
หน่วย : บาท

จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบแบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

รวมทั้งสิ้น 346,438,824.63 237,371,043.10  109,067,781.53 
ครภุณัฑ์ 233,427,764.63 148,838,033.10 84,589,731.53
ราคาต  ากว่า 1 ล้านบาท 3,119 95,086,406.03 757 49,103,033.10 2,346 45,983,372.93

1 ระบบทอํลมรับสํงตัวอยํางวิเคราะห๑ทางการแพทย๑ 497,550.00    1 497,550            1 497,550            เนื่องจากปจัจุบนังานธนาคารเลือด ได๎รับส่ิงสํงตรวจจาก
:งานธนาคารเลือด 30971 (ชุติมา มั่งค่ัง) ระบบ หอ๎งเจาะเลือด ตึก 8 ชั้น 1 เปน็จ านวนเพิ่มมากขึ้น
รายละเอียดครุภณัฑ๑ และผ๎ูปวุยที่มารับบริการต๎องการผลเลือดที่รวดเร็ว
1.เปน็ระบบส าหรับการใช๎งาน 2 จุด รับ - สํง และทนัเวลาตํอการรักษาตํอไป ดังนั้น เพื่อใหง๎านด๎าน
2.เปน็แบบ Single Line สํงทั้งไปและกลับ การบริการของผ๎ูปวุยที่มารับบริการการตรวจเลือด
3.ชุดควบคุมมี Power Pack ในตัว โดยใช๎ไฟ ได๎รับบริการที่รวดเร็ว สะดวกทนัเวลาและพึงพอใจ
220 โวลท๑ งานธนาคารเลือดจึงมีความจ าเปน็ต๎องการติดต้ังระบบ
4.สาย Cable ควบคุมการท างานติดต้ังโดยรัดติด ทอํลม รับ - สํง ตัวอยํางวิเคราะห๑ทางการแพทย๑
ไปกับทอํสํง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น
5.สามารถติดต้ังได๎ทั้งกับผนังหรือติดต้ังบนพื้นได๎
6.สามารถสร๎างแรงดันในการขับกระสวย (Carrier)
ใหเ๎คล่ือนที่ภายในทอํสํงได๎
7.ใช๎กระแสไฟฟูา 3 Phase ขับเคล่ือนโดยตรง
ด๎วยมอเตอร๑
8.มีอุปกรณ๑ชํวงลดเสียง (Silencer)
9.มีอุปกรณ๑ท าหน๎าที่สลับระหวํางลมเปาุกับลมดูด
10.มีวาล๑วปรับแรงดันลม
11.ทอํสํงทั้งที่เปน็ทอํตรงและทอํกโค๎ง ท าจาก uPVC
แข็ง ทนแรงกระแทกสูง ผิวในเรียบสม่ าเสมอซ่ึงเหมาะ
ใหก๎ับระบบ Pneumatic Tube System โดยเฉพาะ
12.ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางวัดจากภายนอก 110 ม.ม.
มีความหนา 2.3 ม.ม. สีเทา
13.ทอํโค๎งขนาด 110 ม.ม. มีรัศมีความโค๎งไมํเกิน
650 ม.ม. 
14.เปน็สถานีแบบ Sliding Sleeve Station 
ติดต้ังงําย ประหยัดเนื้อที่ มีลักษณะเปน็ทอํติดต้ัง
แนวด่ิง มีชํองเปดิด๎านหน๎าส าหรับบรรจุกระสวย
และมีปลอดเล่ือนเปดิ - ปดิ สีใส สามารถมองเหน็
กระสวยที่สํงเข๎ามาถึงได๎งําย มีมือจับ เพื่อความ
สะดวกในการใช๎งาน

ความพร้อม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครุภณัฑ์ สิ งก่อสร้าง

BOQ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการแพทย์
หมวดงบลงทุน
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ล าดบั
ที 

รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบแบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพร้อม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครุภณัฑ์ สิ งก่อสร้าง

BOQ

ล าดบั
ที 

รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

15.ขนาดชํองบรรจุเหมาะสมกับขนาดกระสวย
330 x 76 ม.ม.
16.มีระบบชะลอความเร็วกระสวยเมื่อเข๎าสํูสถานี
เพื่อปอูงกันวัสดุเสียหายได๎
17.มีชั้นวางกระสวย (Carrier Rack) วางกระสวย
ได๎ไมํต่ ากวํา 5 กระสวยตํออัน
18.แปนูกดที่สถานีเปน็แบบกดปุุมเดียวส าหรับสํง
กระสวยไปยังสถานีปลายทาง มีสัญญาณไฟแสดง
การใช๎งานระบบ เมื่อระบบหยุดท างานไฟจะดับ
19.ใช๎งานงําย ผ๎ูใช๎เพียงเล่ือนปลอกขึ้นและใสํ
กระสวยที่บรรจุส่ิงของไว๎เรียบร๎อยแล๎วลงในชํอง 
บรรจุด๎านหน๎าเล่ือนปลอกปดิลงใหส๎นิทและกดปุุม
กระสวยก็ถูกสํงออกไปยังสถานีปลายทางทนัที
20.มีสัญญาณเตือน (Arrival signal) มีลักษณะ
เปน็กลํอง ขนาด 74 x 106 x 43 ม. ซ่ึงสามารถ
แสดงสัญญาณไฟและมีเสียงเตือนเมื่อกระสวยมาถึง
โดยสัญญาณจะดับเม่ือผ๎ูใช๎กดปุุมยกเลิก ทั้งนี้ผ๎ูใช๎
สามารถเลือกใหแ๎สดงสัญญาณทั้งแสงและเสียง
หรือใหแ๎สดงแสงอยํางเดียวก็ได๎
21.ตัวกระสวยท าจากพลาสติกทนแรงกระแทก
มีหวํงซ่ึงท าหน๎าที่ใหก๎ระสวยกระชับพอดีกับผิวทอํสํง
ด๎านใน เพื่อใหก๎ระสวยวิง่ได๎อยํางราบร่ืนไมํสะดุด
และไมํมีเสียงดังรบกวน
22.ฝาปดิ - เปดิกระสวยทั้งด๎านหวั - ทา๎ย จะต๎อง
ปดิแนํนตลอดการขนสํงในรบบทอํลม โดยจะต๎องมี
ตัวล็อคไมํใหฝ๎าเปดิออกได๎ขณะวิง่
23.รองรับน้ าหนักบรรจุในกระสวย 1 - 1.5 ก.ก.
24.จ านวนกระสวยที่เสนอจ านวน 10 ชุด
25.การติดต้ังทอํสํงของระบบ จะใช๎แกนเกลียว
ตลอดชุบซิงค๑ยาวไมํเกิน 1 เมตร ยึดกับแคล๎มปรั์ด
ทอํทกุชํวงระยะหาํงไมํเน 2 เมตร
26.กรณีระดับการติดต้ังอุปกรณ๑ทอํสํงลมอยูํต่ ากวํา
เพดานมากกวํา 1 เมตร จะมี Support ขึ้น เพื่อ
เสริมความแข็งแรงในการจัดยึดอุปกรณ๑ทอํนั้น
27.รับประกันระบบ เปน็เวลา 2 ป ีนับจากวัน
สํงมอบงาน ทั้งคําบริการและอะไหลํ (ยกเว๎นอะไหลํ
สึกหรอจากการใช๎งาน เชํน กระสวย) พร๎อมทั้งจะมี
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การตรวจสภาพ บ ารุงรักษาระบบเปน็ประจ าทกุๆ
3 เดือน ภายในระยะเวลาที่รับประกัน

2 เคร่ืองชํวยระบายเสมหะ 40,000.00      2 80,000              2 80,000               - ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง 
:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330  - อายุการใช๎งาน 1 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑  - ติดต้ังอยูํที่ กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู

   เพื่อใช๎ส่ันปอดด๎วยความถี่สูง ชํวยการไหลเวียน
ระบายของเสมหะในระบบทางเดินหายใจ สํงผลให๎
สามารถไอออกได๎งํายขึ้น

3 เคร่ือง Ultrasound 170,000.00    1 170,000            1 170,000              - ปจัจุบนัมีอยูํ 3 เคร่ือง
:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330  - อายุการใช๎งาน 14 ป ี1 เคร่ือง, 8 ป ี1 เคร่ือง (เสีย)
รายละเอียดครุภณัฑ๑ 6 ป ี1 เคร่ือง
เคร่ืองลดปวดมี 2 ความถี่ 1 และ 3 MHz  - ติดต้ังอยูํที่ กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู

ส าหรับลดปวดบริเวณกล๎ามเนื้อและข๎อตํอ 
เรํงกระบวนการ healing process เปน็ชุด mobile
เพื่อสะดวกตํอการดูแลผ๎ูปวุยตามตึก และเคร่ืองที่มีอยูํ
ใช๎งานมานานและเร่ิมช ารุดแล๎ว

4 เคร่ืองชํวยยืน (Standing up wheelchair) 250,000.00    1 250,000            1 250,000            ใช๎ส าหรับฝึกผ๎ูปวุยที่มีอาการขาอํอนแรง เพื่อฝึกยืน
:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330 และนั่ง โดยใช๎ระบบไฟฟูา
รายละเอียดครุภณัฑ๑

5 จักรยานนั่งบริหารแขนขา (Elliptical 480,000.00    1 480,000            1 480,000            
Recumbent)
:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330
รายละเอียดครุภณัฑ๑

6 จักรยานส าหรับออกก าลังสํวนบนของรํางกาย 430,000.00    1 430,000            1 430,000            
Biodex Upper Body Cycle
:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330
รายละเอียดครุภณัฑ๑

7 เคร่ืองชํวยหายใจชนิดไมํใสํทอํชํวยหายใจ 650,000.00    3 1,950,000          3 1,950,000          ปจัจุบนัที่มีอยูํ
แบบชดเชยการร่ัวไหลของก๏าซอัตโนมัติ (Bi PAP) CCU= 2 เคร่ือง > 6 ป ีใช๎ทกุวัน
:กลํุมงานบริการผ๎ูปวุยในกลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล RCU= 10 เคร่ือง > 10 ป ีใช๎ทกุวัน
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ICU= ไมํเคยมีใช๎มากํอน ต๎องการใช๎ 10 คร้ัง/เดือน
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น.ส.จิราภา อารยะศิริ 7/8= ไมํเคยมีใช๎มากํอน ต๎องการใช๎ 10 คร้ัง/เดือน
นางพรรณี บลัลังก๑    เปน็เคร่ืองเกําหลายเคร่ือง ต๎องซํอมบอํยคร้ังใช๎เวลานาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑  บางหนํวยงานไมํมีของใช๎ ท าใหม๎ีเคร่ืองใช๎ไมํเพียงพอ
เปน็เคร่ืองชํวยหายใจที่ไมํต๎องใสํทอํชํวยหายใจ
CCU=2, RCU=2, ICU=2, 7/8 =1 
(ตอนแรกขอ 7 เคร่ือง หลังประชุมทบทวนแผน 60
ขอปรับลดเหลือ 3 เคร่ือง เนื่องจากได๎ทดแทนงบ
คําเส่ือมของเคร่ืองมือ)

8 เคร่ืองดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ า (Low Pressure 60,000.00      10 600,000            10 600,000            ปจัจุบนัที่มีอยูํ
Suction) 6/2= 3 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน
:กลํุมงานบริการผ๎ูปวุยในกลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล 6/3= 3 เคร่ือง > 5 ป ีใช๎ทกุวัน
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ 2/3= 6 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน
น.ส.จิราภา อารยะศิริ 2/4= 5 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน
นางพรรณี บลัลังก๑ 2/5= 5 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน
รายละเอียดครุภณัฑ๑    ปจัจุบนัมีเคร่ืองมือที่ใช๎ในหอผ๎ูปวุยโรคปอด ทั้งกํอน
เปน็เคร่ืองที่ใช๎ตํอกับผ๎ูปวุยต๎องใช๎แรงดันต่ า และหลังผําตัด ปจัจุบนัมีจ านวนไมํเพียงพอในการใช๎งาน
6/2=2, 6/3=2, 2/3=2, 2/4=2, 2/5=2 เคร่ืองที่ใช๎งานอยูํใช๎มาเกิน 5 ปี

9 เคร่ืองดูดเสมหะชนิดแรงดันสูง (High Pressure 60,000.00      3 180,000            3 180,000            ปจัจุบนัที่มีอยูํ
Suction) สามารถเคล่ือนย๎ายได๎ 6/2= 1 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล 6/3= 1 เคร่ือง > 5 ป ีใช๎ทกุวัน
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ    ปจัจุบนัมีจ านวนไมํเพียงพอในการใช๎งาน เคร่ืองที่
น.ส.จิราภา อารยะศิริ ใช๎งานอยูํใช๎มาเกิน 10 ปี
นางพรรณี บลัลังก๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองที่ใช๎กับผ๎ูปวุยต๎องใช๎แรงดันสูงในการ
ดูดเสมหะในทางเดินหายใจ
6/2=1, 6/3=1

