ ปอด ศัลยกรรม และ
*** ของออกซิเจนในเลือด (NIBP,HR, SpO2) ผู้ปวุยที่กลับมานอนโรงพยาบาล หน่วยงานมีเคร่ือง

ยกมา60 :กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ วัดความดัน วัดออกซิเจนไม่เพียงพอ เคร่ืองที่มีอยู่
สเปคเดิม น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ/น.ส.จิราภา อารยะศีริ ใช้มานานกว่า 10 ป ีจึงจ าเปน็ต้องมีเคร่ืองทดแทน

นางละม้าย ทา่ทราย/ น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ใช้วัดความดันโลหติและวัดชีพจรผู้ปวุยทกุราย
ที่มาพบแพทย์ โดยมีพยาบาลประเมินและคัดกรอง
ตามประเภทของผู้ปวุย

25 เตียงส าหรับเคล่ือนย้ายผู้ปวุยฉุกเฉิน 300,000.00       5 1,500,000.00         5            1,500,000.00       ใช้รองรับการขยายบริการหอ้งฉุกเฉินจาก 5 เตียง
120.60 เปน็ 8 เตียง

ปรบัแผน  (เพิ ม) ณ สิ้นไตรมาส 2
26 เคร่ืองซีลและตัดซองเวชภณัฑ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ 380,000.00       1 380,000.00            1 380,000.00        เนื่องจากการตัดของด้วยมือใหไ้ด้ความยาว

68.61 :งานจ่ายกลาง 30178 (คุณสิทธิวัฒน,์ คุณน้ าทพิย)์ ขนาดต่างๆ ไม่สม่ าเสมอตามความต้องการ
รายละเอียดครุภณัฑ์ (ติดต้ัง งานจ่ายกลาง) ผิวไม่เรียบ เปน็ขลุยกระดาษ ใช้เวลาตัดแต่ละ

คร้ังนาน เพื่อใหก้ารตัดของมีประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลา และปอูงกันการผิดพลาดในการ
จัดเตรียมซองบรรจุอุปกรณ์

27 เก้าอี้นั่งข้างเตียง 1,498.00           232 347,536.00            232        347,536.00         เพื่อปอูงกันการพลัดตกหกล้ม ที่ผ่านมาใช้เก้าอี้
70.61 :กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยใน 30673-4 นั่งธรรมดา ไม่มีที่วางแขน

รายละเอียดครุภณัฑ์ (ติดต้ัง ผป.ในอารยุกรรมปอด,
ผป.ในศัลยกรรมทรวงอก,ผป.ในอายุรกรรมหวัใจ)

28 ชุดเคร่ืองมือช่วยใส่ทอ่ช่วยหายใจออกจอมอร์นิเตอร์ 720,000.00       1 720,000.00            1            720,000.00         
หน่วยงานวิสัญญีพยาบาล

29 เส้ือกันรังสี 50,000.00         10 500,000.00            10          500,000.00         
หน่วยงานผู้ปวุยผ่าตัด

30 กล้องวงจรปดิพร้อมระบบ 48,000.00         2 96,000.00             2            96,000.00           
หน่วยงานผู้ปวุยผ่าตัด และ
หน่วยงานผู้ปวุยฉุกเฉินและคัดกรอง
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ
31 โปรแกรมจัดซ้ือส าหรับงานเวชภณัฑ์ 400,000.00       1 400,000.00            1 400,000.00        เนื่องจากกลุ่มงานเภสัชกรรม มีความต้องการ

92.61 :งานระบบคอมพิวเตอร์ (30388,30389) โปรแกรมระบบจัดซ้ือส าหรับงานเวชภณัฑ์ยา
โดยเฉพาะ ส าหรับงานด้านบริหารจัดการจะบบ
งานเวชภณัฑ์ เพื่อรองรับงานเง่ือนไขและขั้นตอน
ที่เพิ่มขึ้น

ฝ่ายบรหิารทั วไป
32 โต๊ะยาวขาพับและเก้าอี้พนักพิงสีน้ าเงิน 2,400.00           500 1,200,000.00         1 1,200,000.00     งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม ได้ท าการส ารวจ