10 เตียงไฟฟูาส าหรับผ๎ูปวุยวิกฤตพร๎อมเคร่ืองชั่งน้ าหนัก 550,000.00    2 1,100,000          2 1,100,000             ผ๎ูปวุยหวัใจล๎มเหลวที่อยูํในภาวะวิกฤตจ าเปน็ต๎อง
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล ประเมินภาวะน้ าเกิน นอกจากการบนัทกึปริมาณ
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ น้ าเข๎า-ออกแล๎วการประเมินน้ าหนักตัวของผ๎ูปวุยมีความ
น.ส.จิราภา อารยะศิริ จ าเปน็ชํวยในการวางแผนการรักษาตํอเนื่องได๎
นางพรรณี บลัลังก๑ ปจัจุบนัยังไมํมีใช๎ทั้ง CCU และ ICU
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เตียงไฟฟูาที่สามารถชั่งน้ าหนักผ๎ูปวุยได๎ทั้งเตียง
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ใช๎เพื่อประเมินน้ าหนักผ๎ูปวุยวิกฤตที่มีภาวะหวัใจ
ล๎มเหลว
CCU=1 ,ICU=1

11 เคร่ืองชํวยการเต๎นของหวัใจภายนอกแบบชั่วคราว 250,000.00    5 1,250,000          5 1,250,000          ปจัจุบนัที่มีอยูํ
(Dual chamber Pacemaker) CCU= 3 เคร่ือง > 20 ป ีใช๎ทกุวัน
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล    เคร่ืองที่ใช๎อยูํไมํเพียงพอ ต๎องซํอมบอํยคร้ัง
น.ส.โฉมนภา กิตติศัพท๑
นางพรรณี บลัลังก๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
ใช๎กระต๎ุนหวัใจกรณีผ๎ูปวุยมีปญัหาภาวะเต๎นหวัใจ
ผิดปกติชนิดช๎าหรือเร็วกวําปกติ
CCU= 3
(หลังประชุมทบทวนขอเพิ่มจาก 3 เปน็ 5 เคร่ือง)

12 เคร่ืองวัดปริมาตรอากาศลมหายใจเข๎า - ออก 50,000.00      2 100,000            2 100,000            ปจัจุบนัไมํมีใช๎
(Spirometer)    เดิมมีเคร่ืองอยูํ แตํปจัจุบนัช ารุดไมํสามารถซํอมได๎
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล ขอยืมจาก ICU มาใช๎
น.ส.โฉมนภา กิตติศัพท๑
นางพรรณี บลัลังก๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองวัดปริมาตรอากาศลมหายใจเข๎า - ออก
จากปอดมีมาตรวัดความจุเปน็มิลลิลิตรและลิตร
RCU= 2 

13 Module วัด End tidal CO2 270,000.00    4 1,080,000          4 1,080,000          ปจัจุบนัที่มีอยูํ
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล CCU= ไมํมี
น.ส.โฉมนภา กิตติศัพท๑ ICU= 1 เคร่ือง 3 ปี
นางพรรณี บลัลังก๑    ผ๎ูปวุยวิกฤตหลังใสํทอํชํวยหายใจควรมีการประเมิน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ระดับคาร๑บอนไดออกไซด๑จากลมหายใจออก ซ่ึงเปน็การ
เคร่ืองวัดคาร๑บอนไดออกไซด๑จากลมหายใจออก ประเมินทางอ๎อมแทนการเจาะตรวจจากเลือดแดง 
ในผ๎ูปวุยใสํทอํชํวยหายใจ และสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงได๎อยํางตํอเนื่อง
CCU= 2, ICU=2 ปจัจุบนั CCU ยังไมํมีใช๎ ส าหรับ ICU มีใช๎ 1 เคร่ือง

ส าหรับวัดในผ๎ูปวุยที่ใสํทอํชํวยหายใจเร้ือรัง เพื่อติดตาม
การเปล่ียนแปลง

14 เคร่ืองพํนละอองยาแบบ Micropump Nebulizer 85,000.00      4 340,000            4 340,000            เปน็เคร่ืองพํนละอองยาที่ผลิตละอองยาขนาดน๎อยกวํา
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:กลํุมงานบริการผ๎ูปวุยในกลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล 3 ไมครอน โดยขณะใช๎งานจะไมํรบกวนระบบการท างาน
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล ของเคร่ืองชํวยหายใจ จ าเปน็ส าหรับผ๎ูปวุยที่ต๎องการได๎
นางพรรณี บลัลังก๑ ละอองยาขนาดเล็กมีผลโดยตรงในทางเดินหายใจ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ สํวนลําง ปัจจุบันไมม่ใีช้
เปน็เคร่ืองพํนละอองยาที่สามารถใช๎กับเคร่ืองชํวย
หายใจสามารถผลิตละอองยาที่มีขนาดน๎อยกวํา
3 ไมครอน
RCU=4

15 เคร่ืองบนัทกึคล่ืนไฟฟูาหวัใจชนิด 12 ลีด 300,000.00    1 300,000            1 300,000             ปจัจุบนัที่มีอยูํ
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล CCU= 1 เคร่ือง >6 ป ีใช๎ทกุวัน
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ    มีผ๎ูปวุยอายุมากที่จ าเปน็ต๎องตรวจ ECG เคร่ืองที่ใช๎อยูํ
น.ส.โฉมนภา กิตติศัพท๑ ใช๎มานานเกิน 6 ป ีจึงต๎องซ้ือมาทดแทน
นางพรรณี บลัลังก๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เคร่ืองที่ตรวจคล่ืนไฟฟูาหวัใจที่ปกติและผิดปกติ
CCU=1

16 เคร่ืองกระตุกหวัใจอัตโนมัติ (AED) 150,000.00    2 300,000            2 300,000            มีผ๎ูปวุยโรคปอดและหวัใจมารับบริการที่จุดคัดกรอง
ตึก 8 ชั้น 1 ซ่ึงมีโอกาสเกิดภาวะหวัใจหยุดเต๎นได๎

:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล เฉล่ีย 80 ราย/วัน สูงสุด 120 ราย/เดือน
นางสุกัญญา สบายสุข
นางพรรณี บลัลังก๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
1.เคร่ืองขนาดกะทดัรัด สามารถเคล่ือนย๎ายได๎สะดวก
ใช๎ได๎ทั้งภายในและภายนอก รพ.
2.มีการแนะน าขั้นตอนการใช๎
3.วินิจฉัยภาวะหวัใจเต๎นผิดจังหวะที่เปน็อันตราย
ตํอชีวิตและใหก๎ารรักษาด๎วยการช๏อตไฟฟูากระตุกหวัใจ
ER=1 (ตึก 8 ชั้น 1) ER= ตึก7 ชั้น 1
(หลังประชุมทบทวนขอเพิ่มจาก 1 เปน็ 2 เคร่ือง)

17 เคร่ืองวัดความดันโลหติอัตโนมัติภายนอกและวัดความ 80,000.00      3 240,000            2 160,000             1 80,000              
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (NIBP, HR, SpO2)
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอก กลํุมภารกิจ
ด๎านการพยาบาล
นางนงนุช หอมขจร
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นางพรรณี บลัลังก๑
เปล่ียนชื่อ ชื่อเดิมคือ เคร่ืองวัดสัญญาณชีพและติดตาม
การท างานของหวัใจพร๎อมเคร่ืองพิมพ๑ผล
(NIBP, SpO2, HR/PR, EKG, printer) 99,500x3เคร่ือง

18 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง ชนิดแกนเล่ือนอัตโนมัติ 42,000.00      3 126,000            1 42,000              2 84,000              คลินิก HF Wafarin PCI ตึก 8 ชั้น 3 = ไมํมี 
พร๎อมแสดงคํา BMI (ต๎องใช๎ทกุวัน)
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอก กลํุมภารกิจ    ของเดิมขอยืมจากตึก 7/6 มาใช๎ และไมํสามารถ
ด๎านการพยาบาล วัดคํา BMI ได๎
นางนงนุช หอมขจร PFT = ไมํมี (ต๎องใช๎ทกุวัน)
นางพรรณี บลัลังก๑    เปน็หนํวยงานที่แยกมาจากงานตรวจรักษาพิเศษ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ไมํมีใช๎ต๎องใช๎ของ OPD ปอดและการวัดไมํละเอียด
เปน็เคร่ืองชั่งน้ าหนักที่สามารถบอกคําได๎แมํนย า ไมํสามารถวัดสํวนสูงและคํา BMI ได๎
แนํนอน ผ๎ูรับบริการสะดวกในการใช๎งาน OPDศัลย๑ = 1 เคร่ือง >10 ป ี
คลินิก HF Wafarin PCI=1 (ตึก 8 ชั้น 3)    ของเดิมอายุการใช๎งานมากกวํา 10 ป ีและไมํสามารถ
PFT=1 (ตึก 8 ชั้น 2), OPDศัลย๑=1 วัดคําสํวนสูงและ BMI ได๎ จึงจ าเปน็ต๎องซ้ือทดแทน

19 เคร่ืองใหค๎วามอบอุํนแกํรํางกายผ๎ูปวุยโดยใช๎ผําหมํ 100,000.00    1 100,000            1 100,000            ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง = 1 ป ี
ลมร๎อน (Blanket warmer) จ านวนผ๎ูปวุยที่ใช๎บริการตํอเดือน 20-25 ราย
:กลํุมงานวิสัญญี 30206    ใช๎กับผ๎ูปวุยหลังผําตัดและระงับความร๎ูสึกในหอ๎งพักฟื้น
พ.ญ.วิพรรณ สังคหะพงศ๑ เพื่อปอูงกันภาวะหนาวส่ันภายหลังการผําตัด
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ปจัจุบนัมีเพียง 1 เคร่ือง ไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน กรณีมี
เปน็อุปกรณ๑ที่ใหค๎วามอบอุํนตํอรํางกายผ๎ูปวุยหลัง ผ๎ูปวุยที่ต๎องเข๎ามารับบริการในหอ๎งพักฟื้นพร๎อมกัน 2 ราย
ผําตัดปอดและผําตัดอื่นๆ ที่มีภาวะอุณหภมูิของ ขึ้นไป
รํางกายต่ ากวําปกติโดยใช๎ผ๎าหมํลมร๎อน
หอ๎งพักฟื้น=1

20 ต๎ูนึ่งอาหารเล้ียงเชื้อ Inspissator 490,000.00    1 490,000            1 490,000            ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1 เคร่ือง
ทป :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ส าหรับนึ่งอาหารเล้ียงเชื้อวัณโรคและอาหารทดสอบ

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ความไวของเชื้อวัณโรค
รายละเอียดครุภณัฑ๑
1.เปน็ต๎ูอบควบคุมอุณหภมูิส าหรับใช๎นึ่งอาหารส าหรับ
เพาะเล้ียงเชื้อวัณโรคใหป๎ราศจากเชื้อพร๎อมท าให๎
อาหารเล้ียงเชื้อแข็ง
2.ใช๎ไฟฟูา 220 โวลท๑ 50/60 เฮิรตซ๑
เดิม 481,500 บาทx 1 เคร่ือง=481,500 บาท
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21 เคร่ืองซีลอุปกรณ๑ 85,000.00      1 85,000              1 85,000              ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1 เคร่ือง
:งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317   ใช๎ทดแทนเคร่ืองเดิมซ่ึงเสียใช๎งานไมํได๎
คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ
รายละเอียดครุภณัฑ๑
1.ใช๎ในการปดิซอบและกระดาษกับพลาสติกกํอนเข๎า
เคร่ืองนึ่งฆําเชื้อ
2.เพื่อการเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย๑หลังการฆําเชื้อ
3.ปอูงกันการติดเชื้อหลังจากซองบรรจุเคร่ืองมือแพทย๑
ปดิผนึกแนํนหนาได๎ผํานกระบวนการฆําเชื้อที่ถูกต๎อง
4.ใช๎กับไฟฟูา 230 โวทล๑ 50 เฮิร๑ทซ

22 เคร่ืองปั่นเหวีย่งเซลล๑พร๎อมอุปกรณ๑ 480,000.00    1 480,000            1 480,000            1.เพื่อลดความเส่ียงในการพบเซลล๑ที่มีจ านวนน๎อยมาก
:งานพยาธิคลินิก กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30306 ในส่ิงสํงตรวจที่มีลักษณะน้ าใส ได๎แกํ CSF (Cerebral
คุณวิไลวรรณ ไชยวัฒน๑ Spinal Fluid: น้ าเจาะไขสันหลัง) Synnovial Fluid
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (น้ าเจาะเขํา), Urine (น้ าปสัสาวะ) หรือส่ิงสํงตรวจอื่นๆ
1.เปน็เคร่ืองใช๎เตรียมตัวอยํางส่ิงของตรวจประเภท ทั้งหมด ที่จ าเปน็ต๎องปั่นหาเซลล๑ เพื่อใหไ๎ด๎เซลล๑ตกตะกอน
ที่มีลักษณะน้ าใสปั่นด๎วยเคร่ืองปั่นทั่วไป ไมํสามารถ มากที่สุด ประกอบการตรวจวินิจฉัยและการรักษาของแพทย๑
ตกตะกอนได๎หรือหากตกตะกอนอาจไมํครอบคลุม 2.ในปจัจุบนัหนํวยงานยังไมํมีเคร่ืองปั่นหรือเคร่ืองใช๎
เซลล๑ที่มีจ านวนน๎อยมาก ได๎แกํ CSF (Cerebral เตรียมตัวอยํางส่ิงสํงตรวจประเภทที่มีลักษณะน้ าใสเซลล๑
Spinal Fluid : น้ าเจาะไขสันหลัง), Synnovial Fluid จ านวนน๎อย
(น้ าเจาะเขํา), Urine (น้ าปสัสาวะ) หรือส่ิงสํงตรวจ
อื่นๆ ทั้งหมด ที่จ าเปน็ต๎องปั่นหาเซลล๑เพื่อใหไ๎ด๎เซลล๑
ตกตะกอนมากที่สุด เพื่อประกอบการตรวจวินิจฉัย
และการรักษาของแพทย๑
2.ลักษณะการท างานตํางจากเคร่ืองปั่นทั่วไป คือ
มีความเร็วรอบในการปั่น ปั่นที่สูงกวําและ ขณะปั่น
จะต๎องมีสไลด๑ประกบคํูแตํละส่ิงสํงตรวจเพื่อส าหรับ
ส่ิงสํงตรวจน้ าใสที่มีเซลล๑น๎อยๆ จะได๎พื้นที่สไลด๑ในการ
ดูเซลล๑บาง และทั่วถึงท าใหม๎ีโอกาสพบเซลล๑ได๎มากขึ้น
งานพยาธิคลินิกตึก 9/3=1

23 เคร่ืองกรองอากาศก าจัดเชื้อโรคระบบ HEPA 195,000.00    5 975,000            5 975,000            1.เนื่องจาก หนํวยงานพยาธิคลินิก เปน็หอ๎งปฏบิติัการกลาง
ชนิดติดเพดาน ที่มีปริมาณงานตํอวันคํอนข๎างเยอะมีส่ิงสํงตรวจได๎แกํ
:งานพยาธิคลินิก กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30306 เลือด น้ าเหลือง ปสัสาวะ อุจจาระ น้ าเจาะปอด
คุณวิไลวรรณ ไชยวัฒน๑ น้ าเจาะไขสันหลัง น้ าคัดหล่ังอื่นๆ จากผ๎ูรับบริการ
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล (คุณอรุณประไพ) 2 เคร่ือง ของสถาบนัโรคทรวงอกซ่ึงสํวนใหญํเปน็โรคหวัใจและ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ โรคระบบทางเดินหายใจ
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1.เคร่ืองกรองอากาศใหบ๎ริสุทธิช์นิดติดเพดานระบบ 2.เพื่อปอูงกันเจ๎าหน๎าที่หอ๎งปฏบิติัการและลดความเส่ียง
HEPA และตัวกรองก าจัดกล่ินแก๏สพิษในอากาศ ในการได๎รับเชื้อโรคติดตํอตํางๆ จากสปอร๑เชื้อราไวรัส
ขนาดความเร็วของลมไมํน๎อยกวํา 600 CFM ซ่ึงใช๎กับ แบคทเีรีย และได๎รับ กล่ินไอระเหยจากสารเคมีสารอินทรีย๑
พื้นที่หอ๎ง ขนาด 9.60 x10 x 2.60 เมตร และกล่ินไมํพึงประสงค๑อื่นๆ เหลํานี้อาจท าใหเ๎กิดโรคจาก
2.เพื่อกรองอากาศภายในหอ๎ง ใหส๎ะอาดปราศจาก การประกอบอาชีพตํางๆ ตามมาได๎
เชื้อโรค ฝุุนละออง และกล่ินไอพิษจากสารเคมีและ
สารอินทรีย๑ที่ไมํพึงประสงค๑ตํางๆ
3.สามารถกรองฝุุนละออง, ควันบหุร่ี, เกสรดอกไม,๎
สปอร๑เชื้อรา, ไอพิษ, ไวรัส, แบคทเีรีย, กล่ินไอระเหย
จากสารเคมีสารอินทรีย๑และกล่ินไมํพึงประสงค๑ตํางๆ
งานพยาธิคลินิกตึก 9/3=1

24 ต๎ูดูดควันไอระเหยสารเคมี (ชนิดมีทอํ) ขนาด 6 ฟุต 528,045.00    1 528,045            1 528,045            เนื่องจากพื้นที่ปฏบิติงานมีไอระเหยจากสารเคมีประเภท
Fume hood ความกว๎าง 6 ฟุต กรด ไอ Formalin และ Xylene อยํางมาก พัดลมระบาย
:งานพยาธิกายวิภาค กลํุมงานพยาธิวิทยา 30300 อากาศที่มีอยูํไมํเพียงพอและไมํเหมาะสมในการก าจัดไอ
นายพลกฤต ค ารินทร๑ สารเคมีดังกลําว ซ่ึงเปน็อันตรายตํอผ๎ูปฏบิติังาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑
1.เปน็ต๎ูดูดควันและไอระเหยของสารเคมี ชนิดมีทอํ
เพื่อชํวยระบายไอของสารเคมีออกสํูภายนอก
ชํวยปกปอูงผ๎ูปฏบิติังานจากไอของสารเคมีที่ใช๎ในหอ๎ง
ปฏบิติัการ
2.โครงสร๎างของต๎ู (Cabinet Structure) ท าด๎วย
โลหะ (Metal) เคลือบด๎วย Epoxy ปอูงกันการกัด
กรํอนของสารเคมีได๎ดี มีขนาดภายนอกของต๎ู
(รวมต๎ูลําง) ไมํน๎อยกวํา 1800x790x2340 มม.
(W x D x H)
3.โครงสร๎างภายในของต๎ู (Internal Structure)
เคลือบด๎วย HPL 6 mm. ซ่ึงมีความทนทานและงําย
ในการท าความสะอาด มีขนาดพื้นที่ปฏบิติังาน
ภายในต๎ู ไมํน๎อยกวํา 1540x690x790 มม.
(W x D x H) โดยพื้นผิวปฏบิติังานภายในต๎ู เปน็ชนิด
Expoxy work surface with edges sloping
towards the work space
4.ด๎านหน๎าของต๎ูมีกระจกนิรภยั (Tempered Glass)
สามารถเล่ือนเปดิ-ปดิได๎
5.มีระบบควบคุมการใช๎งาน (Control Pane) ติดต้ัง
อยูํบริเวณด๎านหน๎าของต๎ู
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6.ระบบของ Blower ใช๎วัสดุที่ทนทานตํอสารเคมี
7.ชั้นลํางของตัวต๎ูเปน็สํวนที่สามารถใช๎ในการเก็บ
สารเคมีหรือของใช๎อื่นๆ ภายในได๎ มีขนาดภายนอก
ไมํน๎อยกวํา 1800 x 790 x 790 มม.
8.อุปกรณ๑ประกอบ ได๎แกํ
8.1หลอดไฟ Fluorescent LED ใหแ๎สงสวํางภายใน
พื้นที่ปฏบิติังาน ไมํน๎อยกวํา 750 ลักซ๑
8.2ปล๊ักเสียบไฟฟูา (Electrical outlet) จ านวน 2 ชุด
8.3ก็อกเปดิ-ปดิน้ า และก๏อกส าหรับก๏าซ จ านวน
อยํางละ 1 ชุด
8.4อํางน้ า จ านวน 1 ชุด
8.5ทอํระบายไอสารเคมีมีขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง
ไมํน๎อยกวํา 10 นิ้ว ท าจากวัสดุ PVC ซ่ึงทนตํอสาร
เคมีใช๎ระบายไอสารเคมีออกภายนอก
9.ผลิตตามมาตรฐานของต๎ูดูดควัน ASHRAE 110-1995
10.ผ๎ูจ าหนํายได๎รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
เพื่อเปน็ประโยชน๑ตํอทางราชการ
11.รับประกันคุณภาพสินค๎า 1 ปี
12.เปน็ผลิตภณัฑ๑ของยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา
13.สามารถติดต้ังภายในพื้นที่หอ๎งปฏบิติัการตามที่
ก าหนดไว๎

25 อุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎สาย (Access Point) 23,000.00      59 1,357,000          59 1,357,000          ปจัจุบนัที่มีอยูํ 46= 8 ปี
แบบที่ 2  - จัดหาทดแทนอุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎สาย (Access
:งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389 Point) ซ่ึงมีอายุการใช๎งานมากกวํา 8 ป ีและสามารถ
นายอนุสร  สุขสุชิต รองรับมาตรฐานการรับ-สํงคล่ืนความถี่มาตรฐาน 
รายละเอียดครุภณัฑ๑ IEEE 802.11 ที่พัฒนาใหมํ เพื่อสนับสนุนการใช๎อุปกรณ๑
 - สามารถใช๎งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b.g ส่ือสารไร๎สายภายในสถาบนัฯ ใหม๎ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และ ก. ได๎เปน็อยํางน๎อย
 - สามารถท างานที่คล่ืนความถี่ 2.4 GHz หรือดีกวํา
 - สามารถเข๎ารหสัข๎อมูลตามมาตรฐาน WPA และ
WPA2 ได๎เปน็อยํางน๎อย
 - มีชํองเขียนตํอระบบเครือขําย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกวําจ านวน
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
 - สามารถท างานได๎ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
(Power over Ethernet) หรือดีกวํา



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบแบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพร้อม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครุภณัฑ์ สิ งก่อสร้าง

BOQ

ล าดบั
ที 

รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

 - มีเสาสัญญาณรับ-สํงข๎อมูล จ านวนไมํน๎อยกวํา
6 เสา
 - สนับสนุนการท างานในลักษณะ Mesh Networking
ภายใต๎มาตรฐาน IEEE ได๎
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ๑ผํานทางโปรแกรม
Web Browser ได๎

26 อุปกรณ๑ควบคุมอุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎สาย 900,000.00    1 900,000            1 900,000             ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1= 8 ปี
(Access Point)  - เปน็อุปกรณ๑ควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ๑
:งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389 กระจายสัญญาณ (Access Point) ทดแทนอุปกรณ๑
นายอนุสร  สุขสุชิต Wireless Controller ซ่ึงมีอายุการใช๎งานมากกวํา 8 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เคร่ือง Wireless Controller พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบ
และ สิทธิบตัรการควบคุมตัวอุปกรณ๑กระจายสัญญาณ
ไร๎สาย (Access Point0 ไมํน๎อยกวํา 64 หนํวย

27 ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครือขํายไร๎สาย 348,000.00    1 348,000            1 348,000            เปน็โปรแกรมควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ๑ทั้งหมด
(Wireless Management) ของเครือขํายสัญญาณคอมพิวเตอร๑ Internet ไร๎สาย
:งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389
นายอนุสร  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ๑
ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครือขํายไร๎สาย
(Wireless Management) จ านวน 100 หนํวย

28 อุปกรณ๑ตํอเชื่อม Core Swith เดิม 146,000.00    1 146,000            1 146,000            เปน็อุปกรณ๑ติดต้ังเพิ่มเพื่อเชื่อมตํออุปกรณ๑ใหมํและเกําให๎
:งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389 สามารถใช๎งานรํวมกันได๎
นายอนุสร  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ๑
อุปกรณ๑ตํอเชื่อม Core Swith เดิม

29 สายสัญญาณ UTP ชนิด Cat 6 3,000.00        13 39,000              13 39,000              ติดต้ังเพิ่มใหมํในจุดท างานด๎วยอุปกรณ๑กระจายสัญญาณ

:งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389 (Access Point)

นายอนุสร  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ๑

30 เคร่ืองคอมพิวเตอร๑แมํขําย แบบที่ 2 310,000.00    1 310,000            1 310,000             ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1= 9 ป ี(อาคาร 5 ชั้น 2)
:งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389    เปน็เคร่ืองคอมพิวเตอร๑แมํขํายและอุปกรณ๑ซ้ือทดแทน
นายอนุสร  สุขสุชิต เคร่ืองระบบการควบคุมการใช๎ Internet ตามพระราช
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รายละเอียดครุภณัฑ๑ บญัญัติวําด๎วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ 
 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ B พ.ศ. 2550 ซ่ึงติดต้ังใช๎งานมาต้ังแตํป ี2551
แกนหลัก (8 core) หรือดีกวํา ส าหรับคอมพิวเตอร๑
แมํขําย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.4 GHz จ านวนไมํน๎อยกวํา
2 หนํวย 
 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรังการ
ประมวลผลแบบ 64 bit มีหนํวยความจ าแบบ
Cache Memory ไมํน๎อยกวํา 20 MB
 - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3
หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 32 GB
 - สนับสนุนการท างาน RAID ไมํน๎อยกวํา RAID 0,
1, 5 
 - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ
SAS ที่มีความเร็วรอบไมํน๎อยกวํา 10,000 รอบตํอนาที
หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกวํา และมี
ความจุไมํน๎อยกวํา 450 GB จ านวนไมํน๎อยกวํา
4 หนํวย
 - มี DVD-ROM หรือดีกวํา แบบติดต้ังภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนํวย
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจ านวน
ไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง
 - มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 17 นิ้ว
จ านวน 1 หนํวย
 - มี Power Supply แบบ Redundant Supply
หรือ Hot Swap จ านวน 2 หนํวย

31 เคร่ืองตรวจจับระดับออกซิเจนที่ผิวหนัง 700,000.00    1 700,000            1 700,000            
(Trancutancous CO2)
:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด
รายละเอียดครุภณัฑ๑