117.61 :งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม (30911) เก้าอี้และโต๊ะยาวพับหอ้งประชุมเฉลิมรัตน์สดุดี
และเฉลิมฉัตรบารมี อาคาร 7 ชั้น 10 พบว่าปจัจุบนั
เก้าอี้พนักพิงสีน้ าเงินเหลือจ านวนประมาณ 100 ตัว
และโต๊ะยาวขาพับเหลือประมาณ 50 ตัว เดิมหอ้ง
ประชุมดังกล่าวจะมีเก้าอี้ใช้งานประมาณ 500 ตัว
และโต๊ะยาวขาพับประมาณ 150 ตัว เนื่องจาก
หน่วยงานภายในสถาบนัโรคทรวงอกขอยืมไปใช้งาน
จ านวนมากท าใหโ้ต๊ะยาวขาพับและเก้าอี้พนักพิง
สีน้ าเงินเหลือจ านวนไม่พอใช้งานกับหอ้งประชุม
จึงขออนุมัติซ้ือใช้งาน ณ หอ้งประชุมเฉลิมรัตน์สดุดี
และหอ้งประชุมเฉลิมฉัตรบารมีและส ารองไว้ให้
หน่วยงานต่างๆ ของสถาบนัโรคทรวงอก ขอยืม
เพื่อใช้งานของทางราชการต่อไป

33 เคร่ืองบนัทกึเวลา สแกนลายนิ้วมือ พร้อมค่าแรงติดต้ัง 32,564.00         15 488,460.00            15 488,460.00        เพื่อบนัทกึเวลาปฏบิติังานของบคุลากร
121.61 และซอฟร์แวร์ใช้จัดการระบบ 

(วงเงินเดิม 153,600 บาท) ขอปรับเพิ่มเปน็ 15 เคร่ือง เงิน 488,460
(ส่วนต่าง 334,860 บาท)
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม
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ปรบัแผน 20 ก.พ.61
34 ติดต้ังระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินในหอ้งน้ า 270,978.00       1 270,978.00          1 270,978.00        

178.61 (งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม)

35 พรมหอ้งประชุมเฉลิมฉัตรบารมี 1 หอ้ง 206,313.12       206,313.12            206,313.12         หอ้งประชุมมีอายุการใช้งานนานประมาณ 15 ปี
123.61 :ฝุายบริหารทั่วไป 30959 พรมมีสภาพเก่าช ารุด

กลุ่มงานศัสยศาสตร์
36 ชุดเคร่ืองมือถ่ายทอดภาพ Mediastinoscope 955,923.02       1 955,923.02            1 955,923.02        เนื่องจากสถาบนัที่มีความเชี่ยวชาญ การตรวจ

135.61 กลุ่มงานศัสยศาสตร์ ส่องใต้กระดูกหน้าอก เพื่อตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ

กลุ่มงานอายุรศาสตรป์อด 
ปรบัแผน 20 ก.พ.61
ปรับแผนไตรมาส 3

37 เคร่ืองกรองอากาศก าจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน 198,000.00       8 1,584,000.00        8 1,584,000.00      
185.61 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด หอผู้ปวุยหนัก RCU

38 ผ้าม่านประตู เปดิกลาง และผ้าม่านหน้าต่าง เปดิกลาง พร้อมติดต้ัง 153,652.00       1 153,652.00          1 153,652.00        
188.61 (กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด หอผู้ปวุยหนัก RCU)

 ศูนย์เครื องมอืแพทย์
ปรบัแผน 20 ก.พ.61

39 เคร่ืองสแกนเนอร์ ประเภท ADF sheet-fed ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ 26,750.00         1 26,750.00            1 26,750.00          
182.61  ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์

พยาบาลเฉพาะทาง
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. ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท 15       81,200,000.00      8.00       52,300,000.00    7           28,900,000.00  
กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล

1 เคร่ืองอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ 3,000,000.00 1 3,000,000.00 1 3,000,000.00 ใช้ส าหรับการท าใหอุ้ปกรณ์ผ่าตัดชนิดที่

33.60 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล หน่วยจ่ายกลาง น ากลับมาใช้ซ้ าปราศจากเชื้อโรค โดย
กระบวนการท างานไม่เปน็อันตรายต่อ
ผู้ปฏบิติัและไม่เปน็พิษต่อส่ิงแวดล้อม 
เพื่อทดแทนเคร่ืองอบฆ่าเชื้อชนิดใช้
แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ที่หน่วยงานมีใช้
อยู่อายุงาน 16 และ 21 ปซ่ึีงประสิทธิ
ภาพการท างานของเคร่ืองลดลงตาม
อายุการใช้งาน