32 เคร่ืองรีดไวล๑นิ่ว 197,950.00    1 197,950            1 197,950            เปน็การจัดซ้ือเพื่อเพิ่มศักยภาพงานปร๊ิน ซ่ึงเคร่ืองปร๊ิน
:งานเวชนิทศัน๑ 30385 ที่มีใช๎งานอยูํมีขนาดหน๎ากว๎าง 1.20 เมตร ซ่ึงการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ เมื่อต๎องการผลิตงานที่มีขนาดหน๎ากว๎างมากกวํา 1.20 เมตร
1.สามารถเชื่อมตํอหรือรีดไวล๑นิ่ว ผ๎าใบ ได๎ จะต๎องน างานมาตํอกันโดยใช๎กาวสองหน๎า ซ่ึงไมํสามารถ
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2.ตัวเคร่ืองสามารถรีดไวล๑นิ่วหรือผ๎าใบด๎วยความร๎อน ติดได๎ดี ปาูยโปสเตอร๑หอ๎งหรือปาูยงานแขวนตํางๆ ที่
ไมํน๎อยกวํา 2,300 วัตต๑ เชื่อมติดเพื่อร๎อยเชือก หรือสอดเสาคานบอร๑ด 
3.มีความเร็วในการรีดไมํน๎อยกวํา 1 นาทตํีอ 1 เมตร ปาูยขนาดใหญํ งาน Back drop ตํางๆ ที่มีขนาดใหญํ
4.ความกว๎างของแนวรีดตํอชิ้นงานไมํเกิน 30 มม. จึงต๎องการเคร่ืองรีดเพื่อตํอเชื่อมแผํนไวนิลในการผลิต
5.ตัวเคร่ืองมีขนาดไมํเกิน 420*270*210 มม. และรองรับงานตํางๆ ของสถาบนั ตํอไปอยํางมีคุณภาพ
6.ตัวเคร่ืองมีน้ าหนักไมํเกิน 12 กก.
7.สามารถใช๎ไฟ 220-230V. ได๎
8.ได๎รับรองมาตรฐาน CE และ CCA เปน็อยํางน๎อย
9.รับประกันคุณภาพจากเจ๎าของผลิตภณัฑ๑ไมํน๎อยกวํา
1 ปี

33 เคร่ืองยิงเลเซอร๑ 246,100.00    1 246,100            1 246,100.00        เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปาูย งานผลิตภณัฑ๑ที่ผลิตจากวัสดุ
:งานเวชนิทศัน๑ 30385 พลาสติกอะคริลิค เปน็เคร่ืองตัดด๎วยเลเซอร๑ เนื่องจากงาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ปาูย และงานออกแบบผลิตภณัฑ๑ ที่ใช๎แผํนอะคริลิคต๎องตัด
เคร่ืองยิงเลเซอร๑ รํุน Gy 1309 (130w) ปจัจุบนัใช๎เคร่ืองตัดด๎วยไฟฟูา ปญัหาการตัดที่ไมํตรง
 - การเชื่อมตํอระหวํางคอมพิวเตอร๑ USB 2.0 งานตัดตามรูปรําง เชํน ทรงกลม ตัวอักษร หรือตัดงาน
 - ชนิดของเลเซอร๑ : CO2 ก๏าซ 130w เล็กเพื่อผลิตงานทั่วไป เล่ือยไฟฟูาตัดล าบากและงาน
 - ชั่วโมงในการใช๎งานของหลอด CO2 ประมาณ ชิ้นเล็ก จะตัดไมํได๎ งานที่ตัดได๎ก็ต๎องขัด ทั้งตัดและขัด
10,000 ชั่วโมง จะเกิดฝุุนมาก แตํการใช๎เคร่ืองตัดเลเซอร๑ จะมีความ
 - ความละเอียดตํอ 1 ตารางนิ้ว 1,000 dpi เรียบร๎อย ไมํเกิดฝุุน จะท าใหง๎านมีมาตรฐานสูง และผลิตงาน
 - รอบรังชนิดของไฟล๑ Ai,DWG,DWF,CDR,JPG,EPS, ได๎เร็วและมากขึ้น ปจัจุบนังานเวชนิทศัน๑ได๎ออกแบบ
BMP, อื่นๆ ผลิตงานนวัตกรรม ที่ใช๎สนับสนุนทางการพยาบาล
 - ขนาดพื้นที่ท างาน 130 x 90 CM ซ่ึงจะได๎ผลิตงานที่มีคุณภาพและรองรับงานตํางๆ 

34 ต๎ูเย็นเก็บเวชภณัฑ๑ส าหรับคลังเวชภณัฑ๑ 200,000.00    2 400,000            2 400,000             ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 7 ปี
:กลํุมงานเภสัชกรรม 30358  - ใช๎เก็บเวชภณัฑ๑ที่ต๎องควบคุมอุณหภมูิ เพื่อทดแทน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ของเติมที่มีอยูํ เนื่องจากต๎ูเดิมช ารุดและมีปญัหาในการ
ต๎ูเย็นเก็บเวชภณัฑ๑ขนาดความจุ 45-50 CF ใช๎งาน

35 รถไฟฟูาแบบนั่งขับ 120,000.00    2 240,000.00        2 240,000.00        -  ขอซ้ือรถไฟฟูาแบบนั่งขับ มาเชื่อมติดกับรถเข็นที่มี
:กลํุมภารกิจบริการวิชาการ อยูํแล๎ว เพื่อสํงอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่ปราศจาก
หนํวยจํายกลาง (30179) เชื้อแล๎วจากหนํวยจํายกลางไปยังหอผ๎ูปวุย,
:ฝุายบริหารทั่วไป (30959) หนํวยงานตํางๆ เพื่อลดภาวะความปวดล๎ากระดูก
:กลํุมงานเภสัชกรรม 30358 สันหลัง, เอว, หวัเขําและกล๎ามเนื้อของผ๎ูปฏบิติังาน

เพิ่มความรวดเร็วใหผ๎ู๎รับบริการ
ขอซ้ือรถไฟฟูาแบบนั่งขับ มาเชื่อมติดกับรถเข็นที่มีอยูํแล๎ว
เพื่อสํงยาและสารน้ าจากคลังยาไปหนํวยเบกิ - จําย OPD
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อาคาร 7, IPD อาคาร 8 หอ๎งยา TB

36 เก๎าอี้แบบมีพนักพิง 2,200.00        40 88,000              40 88,000              เนื่องจากเกําและไมํมีพนักพิง
:กลํุมงานวิชการพยาบาล (34 ตัว) บางคร้ังท าใหเ๎กิดอุบติัเหตุ เชํน
:ฝุายแผนงานและประเมินผล (6 ตัว) ตกเก๎าอี้ ขาเก๎าอี้หกั เปน็ต๎น

38 โต๏ะและเก๎าอี้ เนื่องจากหอ๎งประชุมอาคาร 7 ชั้น 5 (หอ๎งมูลนิธิ) ไมํมีโต๏ะ
47.1โต๏ะประชุมขอบและโครงใช๎ไม๎สักจริงกรุด๎วยไม๎อัด 69,000.00      1 69,000              1 69,000              ประชุมและเก๎าอี้ในการประชุม หรือปรึกษาหารือในงาน
สักอยํางดี สีธรรมชาติ ราชการทกุคร้ัง
ขนาด 460 x 120 x 80 เซนติเมตร จ านวน 1 ต๎ู
47.2เก๎าอี้ประชุมหลังสูง แบบหนังหุ๎มเบาะด๎วยหนัง PU 5,000.00        16 80,000              16 80,000              
จ านวน 16 ตัว
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม 30911

39 รถยนต๑เก๐ง 784,000.00    1 784,000            1 784,000             เพื่อใช๎งานของทางราชการ เนื่องจากรถยนต๑เก๐ง 
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม 30911 ทะเบยีน ง 9632 นนทบรีุ ใช๎งานมา 21 ป ีต้ังแตํปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑ พ.ศ. 2538  มีโอกาสเส่ียงสูงตํอการเกิดอุบติัเหตุ เนื่องจาก
เคร่ืองยนต๑ 1,600 ซีซี เคร่ืองยนต๑และอุปกรณ๑ตํางๆ เส่ือมสภาพและช ารุดจากการ

ใช๎งานมานานหลายปี

40 เคร่ืองพํนหมอกควันก าจัดยุง 34,240.00      2 68,480              2 68,480              หนํวยงานสนามมีภารกิจในการปอูงกันการแพรํกระจายของ
:หนํวยงานสนาม 30068 ยุงที่พาหนะของโรคตํางๆ ที่จะตามมาจึงจ าเปน็ต๎องใช๎เคร่ือง

พํนหมอกควันในการก าจัดยุง ทั้งนี้เคร่ืองที่มีอยูํ 2 เคร่ือง
เกิดการช ารุดบอํยคร้ังและได๎สํงใหง๎านซํอมบ ารุงแก๎ไข
โดยการสํงใหท๎างชํางบริษัทเปน็ผ๎ูซํอมแซมแล๎วหลายคร้ัง
ทางหนํวยงานสนามได๎ส ารวจกับพัสดุพบวําเคร่ืองที่ใช๎อยูํนั้น
อายุการใช๎งานเกินกวํา 10 ป ีทั้ง 2 ตัว จึงขออนุมัติจัดซ้ือ
เคร่ืองพํนหมอกควันก าจัดยุงเคร่ืองใหมํมาทดแทนเคร่ืองเดิม
ที่ช ารุด

41 เคร่ืองตัดหญ๎า 13,910.00      3 41,730              3 41,730              หนํวยงานสนามมีภารกิจในการดูแลภมูิทศัน๑ภายในสถาบนั
 :หนํวยงานสนาม 30068 จ าเปน็ต๎องใช๎เคร่ืองตัดหญ๎าในการดูแลภมูิทศัน๑ภายใน

รายละเอียดครุภณัฑ๑ สถาบนั ทั้งนี้เคร่ืองที่มีอยูํจ านวน 3 เคร่ือง เกิดการช ารุด
เคร่ืองยนต๑ ฮอนด๎า GXV160/5.5 HP บอํยคร้ังและได๎สํงใหง๎านซํอมบ ารุงแก๎ไข โดยการสํงใหท๎าง
ตัวรถ ใบมีดตัดหญ๎า 20" ,ล๎อหน๎าขนาด 7", ชํางของบริษัทเปน็ผ๎ูซํอมแซมแล๎วหลายคร้ังและหนํวยงาน
ล๎อหลังขนาด 7", ปรับสูงต่ าได๎ 5 ระดับ สนาม ได๎ส ารวจประวัติของเคร่ืองดังกลําวกับงานพัสดุพบวํา

เคร่ืองที่ใช๎อยูํนั้นมีอายุการใช๎งานเกินกวํา 10 ป ีทั้ง 3 ตัว
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จึงขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎าแบบส่ีล๎อมเข็น 5.5 แรงม๎า
เคร่ืองใหมํมาทดแทนเคร่ืองเดิมที่ช ารุด

42 กล๎องวงจรปดิส าหรับรถยนต๑พยาบาล พร๎อมติดต้ัง 12,305.00      4 49,220              4 49,220              ตามหนังสือส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มาตรการ
อุปกรณ๑ GPS คัน การปอูงกันและแก๎ไขปญัหา การเกิดอุบติัเหตุของรถพยาบาล
:หนํวยงานยานพาหนะ 30070 โดยอ๎างถึงนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ใหแ๎นวทาง

การขับเคล่ือนความปลอดภยัทางถนนเปน็วาระแหงํชาติ
โดยกระทรวงสาธารณสุขได๎พิจารณาที่จะแก๎ไขปญัหา
ดังกลําวใหล๎ดน๎อยลง และยกระดับมาตรฐานการขับรถ
พยาบาลใหป๎ลอดภยั ท าใหผ๎ู๎เจ็บปวุยฉุกเฉินและบคุลากร
ทางการแพทย๑ที่อยูํบนรถมีความปลอดภยัมากขึ้น 

43 รถเข็นสํงอาหารผ๎ูปวุย 38,500.00      6 231,000            6 231,000             ปจัจุบนัที่มีอยูํ 12 คัน อายุการใช๎งาน 11 ปี
ท :งานโภชนบริการ กลํุมงานโภชนาศาสตร๑ 30370    เนื่องจากรถที่มีอยูํอายุการใช๎งานนานแล๎วและซํอมบอํย

รายละเอียดครุภณัฑ๑
รถเข็นสํงอาหารผ๎ูปวุยสแตนเลส 3 ประตู

44 หม๎อหงุข๎าวใช๎แก๏สหงุต๎ม 8,000.00        5 40,000              5 40,000              ปจัจุบนัที่มีอยูํ 5 ใบ อายุการใช๎งาน 6 ปี
ท :งานโภชนบริการ กลํุมงานโภชนาศาสตร๑ 30370    เนื่องจากหม๎อหงุข๎าวที่ใช๎อยูํมีอายุการใช๎งานนานแล๎ว

รายละเอียดครุภณัฑ๑ และไมํมีหม๎อส ารองส าหรับหม๎อช ารุด
หม๎อหงุข๎าว ความจุ 10 ลิตร ใช๎แก๏สหงุต๎ม

45 เคร่ืองนึ่งฆําเชื้อ (Autoclave) 340,000.00    1 340,000            1 340,000             ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง 
ท :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎นึ่งฆําเชื้อของผ๎ูปวุยเนื่องจากเคร่ืองเกําขนาดใหญํเสีย

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ใช๎งานไมํได๎แล๎ว ซ้ือทดแทนเคร่ืองเกํา
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็เคร่ืองนึ่งฆําเชื้อโรคด๎วยไอน้ าแรงดันสูง
ชนิดแนวต้ัง ใสํของที่นึ่งฆําเชื้อทางด๎านบน ท างานด๎วย
ไฟฟูา มีระบบการท างานแบบอัตโนมัติ
2.ใช๎กับไฟฟูา 220 โวลท๑50/60 เฮิร๑ท

46 เคร่ืองวัดความขุํน (Densitometer) 32,000.00      2 64,000              2 64,000              ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
:งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ในการปรับความขุํนของเชื้อ ในการทดสอบความไว
คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ของเชื้อแบคทเีรียและเชื้อมัยโคแบคทเีรีย
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบแบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพร้อม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครุภณัฑ์ สิ งก่อสร้าง

BOQ

ล าดบั
ที 

รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

1.เปน็เคร่ืองวัดความขุํนของเชื้อแบคทเีรียและ
เชื้อมัยโคแบคทเีรีย
2.ใช๎ไฟ 12 Volt 300 mA

47 ต๎ูอบเพาะเชื้อแบบใช๎คาร๑บอนไดออกไซด๑ 379,850.00    1 379,850            1 379,850            ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
(CO2-Incubator)    ใช๎เพาะเชื้อที่ต๎องการก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ในการ
:งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317 เจริญเติบโต
คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป

48 DNA/RNA UV Cleaner box 90,000.00      1 90,000              1 90,000              ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
(Steel Sided)    ใช๎ส าหรับงาน Pre-PCR เพื่อปูองกนั Cross-contamination
:งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317
คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็ต๎ูเตรียมเอกสารส าหรับงาน Pre-PCR เพื่อปอูงกัน
cross-contamination
2.ใช๎กับไฟฟูา 230 Volt 50 Hz

49 กล๎องจุลทรรศน๑ฟลูออร๑เรสเซนต๑ 250,000.00    1 250,000            1 250,000             ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
:งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ส าหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคของผ๎ูปวุยเนื่องจาก
คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ เดิมใช๎งานมากกวํา 10 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็กล๎องจุลทรรศน๑สามารถใช๎ในงานตรวจวิเคราะห๑
วินิจฉัยวัณโรคโดยการย๎อมด๎วยสารฟลูออร๑เรสเซนต๑
2.สามารถใช๎ได๎ในหอ๎งปกติ ไมํจ าเปน็ต๎องใช๎ในหอ๎งมืด

50 ต๎ูอบร๎อน (Hot Air Oven) 251,450.00    1 251,450            1 251,450             ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
:งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ส าหรับอบแหง๎ฆําเชื้อเนื่องจากเคร่ืองเดิมเสียใช๎งาน
คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ มากกวํา 10 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็ต๎ูอบความร๎อนส าหรับท าลายเชื้อ
2.ใช๎กับไฟฟูา 380 โวลท๑ 50 เฮิร๑ท (3 เฟสท)
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51 Biological Safety Cabinet Class II type A2 385,000.00    1 385,000            1 385,000            ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
:งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ส าหรับในงานตรวจทางอณูชีววิทยา
คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็ต๎ูกรองอากาศบริสุทธิช์นิดปราศจากเชื้อ 
(Biological Safety Cabinet Class II A2) ชํวยปอูงกัน
ผ๎ูปฏบิติังานและส่ิงแวดล๎อมจากการปนเปื้อนขณะ
ปฏบิติังาน
2.ใช๎กับไฟฟูา 220V/50Hz
3.ผลิตได๎มาตรฐาน EN12469 Certified ส าหรับ
ต๎ูปลอดเชื้อ (Class II, Type A2 Biological Safety
Cabinet)

52 เคร่ืองวิเคราะห๑องค๑ประกอบของรํางกาย 17,013.00      2 34,026              2 34,026               - เพื่อประเมินผลผ๎ูมารับบริการ
:งานประชาสัมพันธ๑ 30156     เนื่องจากงานประชาสัมพันธ๑ ได๎ใช๎ครุภณัฑ๑เคร่ืองมือการ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ปฏบิติังานมาเปน็ระยะเวลานานและต๎องน าไปประเมิน
Body composition Analyzers ยี่หอ๎ Tanita สุขภาพเบื้องต๎นคัดกรองภาวะเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจ
รํุน RD953 ในการออกหนํวยใหก๎ับผ๎ูที่รับบริการจ านวนมาก ซ่ึงปจัจุบนั
  เปน็เคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห๑องค๑ประกอบของรํางกาย พบวําการประมวลผลของผ๎ูรับบริการมีความคลาดเคล่ือน
ด๎วยหลักการอํานคําจากความต๎านทานของกระแสไฟฟูา บอํยคร้ัง
ตํอเซลล๑ในรํางกาย (Bioelectrical Impedance
Analysis)

53 เคร่ืองพิมพ๑ดีดไฟฟูา 22,000.00      1 22,000              1 22,000              ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง ใช๎งานมานานกวํา 27 ป ี(พ.ศ.2532)
:ฝุายทรัพยากรบคุคล 30141 เนื่องจากอะไหลํไมํสามารถซํอมได๎เพราะใช๎งานมาก
รายละเอียดครุภณัฑ๑

54 เคร่ืองติดตามคล่ืนไฟฟูาหวัใจและระบบไหลเวียนโลหติ 300,000.00    2 600,000            2 600,000            หนํวยงานตรวจหลอดลม และสํองกล๎อง และงาน Sleep
(EKG,NIBP,SpO2):FOB Sleep Lap Lab มีความจ าเปน็ต๎องใช๎กับผ๎ูปวุยที่มาท าการตรวจ
นายกฤษดา  จวนวันเพ็ญ อยํางใกล๎ชิดขณะที่ท าหตัถการสํองกล๎อง และผ๎ูปวุยที่มาท า
รายละเอียดครุภณัฑ๑ การตรวจรักษาซ่ึงเดิมท าการยืมจากงานผ๎ูปวุยนอกและงาน
เคร่ืองติดตามอัตราการเต๎นของหวัใจ, ความดันโลหติ ตรวจพิเศษ (หอ๎ง 200) จึงจ าเปน็ต๎องขอจัดซ้ือครุภณัฑ๑ใหมํ
ชนิดภายนอกและวัดการอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เพื่อใหเ๎พียงพอตํอการใช๎งาน
FOB=2
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55 เคร่ืองสูบน้ า 58,850.00      2 117,700            2 117,700            
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม 30911
หนํวยงานระบบบ าบดัน้ าเสีย= 2 เคร่ือง

56 เตียงไฟฟูา 120,000.00    19 2,280,000          19 2,280,000          ปจัจุบนัที่มีอยูํ
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล 30176 6/2=6, 6/3=ไมํมี, 6/4=7 มากกวํา 5 ป,ี 7/6=12 มากกวํา
รายละเอียดครุภณัฑ๑ 9 ป,ี 7/8=19 มากกวํา 9 ป,ี 7/9=17 มากกวํา 15 ปี
เปน็เตียงนอนส าหรับผ๎ูปวุยควบคุมด๎วยระบบไฟฟูา    ใช๎เปน็เตียงนอนส าหรับผ๎ูปวุยในระยะกึ่งวิกฤตทาง
สามารถปรับระดับระดับความสูง-ต่ าของเตียงด๎วยระบบ ศัลยกรรมและผ๎ูปวุยหลังท าหตัถการสวนหวัใจ
ไฟฟูา    ปจัจุบนัเตียงที่ใช๎อยูํเส่ือมสภาพ ไมํมีอะไหลํ ไมํสามารถ
มีระบบควบคุมการปรับทาํตํางๆ ด๎วย ระบบไฟฟูา ได๎แกํ ซํอมได๎ จ าเปน็ต๎องหาทดแทนที่ช ารุด
 - ทาํยกศีรษะ    หอผ๎ูปวุย 6/4 มีไมํพอใช๎งานในการใหบ๎ริการผ๎ูปวุยหลังท า
 - ทาํยกเขํา หตัถการ จ าเปน็ต๎องจัดซ้ือเพิ่ม
 - ทาํหวัสูง
 - ทาํหวัต่ า
 - ระดับความต่ า-สูงของเตียง 
มีแบตเตอร่ีส ารองเพื่อปรับทาํตํางๆ ของเตียง ในกรณี
ไฟฟูาดับฉุกเฉิน
ติดต้ัง= 6/2=2, 6/3=1, 6/4=8, 7/6=4, 7/8=1,
7/9=3

57 เคร่ืองวัดอุณหภมูิ และความชื้น 5,200.00        6 31,200              6 31,200              เพื่อใหค๎รอบคลุมจุดเส่ียงในแตํละจุดบริการ OPD, อาคาร 7,
:กลํุมงานเภสัชกรรม 30358 IPD, หอ๎งยาปอด ชั้น 2 และหอ๎งยาศัลยกรรมชั้น 3 อาคาร8
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ส าหรับตรวจวัดควบคุมอุณหภมูิของสถานที่เก็บเวชภณัฑ๑
เคร่ืองวัดอุณหภมูิ และความชื้น รํุน DATA Logger ใหม๎ีมาตรฐาน เพื่อใหเ๎วชภณัฑ๑ที่เก็บรักษาอยูํคงคุณภาพ
testo 174-H สูงสุดกํอนถึงมือผ๎ูปวุย

58 เตียงเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุย 250,000.00    2 500,000            2 500,000            ปจัจุบนัมีอยูํ 3 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 16 ปี
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยวิสัญญี 30206 ใช๎เปน็เตียงเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุยภายหลังการผําตัดและ
น.ส.จิราภา อารยะศิริ ระงับความร๎ูสึกจากเตียงผําตัดและระงับความร๎ูสึก
รายละเอียดครุภณัฑ๑ จากเตียงผําตัดไปยังหอ๎งพักฟื้น เพื่อดูแลอาการตํอเนื่อง 
เปน็เตียงเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุยจากหอ๎งผําตัดไปที่หอ๎งพักฟื้น อยํางน๎อย 2 ชม.ปจัจุบนัมีอยูํ 3 เตียง ใช๎งานมากกวํา 
เคล่ือนย๎ายได๎สะดวก 16 ป ีสภาพปจัจุบนัช ารุดไมํสามารถใช๎งานได๎ 1 เตียง 
สามารถปรับทาํตํางๆ ได๎ เชํน อีก 2 เตียง ล๎อเส่ือมสภาพไมํสามารถเข็นเตียงได๎
 - ทาํยกศีรษะสูง 90 องศา และไมํสามารถหาล๎ออะไหลํมาทดแทนได๎ 
 - ระดับความสูง - ต่ าของเตียง จึงจ าเปน็ต๎องจัดซ้ือทดแทน
 - ปรับทาํ Trendelenburg 
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โดยใช๎ระบบไฮโดรลิก เปน็ต๎น
มีระบบล็อคเตียง ล็อค 4 ล๎อ
มีเสาแขวนน้ าเกลือ
มีที่ส าหรับแขวนแทง๎ค๑ออกซิเจน
ติดต้ังที=่ หอ๎งพักฟื้น

59 โซฟาแบบที่นั่งเด่ียวบนุวมหุ๎มหนังเทยีม 6,741.00        2 13,482              2 13,482              
ขนาดกว๎าง 96 ลึก 85 สูง 85 ซม.
:ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ

60 กล๎องถํายภาพนิ่งดิจิตอลความละเอียดไมํน๎อยกวํา 109,782.00    1 109,782            1 109,782             ด๎วยปจัจุบนังานเวชนิทศัน๑บริการถํายภาพทั้งใน
24.2 ล๎านพิกเซล มี Wi-Fi ในตัวกล๎อง และนอกสถาบนั ซ่ึงปจัจุบนัมีจ านวนมากเพิ่มมากขึ้น 

บางวันมีงานซ๎อนกันถึง 4 งานขึ้นไป แตํงานเวชนิทศัน๑
มีกล๎องถํายภาพที่ใช๎งานได๎ดีมีจ านวน 3 ชุด 
และชุดที่ 3 มีอายุการใช๎งานมานานเร่ิมเส่ือมคุณภาพ
คือใช๎งานไมํคํอยได๎ การขอจัดซ้ือคร้ังนี้ เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อทดแทน

รายการงบลงทุนปี 2559 ยกมาด าเนินการตอ่เนื อง
61 เคร่ืองติดตามคล่ืนไฟฟาูหวัใจและระบบไหล 480,000.00        12 5,760,000              12 5,760,000              ต๎องการติดต้ังที ่7/6 อายุการใช๎งาน > 10 ปี

1.59 เวยีนโลหติ ต๎องการติดต้ังที ่7/7 อายุการใช๎งาน > 10 ป ี
:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ต๎องการติดต้ังที ่7/8 อายุการใช๎งาน > 10 ปี
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที ่6/4 อายุการใช๎งาน > 10 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ต๎องการติดต้ังที ่2/3 อายุการใช๎งาน > 8 ปี
นางพรรณี บลัลังก๑ ต๎องการติดต้ังที ่2/4 อายุการใช๎งาน > 8 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ์ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน : ทกุวนั
เคร่ืองติดตามอัตราการเต๎นของหวัใจ, ปจัจุบนัมีอยู ํ3 เคร่ือง
ความดันโลหติชนดิภายนอกและวดัการ หนวํยงานสวนหวัใจ มีจ านวนเคร่ืองติดตาม
อิ่มตัวของซิเจนในเลือด สัญญาณใช๎งานมานานเกิน 10 ป ีใช๎งาน

ตลอดเวลา ต๎องใช๎กับผ๎ูปวุยอยํางใกล๎ชนดิ
ขณะทีท่ าหตัถการสวนหวัใจ เคร่ืองเกําช ารุด
ซํอมบอํยเนือ่งจากใช๎งานมาก ใช๎มานานจึง
มีความจ าเปน็ต๎องซ้ือครุภณัฑ๑มาทดแทน
ของเดิม

62 เคร่ืองวดัความดันโลหติอัตโนมัติ 80,000.00         6 480,000                6 480,000                ติดต้ังที ่7/6 อายุการใช๎งาน > 10 ป ี
2.59 ชนดิภายนอกและวดัการอิ่มตัวของออกซิเจน ปจัจุบนัมีอยู ํ2