2 ชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์จ าลอง 2,000,000.00     2 4,000,000.00         2 4,000,000.00     เนื่องจากสถาบนัโรคทรวงอก มีหลักสูตร
5.61 พร้อมชุดควบคุมไร้สาย การพยาบาลเฉพาะทาง ซ่ึงมีความจ าเปน็

:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30176 ตัองเรียน การประเมินและตรวจร่างกายผู้ปวุย
(คุณบปุผาวัลย,์ คุณน้ าทพิย)์ ในโรคปอดและหวัใจ
รายละเอียดครุภณัฑ์ (ติดต้ัง)
เปน็ชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและ
ชุดสร้างสถานการณ์จ าลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย
(มีในป ี60)

3 เคร่ืองช่วยหายใจควบคุมปริมาตร (Volume Controlled 1,250,000.00     6 7,500,000.00         6            7,500,000.00       เคร่ืองใช้งานมานาน ช ารุดบอ่ยและบางคร้ัง
Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) ต้องรออุปกรณ์นานท าใหเ้พียงพอในการใช้งาน
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล (คุณจิราภา, คุณน้ าทพิย)์ ปจัจุบนัที่มีอยู่
รายละเอียดครุภณัฑ์ (ติดต้ัง ) ICU= 13 เคร่ือง >10 ป ีใช้ทกุวัน
เปน็อุปกรณ์ที่ใช้ในผู้ปวุยที่มีปญัหาการหายใจไม่เพียงพอหรือ CCU= 9 เคร่ือง > 10 ป ีใช้ทกุวัน
เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนทางปอดแล้วท าใหต้้องใช้ RCU= 9 เคร่ือง > 10 ป ีใช้ทกุวัน
เคร่ืองช่วยหายใจเปน็เวลานาน 6/2 Inter = 1 เคร่ือง > 10 ป ีใช้ทกุวัน
(ของ 60 ล าดับที่ 1= 3 เคร่ือง) 61+3    หน่วยงาน ICU, CCU, RCU และ 6/2 Inter 

เปน็หอผู้ปวุยในระยะวิกฤตหรือผู้ปวุยที่กลับมา
นอนซ้ าหลังกลับบา้นที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
ปจัจุบนัมีเคร่ืองช่วยหายใจบางเคร่ืองใช้มานาน
เกิน 15 ป ีมีเคร่ืองช ารุดบอ่ย เคร่ืองไม่เพียงพอ 
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เพิ มหลังจากให้ทบทวนแผน ส่งภายใน 30 ม.ิย. 60
4 โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบสามโคม 4,800,000.00     1 4,800,000.00         1            4,800,000.00       ขณะนี้หอ้งผ่าตัดที่ 2 โคมไฟผ่าตัดใช้งานมานาน

7.61 พร้อมระบบกล้องส่งสัญญาณภาพและแขนส าหรับติดต้ัง 17 ป ีเร่ิมมีการช ารุด บริษัทไม่มีอะไหล่ทดแทน
จอรับสัญญาณภาพแบบจอเด่ียว และชุดศูนย์รวมแก๊ส ทางกลุ่มงานศัลยศาสตร์จึงมีความประสงค์
ทางการแพทย์ จะขอเพิ่มการจัดซ้ือโคมไฟผ่าตัด
:หน่วยงานผู้ปวุยผ่าตัด 30205
รายละเอียดครุภณัฑ์
1.เปน็โคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบสามหวัโคม 
พร้อมระบบกล้องส่งสัญญาณภาพและแขนส าหรับติดต้ังจอรับ
สัญญาณภาพแบบจอเด่ียวจ านวน 2 แขน สามารถปรับ
ระดับทา่ต่างๆ ได้สะดวก
2.หวัโคมเปน็รูปทรงกลมประกอบด้วยหลอดแอลอีดี 
ซ่ึงหลอดแอลอีดีทกุหลอดใหแ้สงสีเดียว ล าแสงจะส่องผ่าน 
Fresnel lenses เปน็แสงที่ใหค้วามร้อนน้อย และ
โคมไฟแอลอีดีท าด้วยอลูมิเนียมอย่างน้อย 90% 
น ามารีไซเคิลได้
3.ใหแ้สงสว่างที่ใกล้เคียงกับแสงสว่างธรรมชาติโดยมี
อุณหภมูิของสี (Color Temperature) 4,200 K.
4.มีโปรแกรมรักษาความเสถียรภาพของการส่องสว่าง
ของหลอดแอลอีดีไม่ใหล้ดลง เมื่อต้องผ่าตัดเปน็เวลานานๆ 
ท าใหไ้ด้แสงสว่างที่คงที่ (Flux Stability Program)
5.มีไฟ Ambient light ใหก้ าลังส่องสว่างสูงสุด 500 ลักซ์
6.มีดัชนีการตอบสนองของสี (Color Rendering Index) Ra ที่ 95
7.มีการกระจายพลังงานโดยเฉล่ีย (radian energy) 3.6 mW/m2.Ix
8.มีปุุมปรับค่าต่างๆ ของโคมไฟที่แขนโคมและที่ผนังหอ้ง  
9.ใช้ไฟ 220-230 โวลท ์ความถี่ 50/60 Hz
10.ได้ผ่านการรับรองจากสถาบนัก าหนดมาตรฐานจากสถาบนั 
IEC 60601, UL และ EC
กลุ่มงานอายุรศาสตรห์ัวใจ