ในเลือด ติดต้ังที ่7/7 อายุการใช๎งาน > 10 ป ี
(NIBP+HR+SpO2) ปจัจุบนัมีอยู ํ2
:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ติดต้ังที ่7/8 อายุการใช๎งาน > 6 ป ี
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น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ปจัจุบนัมีอยู ํ2
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ติดต้ังที ่6/4 อายุการใช๎งาน > 6 ป ี
นางพรรณี บลัลังก๑ ปจัจุบนัมีอยู ํ2
รายละเอียดครุภณัฑ์ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน : ทกุวนั
เคร่ืองวดัความดันโลหติชนดิภายนอก กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน มีหอผ๎ูปวุยที่
และวดัการอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด รองรับผ๎ูปวุยทัง้อายุรกรรมหวัใจ ปอด 

ศัลยกรรม และผ๎ูปวุยทีก่ลับมา นอนใน
โรงพยาบาล หนวํยงานมีเคร่ืองวดัความดัน
วดัออกซิเจน ไมํเพยีงพอ เคร่ืองใช๎มานาน
มากกวาํ 6 - 10 ป ีซ่ึงมีโอกาศทีจ่ะเสียผ๎ูปวุย
จึงจ าเปน็ต๎องมีแผนในการส่ังซ้ือมาทดแทน

63 เคร่ืองล๎างและท าลายเชื้อภาชนะขับของ 650,000.00        8 5,200,000              8 5,200,000              ต๎องการติดต้ังที ่7/6 = ไมํมี
3.59 เสียจากผ๎ูปวุยอัตโนมัติ ต๎องการติดต้ังที ่2/3 = ไมํมี

:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ต๎องการติดต้ังที ่6/3 = ไมํมี
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที ่CCU อายุการใช๎งาน >15 ป ี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปจัจุบนัมีอยู ํ1 เคร่ือง 
นางพรรณี บลัลังก๑ ต๎องการติดทัง้ที ่7/7 = ไมํมี
รายละเอียดครุภณัฑ์ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน : ทกุวนั
เคร่ืองท าความสะอาดอุปกรณ๑การแพทย๑ กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน มีหอผ๎ูปวุยที่
Urinal, Bed pan, ขวด, Drain เปน็ต๎น รองรับผ๎ูปวุยทัง้อายุรกรรมหวัใจ ปอด 

ศัลยกรรม และผ๎ูปวุยทีก่ลับมานอนใน
โรงพยาบาล หนวํยงานไมํมีเคร่ืองส าหรับล๎าง
อุปกรณ๑การแพทย๑โดยเฉพาะ Bed Pan, 
Urinal ทีต๎่องล๎างวนัละหลายคร้ัง จึงจ าเปน็
ต๎องมีแผนในการส่ังซ้ือเพือ่ใช๎ในหนวํยงาน

64 เคร่ืองฟอกไตเทยีม Hemodialysis 800,000.00        1 800,000                1 800,000                ต๎องการติดต้ังที ่ICU อายุการใช๎งาน >17 ปี
4.59 น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ปจัจุบนัมีอยู ํ1 เคร่ือง

น.ส.จิราภา  อารยะศิริ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: เดือนละ 4-6 ราย
นางพรรณี บลัลังก๑ หนวํยงาน ICU มีปญัหาผ๎ูปวุยทีม่ีปญัหาไตวาย
รายละเอียดครุภณัฑ์ เฉียบพลันหลังผําตัด ซ่ึงไมํสามารถรักษาด๎วยยา
เคร่ืองมือทีใ่ช๎ล๎างไตเมื่อผ๎ูปวุยมีปญัหา และการล๎างไตทางหนา๎ทอ๎งไมํได๎ผล เคร่ืองเกํา
ไตวายอยํางเฉียบพลัน ทีใ่ช๎มีอายุการท างานมากกวาํ 17 ป ีจึงจ าเปน็

ต๎องซ้ือมาทดแทน

65 เคร่ืองควบคุมอัตราการไหลของยาและสาร 45,000.00         30 1,350,000              30 1,350,000              ต๎องการติดต้ังที ่6/2 อายุการใช๎งาน >15 ปี
5.59 ละลาย ทางหลอดเลือดด าอยํางตํอเนือ่ง ปจัจุบนัมีอยู ํ3 เคร่ือง

โดยใช๎กระบอกฉีดยา Syringe Pump ต๎องการติดต้ังที ่7/9 อายุการใช๎งาน >15 ปี
:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ปจัจุบนัมีอยู ํ2 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที ่CCU อายุการใช๎งาน >15 ปี
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น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปจัจุบนัมีอยู ํ23 เคร่ือง
นางพรรณี บลัลังก๑ ต๎องการติดต้ังที ่ICU อายุการใช๎งาน > 15 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ์ ปจัจุบนัมีอยู ํ49 เคร่ือง
เคร่ืองทีใ่ช๎ส าหรับใหส๎ารละลาย ยา จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: ทกุวนั
ใหค๎งที ่แนนํอน เนือ่งจากผ๎ูปวุยในหนวํยงาน มีการใหย๎า/

สารละลายในรูปแบบตํางๆ หลายชนดิในเวลา
ไมํแนนํอน มีผลกระทบตํอระบบการไหลเวยีน
ของผ๎ูปวุย เคร่ืองทีใ่ช๎อยูมํีจ านวนไมํเพยีงพอ
และใช๎มานานเกิน 10 ป ีจึงจ าเปน็ต๎องมี
อุปกรณ๑มาทดแทนใหเ๎พยีงพอ

66 เคร่ืองควบคุมอัตราการไหลของยาและสาร 65,000.00         15 975,000                15 975,000                ต๎องการติดต้ังที ่7/7 อายุการใช๎งาน >10 ปี
6.59 ละลาย ทางหลอดเลือดด าอยํางตํอเนือ่ง ปจัจุบนัมีอยู ํ3 เคร่ือง

Infusion Pump ต๎องการติดต้ังที ่6/4 อายุการใช๎งาน >10 ปี
:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ปจัจุบนัมีอยู ํ2 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที ่CCU อายุการใช๎งาน > 15 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปจัจุบนัมีอยู ํ4 เคร่ือง
นางพรรณี บลัลังก๑ ต๎องการติดต้ังที ่ICU อายุการใช๎งาน > 15 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ์ ปจัจุบนัมีอยู ํ4 เคร่ือง
เคร่ืองทีใ่ช๎ส าหรับใหส๎ารละลาย ยา จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: ทกุวนั
ใหค๎งที ่แนนํอน เนือ่งจากผ๎ูปวุยในหนวํยงาน มีการใหย๎า/

สารละลายในรูปแบบตํางๆ หลายชนดิในเวลา
เดียวกัน ท าใหก๎ารปรับยา/สารละลายไมํคงที่
และไมํแนนํอน มีผลกระทบตํอระบบการ
ไหลเวยีนของผ๎ูปวุย หนวํยงานมีเคร่ืองไมํ
เพยีงพอตํอการใช๎งาน

67 เตียงไฟฟาูส าหรับผ๎ูปวุยวกิฤต 500,000.00        14 7,000,000              14 7,000,000              ต๎องการติดต้ังที ่CCU อายุการใช๎งาน >12 ปี
8.59 :กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ปจัจุบนัมีอยู ํ10 เคร่ือง

น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที ่ICU อายุการใช๎งาน >12 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปจัจุบนัมีอยู ํ14 เคร่ือง
นางพรรณี บลัลังก๑ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: ทกุวนั
รายละเอียดครุภณัฑ์ เพือ่ทดแทนเตียงทีช่ ารุดใช๎งานมานาน
เตียงไฟฟาู สามารถปรับระดับพืน้ที่ ไมํสามารถซํอมได๎
สูง - ต่ าได๎ ปรับทาํนัง่ศีรษะสูงทาํงอเขํา
ปรับทาํนัง่ศีรษะสูง - ต่ า ปรับทาํนัง่ศีรษะ
ต่ า - เทา๎สูง

68 เคร่ืองชํวยหายใจชนดิเคล่ือนย๎ายได๎ 200,000.00        3 600,000                3 600,000                ต๎องการติดต้ังที ่ICU อายุการใช๎งาน >15 ปี
9.59 Transport Ventilator ปจัจุบนัมีอยู ํ2 เคร่ือง
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:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ต๎องการติดต้ังที ่CCU อายุการใช๎งาน >15 ปี
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ปจัจุบนัมีอยู ํ1 เคร่ือง
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: ทกุวนั
นางพรรณี  บลัลังก๑ เนือ่งจากเคร่ืองชํวยหายใจชนดิเคล่ือนย๎ายใน
รายละเอียดครุภณัฑ์ ICU และ CCU เปน็เคร่ืองเกําใช๎งานมากกวาํ
เคร่ืองชํวยหายในชนดิเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุย 15 ป ีปจัจุบนัช ารุดซํอมบอํย ท าใหไ๎มํเพยีงพอ
ทีใ่สํทอํชํวยหายใจจากหนวํยงานหนึง่ กับการรับผ๎ูปวุยทีเ่พิม่ขึน้ บางคร้ังท าใหเ๎กิด
:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ความลําช๎าในการเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุย จึงมีความ
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ จ าเปน็ใช๎ครุภณัฑ๑นี้
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ
นางพรรณี  บลัลังก๑

69 เคร่ืองบนัทกึคล่ืนไฟฟาูหวัใจชนดิ 12 ลีด 300,000.00        4 1,200,000              4 1,200,000              ต๎องการติดต้ังที ่7/7 อายุการใช๎งาน >15 ปี
10.59 :กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ปจัจุบนัมีอยู ํ1 เคร่ือง

น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที ่7/7 อายุการใช๎งาน >15 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปจัจุบนัมีอยู ํ1 เคร่ือง
นางพรรณี  บลัลังก๑ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: ทกุวนั
รายละเอียดครุภณัฑ์ มีผ๎ูปวุยอายุมากทีจ่ าเปน็ต๎องตรวจ ECG 
เคร่ืองทีต่รวจคล่ืนไฟฟาูหวัใจทีป่กติและ เคร่ืองทีใ่ช๎อยูใํช๎มานานเกิน 10 ป ีจึงต๎องซ้ือ
ผิดปกติ มาทดแทน

70 เครื องชว่ยหายใจชนิดไมใ่ส่ท่อชว่ยหายใจ 650,000.00        4 2,600,000              4 2,600,000              ต๎องการติดต้ังที ่CCU อายุการใช๎งาน >10 ปี
11.59 แบบชดเชยการร่ัวไหลชองก๏าซอัตโนมัติ ปจัจุบนัมีอยู ํ2 เคร่ือง

:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ต๎องการติดต้ังที ่RCU อายุการใช๎งาน >10 ปี
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ปจัจุบนัมีอยู ํ11 เคร่ือง
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: ทกุวนั
นางพรรณี  บลัลังก๑ มีเคร่ืองใช๎ไมํเพยีงพอ และเปน็เคร่ืองเกํา
รายละเอียดครุภณัฑ์ หลายเคร่ือง
เปน็เคร่ืองชํวยหายใจทีไ่มํต๎องใสํทอํ
ชํวยหายใจ

71 เคร่ืองวดัความอิ่มตัวของออกซิเจนชนดิ 34,000.00         3 102,000                3 102,000                 - ต๎องการติดต้ังที ่OPD ปอด 
12.59 พกพา  - ปจัจุบนัมีติดต้ังที ่OPD ปอด 1 เคร่ือง

:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยนอก 30673-4 อายุการใช๎งาน >7 ป,ี ที ่COPD 1 เคร่ือง
นางละม๎าย  ทาํทราย อายุการใช๎งาน >4 ป,ี ที ่TB Clinic 1 เคร่ือง
นางนงนชุ  หอมขจร ขอบงบป ี57
รายละเอียดครุภณัฑ์ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: ทกุวนั
สามารถวดัความเข๎มข๎นของออกซิเจน  - เนือ่งจากเพิม่หอ๎งตรวจโรคจากเดิม 3 หอ๎ง
ในเลือด โดยวดัชีพจรจากปลายนิว้ เปน็ 5 หอ๎ง (Sleep Clinic 2 หอ๎ง) และใช๎
ขณะแพทย๑ตรวจและเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุย กับคลินกินอกเวลาทกุวนั

 - ต๎องการติดต้ังที ่OPD หวัใจ
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 - ปจัจุบนัมีติดต้ังที ่OPD หวัใจ 1 เคร่ือง
อายุการใช๎งาน >8 ปี
จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: ทกุวนั
 - เนือ่งจากเพิม่หอ๎งตรวจโรคจากเดิม 4 หอ๎ง
เปน็ 6 หอ๎ง และใช๎กับคลินกินอกเวลาทกุวนั

72 เคร่ืองชั่งน้ าหนกัชนดิดิจิตอลและดัชนี 30,000.00         1 30,000                  1 30,000                   - ต๎องการติดต้ังที ่TB Clinic
14.59 มวลกายพร๎อมทีว่ดัสํวนสูง ปจัจุบนั : ไมํมี

:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยนอก 30673-4 จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: 240/เดือน
นางละม๎าย  ทาํทราย  - เดิมใช๎รํวมกับสถิติ การอํานผลเปน็แบบสเกล
นางนงนชุ  หอมขจร ไมํละเอียดเหมือนดิจิตอล
รายละเอียดครุภณัฑ์
เปน็เคร่ืองชั่งน้ าหนกัทีส่ามารถบอกคําได๎
แมํนย าแนนํอน ผ๎ูรับบริการสะดวกในการ
ใช๎งาน

73 เคร่ืองชั่งน้ าหนกัส าหรับรถเข็นนัง่ 145,000.00        1 145,000                1 145,000                 - ต๎องการติดต้ังที ่ER
15.59 :กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยนอก 30673-4 ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี ่: ไมํมี