5 แลกเปล่ียนเคร่ืองเอกซเรย์สวนหวัใจชนิดสองระนาบ 40,000,000.00   1 40,000,000.00       1 40,000,000.00     เพื่อทดแทนหอ้ง Cath C ซ่ึงมีอายุการใช้งาน
23.61 :กลุ่มงานอายุรศาสตร์หวัใจ (30920) มานานประมาณ 8 ป ีท าใหห้ลอด x-ray เกิดความ

(เดิมเคร่ืองเอกซเรย์สวนหวัใจชนิดสองระนาบ) เส่ือมสภาพ ไม่ชัดเจน มีปญัหาเวลาท าหตัถการ
ขยายหลอดเลือดหวัใจ ใหผู้้ปวุยซ่ึงจะก่อใหเ้กิด
ผลเสียต่อผู้ปวุยขณะรับการรักษา
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กลุ่มงานรงัสีวิทยา
6 ชุดต่อขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพรังสีดิจิตอล 1,700,000.00     1 1,700,000.00         1 1,700,000.00     ปจัจุบนัสถาบนัโรคทรวงอกได้มีการใช้ระบบPACS

28.61 ส าหรับระบบจัดเก็บและเรียกดูภาพรังสีระบบดิจิตอล ในการเก็บข้อมูลภาพทางรังสีของผู้ปวุยได้แก่
:กลุ่มงานรังสีวิทยา ภาพเอกซเรย์ทั่วไปภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ภาพอัลตราซาวด์ และภาพเอกซเรย์จากโรง
พยาบาลอื่น ๆ ของผู้ปวุยที่น ามาใช้ประกอบการ
รักษา ต้ังแต่วันที่ 27 ส.ค.57 โดยทางผู้เกี่ยวข้อง
ได้ค านวนพื้นที่ในการจัดเก็บ วันที่ 26 เม.ย.60
พบว่ามีพื้นที่ในการจัดเก็บสามารถใช้ได้อีก17
เดือน คาดว่าพื้นที่จัดเก็บจะหมดประมาณเดือน
กันยายน 2561 ดังนั้น เพื่อใหม้ีพื้นที่ในการจัด
เก็บข้อมูลภาพดังกล่าวเพียงพอต่อการใหบ้ริการ
แก่ผู้ปวุย ทางกลุ่มงานรังสีวิทยาจึงเหน็สมควร
จัดซ้ืออุปกรณ์ต่อขยายส าหรับจัดเก็บภาพ
เอกซเรย์ดิจิตอล

กลุ่มงานประเมนิเทคโนโลยี

7 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจอัตโนมัติ 2,200,000.00 1 2,200,000.00 1 2,200,000.00 ใช้ในผู้ปวุยภาวะวิกฤต และผู้ปวุย

29.61 ส าหรับใช้ในหอ้ง MRI เคร่ือง ที่จ าเปน็ต้องได้รับยาสลบในระหว่าง
การท าการตรวจด้วยเคร่ือง MRI

8 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 10,000,000.00   1 10,000,000.00       1 10,000,000.00   
34.61 :งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388

ปรบัแผนเพิ ม ไตรมาส 3
9 ระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile 8,000,000.00     1 8,000,000.00        1 8,000,000.00     

38.61 application ส าหรับผู้มารับบริการ
(กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ)
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ที ดนิและสิ งก่อสรา้ง 48,480,071.04      47,571,538.04    908,533.00       