นางละม๎าย  ทาํทราย จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: 200/เดือน
นางสุกัญญา  สบายสุข  - เปน็เคร่ืองทีส่ามารถชั่งน้ าหนกัผ๎ูปวุยที่
รายละเอียดครุภณัฑ์ ชํวยเหลือตัวเองได๎นอ๎ย ขณะผ๎ูปวุยอยูบํนรถเข็น
เปน็เคร่ืองทีส่ามารถชั่งน้ าหนกัขณะผ๎ูปวุย โดยไมํต๎องลุกยืน ปอูงกันอุบติัเหตุจากการ
อยูบํนรถเข็นโดยไมํต๎องลุกยืน สามารถ พลักตกหกล๎ม
รับน้ าหนกัได๎ไมํนอ๎ยกวาํ 300 กิโลกรัม

74 เคร่ืองวดัความดันโลหติอัตโนมัติแบบ 70,000.00         2 140,000                2 140,000                 - ต๎องการติดต้ังที ่OPD200
16.59 สอดแขน ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี ่: OPD200 และ

:กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยนอก 30673-4 OPDศัลยกรรม จ านวน 2 เคร่ือง  
นางละม๎าย  ทาํทราย อายุการใช๎งาน >3 ปี
นางกุลถิรา  ชินวฒันา จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: ทกุวนั 
รายละเอียดครุภณัฑ์ 4,000 คน/เดือน
สามารถวดัความดันโลหติชนดิพมิพ๑ผลได๎  - ผ๎ูปวุยสามารถวดัความดันโลหติด๎วยตนเอง
แสดงคําความดันโลหติและคัดกรองผ๎ูปวุย โดยมีพยาบาลใหข๎๎อมูล เคร่ืองสามารถพมิพ๑ผล
ทีม่ีอัตราการเต๎นของหวัใจไมํสม่ าเสมอได๎ ความดันโลหติและอัตราการเต๎นของหวัใจ

ได๎โดยอัตโนมัติ

75 ชุดเล่ือยตัดกระดูกหนา๎อกท างานด๎วยแบตเตอร่ี 800,000.00        4 3,200,000              4 3,200,000              ต๎องการติดต้ังที ่OR 1 - 5
17.59 :ปอด-หวัใจเทยีม 30207 ชุด ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี ่OR 1 - 5 จ านวน 7 ชุด

คุณสุวรรณา อายุการใช๎งาน มากกวาํ 20 ป ี2ชุด, 
รายละเอียดครุภณัฑ์ 10 ป ี4 ชุด
เปน็ชุดเล่ือยตัดกระดูกหนา๎อกทีส่ าหรับ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน: 100 คร้ัง
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การผําตัดหวัใจและการผําตัดปอด  - ใช๎ส าหรับการเล่ือยแผํนกระดูกหนา๎อกแบบ
ท างานด๎วยพลังงานไฟฟาู สามารถท า median sternotomy ในการผําตัดหวัใจและ
ความสะอาดและอบฆําเชื้อโรคแล๎วน า ปอดซ่ึงมีผ๎ูปวุยเข๎ารับบริการเปน็จ านวนมาก
กลับมาใช๎ใหมํได๎ เพือ่ทดแทนชุดเล่ือย sternal saw ทีอ่ายุการ
(เดิมชื่อ ชุดเล่ือยตัดกระดูกหนา๎อกด๎วยพลังงานไฟฟาู (sternal saw) ใช๎งานนานเส่ือมสภาพและเสียต๎องสํงซํอมบอํย

76 ต๎ูอบลมร๎อน 45,000.00         1 45,000                  1 45,000                  ต๎องการติดต้ังที ่งานพยาธภิายวภิาค
18.59 :งานพยาธกิายวภิาค  30300 ปจัจุบนัมีอยู ํ1 เคร่ือง อายุการใช๎งาน > 10 ปี

นายพลกฤต ค ารินทร๑  - เนือ่งจากต๎ูอบเดิมมีอายุการใช๎งานนาน
รายละเอียดครุภณัฑ์ กวาํ 10 ป ีการควบคุมความร๎อนไมํคงทีท่ าให๎
1.เปน็ต๎ูอบความร๎อนทีม่ีโครงสร๎างท าด๎วยโลหะไร๎สนมิ การย๎อม Immunohistochemistry ติดสี
ทัง้ภายในและภายนอก โดยมีแผํนด๎านหลัง
เคร่ืองท าด๎วยโลหะเคลือบกันสนมิ ไมํเต็มเนือ้
2.มีขนาดความจุภายใน 32 ลิตร 
โดยมีขนาดภายใน 400x320x250 มม.
และมีขนาดภายนอก 585x707x424 มม.
3.ประตูท าด๎วยโลหะไร๎สนมิ มีด๎ามจับยาว
ตลอดแนวประตูส าหรับเปดิ-ปดิ
4.มีชั้นวางของ จ านวน 2 ชั้น และปรับได๎ 3 ระดับ
5.ควบคุมการท างานด๎วยระบบ multifunctional 
digital PID-microprocessor
6.สามารถควบคุมอุณหภมูิได๎ต้ังแตํ 5°C
เหนอือุณภมูิหอ๎งถึง 300°C แสดงอุณหภมูิ
เปน็ตัวเลข (LED) และมีหวัวดัอุณหภมูิ
เปน็ชนดิ PT 100 Sensor
7.มีระบบกระจายอุณหภมูิภายในต๎ูให๎
สม่ าเสมอด๎วยพดัลมแบบปรับระดับได๎
8.มีระบบปรับการถํายเทอากาศระหวาํง
ภายในและภายนอกต๎ูแบบปรับระดับได๎
9.ต้ังเวลาได๎ต้ังแตํ 1 นาท ีถึง 99 วนั และ
สามารถเลือกใหน๎บัเวลาทนัททีีเ่ปดิเคร่ือง
หรือเร่ิมนบัเวลาเมื่ออุณหภมูิถึงจุดทีต้ั่งไว๎
10.มีระบบควบคุมและปอูงกันอุณหภมูิสูง
เกินแบบต้ังปรับได๎
11.มีชํอง Ethernet Interface ส าหรับ
ตํอกับคอมพวิเตอร๑
12.ใช๎ไฟฟาู 220 V, 50 Hz
13.เปน็เคร่ืองมือทีผ่ลิตจากบริษัททีไ่ด๎รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO9001
14.รับประกับคุณภาพ 1 ปี
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77 เคร่ืองละลายพลาสมําและอุํนเลือดระบบ 385,000.00        1 385,000                1 385,000                ต๎องการติดต้ังที ่หอ๎งปฏบิติัการ
21.59 ความร๎อนแหง๎ ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี ่งานธนาคารเลือด

:งานธนาคารเลือด 30971 จ านวน 1 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 2 ปี
น.ส.สุภาณีย๑  ตะการี ปจัจุบนัมีการละลายพลาสมําและอุํนเลือด
รายละเอียดครุภณัฑ์ เพือ่ใหผ๎ู๎ปวุยเปน็จ านวนมาก เคร่ืองละลาย
1.เปน็เคร่ืองละลายพลาสมําและอุํนเลือด พลาสมําและอุํนเลือดทีม่ีอยู ํ1 เคร่ือง 
ระบบความร๎อนแหง๎ ถุงพลาสมํา/ถุงเลือด ไมํเพยีงพอในการใช๎งาน จึงมีความจ าเปน็ต๎อง
ไมํสัมผัสน้ า การเคร่ืองละลายพลาสมําและอุํนเลือด เพิม่
2.สามารถละลายพลาสมํา/อุํนเลือดได๎ 1 เคร่ือง เพือ่ใหก๎ารละลายพลาสมําและอุํน
คร้ังละไมํนอ๎ยกวาํ 8 ถุง เลือด มีความคลํองตัวและใหผ๎ู๎ปวุยได๎เร็วขึน้
3.ฝาของเคร่ืองเปน็พลาสติกใสมองเหน็
ถุงพลาสมํา/ถุงเลือดขณะละลาย/อุํน
และมองเหน็การท างานของเคร่ืองได๎
4.การละลายพลาสมําและการอุํนเลือด
ใช๎ความร๎อนจากน้ าอุํนผํานถุงน้ า
(Cushion) 2 ถุง ประกบ ถุงพลาสมํา/
ถุงเลือด มีระบบน้ าวนเพือ่รักษาอุณหภมูิ
และมีการเขยําเบาๆ ระหวาํงการละลาย
พลาสมํา
5.หนา๎จอของเคร่ืองมีปุมุปดิ/เปดิ เคร่ือง
ปุมุเลือกการท างานทีต๎่องการสามารถต้ัง
โปรแกรมการท างานได๎ มีไฟสีเขียว
แสดงวาํเปดิเคร่ือง และไฟสีเหลืองแสดง
ความผิดปกติของเคร่ือง
6.มีโปรแกรมมาตรฐานทีต้ั่งไวคื๎อ 
"BLOOD" และ "PLASMA" ซ่ึงเลือกใช๎โดย
การกดปุมุเดียว และสามารถต้ังโปรแกรม
เองและเก็นโปรแกรมทีต้ั่งไวไ๎ด๎
7.ในขณะทีเ่คร่ืองก าลังท างานสามารถ
เพิม่หรือลดเวลาการอุํนหรือละลายได๎
8.เมื่อเลือกโปรแกรมและ Start ระบบ
เร่ิมท างาน หนา๎จอจะแสดงทีเ่ลือก
อุณหภมูิของน้ าในหม๎ออุํนในขณะนัน้ และ
เวลาทีเ่หลือ (Remaining time)
9.และเมื่อครบเวลาตามทีต้ั่งไว ๎จะมี
สัญญาณเสียงเตือน พร๎อมทัง้ไฟหนา๎จอ
กระพริบและมีข๎อความบอก "Program
complete"
10.เมื่อต้ังอุณหภมูิ 37 องศาเซลเซียส
ในการละลาย สามารถละลายพลาสมํา
ปริมาตรไมํเกิน 250 มล. จ านวน 4 ถุง
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โดยใช๎เวลาประมาณ 15 นาที
11.มีระบบตรวจสอบ (Leak check)
ถ๎ามีเลือด พลาสมํา หรือ น้ าร่ัวใน 
Chamber
12.มีระบบปอูงกันอุณหภมูิเกินมาตรฐาน
ทีต้ั่งไว ๎ถ๎าอุณหภมูิเกินหลอดไฟสีเหลือง
ทีห่นา๎จอจะติดพร๎อมกับมีเสียงเตือนและ
หนา๎จอกระพริบ และระบบการอุํนจะ
หยุดท างาน
13.มีระบบเตือนเมื่อน้ าในหม๎ออุํนมี
ปริมาตรไมํพอ โดยข๎อความ "Lack of
water"และ "Fill tank" ถ๎าข๎อความ
ดังกลําวปรากฎขึน้ 4 คร้ัง (ใช๎งานอีก
4 คร้ัง) แล๎วยังไมํได๎เติมน้ าเคร่ืองจะไมํ
ท างานจนกวาํจะเติมน้ า
14.ใช๎ไฟฟาู 220 โวลต๑ 50 เฮิรตซ๑
15.เปน็ผลิตภณัฑ๑ของประเทศในทวปี
ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
16.ผ๎ูผลิตได๎รับมาตรฐานคุณภาพ ISO
13485
17.ผ๎ูแทนจ าหนาํยมีใบรับรองการเปน็
ตัวแทนจ าหนาํย และมีชํางทีผํ่านการ
อบรม จากบริษัทผ๎ูผลิตโดยตรง
18.รับประกันคุณภาพการใช๎งานไมํนอ๎ย
กวาํ 1 ปี
19.มีคํูมือการใช๎งานภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย อยํางละ 1 ชุด
20.มีบริการ Preventive maintenance
and calibration ปลีะ 1 คร้ัง ตลอระยะ
เวลาการใช๎งาน

78 เคร่ืองเขยําพร๎อมชั่งน้ าหนกัถุงเลือด 132,000.00        5 660,000                5 660,000                ต๎องการติดต้ังที ่หอ๎งบริจาคโลหติ
22.59 โดยอัตโนมัติ ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี ่งานธนาคารเลือด