ปีเดยีว
ราคาต  ากว่า 10 ล้านบาท 31,360,071.04      30,451,538.04    908,533.00       

1 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 2 และ ชั้น 3 4,186,100.00     4,186,100.00         4,186,100.00       เนื่องจากสภาพเดิมเก่าและทรุดโทรม
2.61 :ฝุายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอ านวยการ 30959

2 ปรับปรุงหอ้งประชุมและส านักงานศัลยศาสตร์ 400,000.00       1 400,000.00            1 400,000.00         ** สิ งก่อสรา้ง ระบุเลขที แบบ............
5.61 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ หอ้งประชุมและส านักงานเนื่องจากใช้งาน

มานานกว่า 15 ป ีปจัจุบนัมีศัลยแพทย์จ านวน
เพิ่มขึ้น สถานที่เดิมคับแคบ ไม่เพียงพอใช้งาน
จึงมีความประสงค์ปรับปรุง เปล่ียนแปลงสถานที่
ใหม้ีอนามัยส่ิงแวดล้อม เหมาะสมกับบคุลากร
ในการท างาน

3 ปรับปรุงหอ้ง OR 3 7,000,000.00     1 7,000,000.00         1 7,000,000.00       หอ้งผ่าตัดใช้งานมานาน 13 ป ีต้องการปรับปรุง
6.61 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ใหท้นัสมัย ปอูงกันการติดเชื้อ

4 ปรับปรุงหอ้ง OR 4 6,500,000.00     1 6,500,000.00         1 6,500,000.00       หอ้งผ่าตัดใช้งานมานาน 13 ป ีต้องการปรับปรุง
7.61 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ใหท้นัสมัย ปอูงกันการติดเชื้อ 13 ป ีต้องการ

ปรับปรุงใหท้นัสมัย ปอูงกันการติดเชื้อ

5 ปรับปรุงอาคารบา้นพักเจ้าหน้าที่ 908,533.00       1 908,533.00            1 908,533.00        ปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบนัฯ
9.61

6 ปรับปรุงหอ้งตรวจ Sleep lab 1,100,000.00 2 2,200,000.00 2 2,200,000.00 เพื่อรองรับการติดต้ังเคร่ือง Sleep lab
10.61
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7 ปรับปรุงอาคารรอบสถาบนัโรคทรวงอก*** 1,000,000.00 1 1,000,000.00 1 1,000,000.00 
12.61 4.1 ปรบัปรงุพ้ืนระเบียงดา้นหลังอาคาร 8 พรอ้มซ่อมฝ้าเพดาน

วงเงนิ 493,830.68
4.2 ตดิตั้งทางเดนินอกอาคาร (แคทวอรค์)พรอ้มตดิตั้งเครื องปรบัอากาศ
เดมิ วงเงนิ 174,624 บาท
4.3 ท าพ้ืนทางลาดห้องน้ า อาคาร 7 ชั้น 1 วงเงนิ 26,750 บาท

8 ปรับปรุงสีภายนอกอาคาร 6 และอาคาร 9 2,000,000.00     2,000,000.00         2,000,000.00       เนื่องจากสภาพเดิมเก่าและทรุดโทรม 
16.61 :ฝุายบริหารทั่วไป 30959

ปรบัแผนเพิ ม
9 ปรับปรุงระบบปรับอากาศหอ้งประชุม อาคาร 8 ชั้น 6 4,900,000.00     1 4,900,000.00        1 4,900,000.00      

16.1.61 งานบริการทั่วไป
ปรับแผนเพิ่ม ไตรมาส 3 

10 ปรับปรุงหอ้งน้ า RCU 465,438.04       1 465,438.04          1 465,438.04        
16.2.61

11 ปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศใหเ้ปน็หอ้งแรงดันอากาศลบ 600,000.00       3 1,800,000.00        3 1,800,000.00      
16.3.61 (Negative pressure)

ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท 17,120,000.00      17,120,000.00    -                 

12 ปรับปรุงหอผู้ปวุย RCU 5,000,000.00 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 ปรับปรุงอาคารใหม้ีความปลอดภยั
18.61 เพื่อรองรับการบริการ

13 ปรับปรุงอาคารวิทยาลัย 3 ชั้น  12,120,000.00 1 12,120,000.00 1 12,120,000.00 ปรับปรุงอาคารใหม้ีความปลอดภยั

19.61 เพื่อรองรับการบริการ
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