:งานธนาคารเลือด จ านวน 9 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 7 ป ี3 เคร่ือง
น.ส.สุภาณีย๑  ตะการี 30971 2 ป ี6 เคร่ือง
รายละเอียดครุภณัฑ์  - เนือ่งจากเคร่ืองเขยําพร๎อมชั่งน้ าหนกัถุงเลือด
1.เปน็เคร่ืองส าหรับเขยําเลือด ทีไ่ด๎จาก โดยอัตโนมัติ ทีม่ีอยู ํไมํเพยีงพอส าหรับงานรับ
ผ๎ูบริจากโลหติ เพือ่ใหผ๎สมกับน้ ายากัน บริจาคโลหติ ซ่ึงต๎องใช๎คํูกับเตียงรับบริจาค
เลือดแข็ง และสามารถชั่งน้ าหนกัของ โลหติทีม่ีอยูจํ านวน 18 ตัว (ภายใน 8 ตัว,
เลือดทีไ่ด๎โดยบอกปริมาตรเปน็ซีซี ออกหนวํย 10 ตัว) ฉะนัน้เพือ่ใหก๎ารรับบริจาค
2.ควบคุมการท างานด๎วยระบบ โลหติมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน จึงมีความจ าเปน็
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MICROPROCESSOR ต๎องการเคร่ืองเขยําพร๎อมชั่งน้ าหนกัถุงเลือด
3.สามารถใช๎กับถุงรับบริจาคเลือดได๎ เพิม่อีก 8 เคร่ือง
ทกุชนดิ ทกุยีห่อ๎
4.สามารถวดัปริมาตรได๎แมํนย า 
ความคลาดเคล่ือนไมํเกิน ± 1%
5.สามารถปรับต้ังปริมาตรการรับเลือด
จากผ๎ูบริจาคได๎สูงถึง 999 มิลลิลิตร
โดยปรับต้ังได๎ ทกุ 1 มิลลิลิตร
6.สามารถต้ังคําปริมาตรของเลือดที่
ต๎องการใช๎ได๎ 2 คํา เพือ่สะดวกในการ
ใช๎งาน
7.เมื่อปริมาตรของโลหติได๎ตามความ
ต๎องการ Clamp จะปดิเองอัตโนมัติ
โดยสัญญาณเตือนจะดังขึน้เพือ่แสดง
ใหร๎ู๎วาํการบริจารเลือดได๎เสร็จส้ินสมบรูณ๑
แล๎ว
8.น้ าหนกัของเลือดทีไ่ด๎รับบริจาคเคร่ือง
จะค านวณแปลงคําเปน็ปริมาตร (ซี.ซี)
แสดงผลใหเ๎หน็ทางหนา๎จอ
9.น้ าหนกัทีน่ าไปค านวณ คือ น้ าหนกั
สุทธขิองเลือดทีเ่ข๎าไปในถุงเทาํนัน้ โดย
ไมํรวมน้ าหนกัของถุงและน้ ายา 
ANTICOAGULANT
10.สัญญาณเตือนใหท๎ราบถึงภาวะ
แตํละอยํางดังนี้
 - การไหลเวยีนของเลือดไมํดี
 - ไมํได๎ก าหนดปริมาตรหรือน้ าหนกั
 - ไมํได๎กด Start
 - ถาดไมํเคล่ือนไหว
 - น้ าหนกัมากเกินไป
 - น้ าหนกันอ๎ยเกินไป
 - แบตเตอร่ีอํอนก าลัง
 - ใช๎เวลารับบริจาคนานเกินไป
11.หนา๎จอ LCD ขนาดใหญํ ในขณะ
ท างานหนา๎จอจะแสดง 3 คํา พร๎อมกัน
คือ ปริมาตรของเลือดในขณะนัน้, อัตรา
การไหลของเลือด และเวลาทีใ่ช๎ในการ
รับบริจาคเลือดอยํางตํอเนือ่ง โดยไมํต๎อง
กดปุมุเปล่ียนดู
12.รอบการเขยํา 3 วนิาทตํีอรอบ
(16 รอบ/นาที) โดยเขยําแบบขึน้-ลง
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(Seesaw motion)
13.ใช๎ไฟฟาู 220 โวลต๑ 50 เฮิรตซ๑
14.แบตเตอร่ีสามารถใช๎งานได๎นาน
ไมํนอ๎ยกวาํ 10 ชั่วโมง เมื่อชาร๑จประจุ
ไฟเต็ม
15.เปน็ผลิตภณัฑ๑ของประเทศในทวปี
ยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือยีปุ่นุ
16.มีคํูมือการใช๎งานภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยอยํางละ 1 ชุด
17.รับประกันคุณภาพการใช๎งานไมํนอ๎ย
กวาํ 1 ปี

79 เคร่ืองผนกึสายถุงบรรจุโลหติแบบต้ังโต๏ะ (เคร่ืองซีลสายถุงเลือดแบบต้ังโต๏ะ) 160,000.00        2 320,000                2 320,000                ต๎องการติดต้ังที ่หอ๎งบริจาคโลหติ
23.59 :งานธนาคารเลือด 30971 ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี ่งานธนาคารเลือด

น.ส.สุภาณีย๑  ตะการี จ านวน 1 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 10 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ์  - เนือ่งจากเคร่ืองซีลสายถุงเลือดทีใ่นงานรับ
1.เคร่ืองท างานโดยอัตโนมัติปรับประดับ บริจาคโลหติจ านวน 1 เคร่ือง มีอายุการใช๎งาน
การซีลได๎เอง ตามชนดิของ PVC ของ มานาน สภาพทรุดโทรมและสํงซํอมบอํย
ถุงเลือดแตํละยีห่อ๎โดยไมํเกิดปญัหา เพราะต๎องใช๎ทัง้งานรับบริจาคโลหติภายใน
สายไหม๎ และการออกหนวํยภายนอก ฉะนัน้จึงจ าเปน็
2.สามารถใช๎งานได๎ทัง้ในหอ๎งรับบริจาค ต๎องการเคร่ืองซีลสายถุงเลือด เพิม่อีก 2 เคร่ือง
โลหติ และหอ๎งปฏบิติัการทางแล็ป เพือ่ความคลํองตัวในการปฏบิติังานและคุณภาพ
ไมํมีปญัหาเร่ืองเคร่ืองร๎อนเกินไป ของโลหติทีไ่ด๎รับบริจาค
3.ระยะเวลาการซีล 0.5-5 วนิาท ีขึน้กับ
ชนดิของ PVC ของถุงเลือดแตํละยีห่อ๎
4.รอยรีดขนาด 3 มม. พร๎อมรอยปรุงําย
ตํอการดึงแยกสํวน
5.ใน 1 ชุด มี 3 สํวน คือ ตัวเคร่ือง
(Power Unit), ตัวรีดแบบต้ังโต๏ะ (Bench
Unit) และตัวรีดแบบด๎านถือ (Handle
Unit)
6.ตัวเคร่ือง (Power Unit) สามารถตํอ
เข๎ากับตัวรีดแบบต้ังโต๏ะ (Bench Unit)
หรือตัวรีดแบบด๎านถือ (Hand Unit) ได๎
7.ตัวรีดแบบต้ังโต๏ะ (Bench Unit) และ
ตัวรีดแบบมือถือ (Handle Unit) จะ
ท างานด๎วยระบบ electrodes มีความ
ปลอดภยั และงํายตํอการท าความสะอาด
8.ตัวเคร่ือง (Power Unit) มีขนาดและ
น้ าหนกั
 - ขนาด 290 (ยาว) x 220 (กวา๎ง) x
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88 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนกั 4.10 กิโลกรัม
9.ตัวรีดชนดิต้ังโต๏ะ (Bench Unit) มีขนาด
และน้ าหนกั
 - ขนาด 150 (ยาว) x 60 (กวา๎ง) x
73 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนกั 0.90 กิโลกรัม
 - ความยาวสาย 1.90 เมตร
10.ตัวรีดชนดิด๎ามมือ (Handle Unit)
มีขนาดและน้ าหนกั
 - ขนาด 206 (ยาว) x 27 (กวา๎ง) x
35 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนกั 0.30 กิโลกรัม
 - ความยาวสาย 1.90 เมตร
11.ใช๎ไฟฟาู 220 โวลต๑ 50 เฮิรตซ๑
12.เปน็ผลิตภณัฑ๑ของประเทศในทวปี
ยุโรป  สหรัฐอเมริกา หรือญีปุ่นุ
13.มีคํูมือการใช๎งานภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยอยํางละ 1 ชุด
14.รับประกันคุณภาพการใช๎งานไมํนอ๎ย
กวาํ 1 ปี

80 เคร่ืองสนบัสนนุการไอ Cough Asist 290,000.00        1 290,000                1 290,000                ต๎องการติดต้ังที ่กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟู
27.59 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟ ู7416-7417

น.ส.นฎัฐา  ติตถะสิริ 
รายละเอียดครุภณัฑ์
เปน็เคร่ืองกระต๎ุนไอเพือ่ขับเสมหะ 
โดยใช๎การอัดอากาศแรงดันบวก และ
เปล่ียนเปน็ลบอยํางเร็ว เพือ่ใหเ๎สมหะ
เคล่ือนตัวออกมาสํูทางเดินหายใจสํวนบน
ใช๎กับกลํุมผ๎ูปวุยทีอ่ํอนแรงหรือไมํสามารถ
ไอเอาเสมหะออกเองได๎

81 เคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบเสียบไฟ 165,000.00        3 495,000                3 495,000                ต๎องการติดต้ังทีก่ลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟู
28.59 mobile ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี ่กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟู

:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟ ู7416-7417 อายุการใช๎งาน 2 ป ีจ านวน 1 เคร่ือง
น.ส.นฎัฐา  ติตถะสิริ 
รายละเอียดครุภณัฑ์
เปน็เคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบตํอเนือ่ง
1-6 ลิตร ตํอนาท ีและแบตเตอร่ีในตัว
สะดวกในการเคล่ือนทีไ่ปตามตึกตํางๆ
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82 เคร่ืองล๎างเคร่ืองมือทางการแพทย๑ 780,000.00        1 780,000                1 780,000                
30.59 ระบบ Sonic Irrgator

:กลํุมงานอายรศาสตร๑หวัใจ 30920
นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี
รายละเอียดครุภณัฑ์
1.เปน็เคร่ืองล๎างท าความสะอาดเคร่ืองมือ
ทัง้ภายในและภายนอกแบบอัลตราโซนคิ
พร๎อมระบบถํายน้ าแบบอัตโนมัติ
2.ใช๎ไฟฟาู 220 โวลต๑ 50-60 เฮิร๑ต
3.รับประกันคุณภาพ 1 ปี

83 เคร่ืองสร๎างความชื้นและอุณหภมูิพร๎อม 220,000.00        2 440,000                2 440,000                
31.59 เคร่ืองใหอ๎อกซิเจนชนดิใหอ๎ัตราการไหล

อากาศสูงแบบส าเร็จรูป (Humidifier
integrated flow generator)

:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด 30240
พญ.เปีย่มลาภ แสงสายัณห๑
รายละเอียดครุภณัฑ์
เปน็เคร่ืองสร๎างความชื้นและอุณหภมูิ
พร๎อมเคร่ืองใหอ๎อกซิเจนชนดิใหอ๎ัตราการ
ไหลอากาศสูงแบบส าเร็จรูป (Humidifier
with integrated flow generator)
สามารถปรับอัตราการไหลของ O2

ผสมอากาศต้ังแตํ 2-60 L/min 
สร๎างความชื้นทีอุ่ณหภมูิ 31, 34, 37 °c
และควบคุม %O2 ได๎ต้ังแตํ 21% - 95%

85 กล๎องถํายภาพดิจิตอล ประกอบด๎วย 196,000.00        1 196,000                1 196,000                ต๎องการติดต้ังที ่งานเวชนทิศัน๑
33.59 1.ตัวกล๎อง 1 ตัว ชุด ชุด ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี:่ งานเวชนทิศัน๑จ านวน 3 ชุด

2.เลนส๑กล๎องถํายภาพ 1 ตัว จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน : ทกุวนั
3.แฟลซภายนอก 1 ตัว 1.เพือ่ถํายภาพงานตํางๆ ของสถาบนั
4.ถํานกล๎อง 4 ก๎อน 2.เพือ่ทดแทนกล๎องเดิมทีช่ ารุด
5.ฟลิเตอร๑เลนส๑ 1 วง 3.เพือ่รองรับปริมาณงานทีเ่พิม่ขึน้
6.กริบใสํแบตเตอร๑ร่ี 1 อัน
7.แผํนบนัทกึข๎อมูล 1 แผํน
8.กระเปา๋ 1 ใบ
:งานเวชนทิศัน๑ 30385
นายสุรกิต  มีประเสริฐ



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบแบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพร้อม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครุภณัฑ์ สิ งก่อสร้าง

BOQ

ล าดบั
ที 

รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

86 เคร่ืองปร๊ินซ๑เตอร๑อิงจิตสี 37,500.00         1 37,500                  1 37,500                  ต๎องการติดต้ังที ่งานเวชนทิศัน๑
34.59 :งานเวชนทิศัน๑ 30385 ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี:่ งานเวชนทิศัน๑จ านวน 3 ชุด

นายสุรกิต  มีประเสริฐ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน : ทกุวนั
1.เพือ่พมิพ๑งานภาพถําย
2.เพือ่พมิพ๑งานออกแบบปาูย-โปสเตอร๑
3.เพือ่พมิพ๑งานเอกสารตํางๆ
4.เพือ่พมิพ๑งานแผํน CD ตํางๆ

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปงีบประมาณ 2559
87 เคร่ืองคอมพวิเตอร๑ส าหรับส านกังาน 16,000.00         140 2,240,000              140 2,240,000              ต๎องการติดต้ังที ่: หนวํยงานตํางๆ

35.59 (จอขนาดไมํนอ๎ยกวาํ 18.5 นิว้) ปจัจุบนัทีม่ีอยู ํจ านวน 90 เคร่ือง อายุการ
:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389 การใช๎งาน 9 ป,ี จ านวน 160 เคร่ือง อายุการ
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต การใช๎งาน 6 ป,ี จ านวน 111 เคร่ือง อายุการ
รายละเอียดครุภณัฑ์ ใช๎งาน 5 ป,ี จ านวน 230 เคร่ือง อายุการ
 - มีหนวํยประมวลผลกลาง (CPU) ใช๎งาน 3 ปี
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํนอ๎ยกวาํ   - จัดหาทดแทนเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ทีจ่ัดซ้ือ
30 GHz หรือดีกวาํ จ านวน 1 หนวํย มาในป ี2551-2553 ซ่ึงมีอายุการใช๎งาน
 - มีหนวํยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ มากกวาํ 5 ปี
DDR3 หรือดีกวาํ มีขนาดไมํนอ๎ยกวาํ 
4 GB
 - มีหนวํยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk)
ชนดิ SATA หรือดีกวาํ ขนาดความจุ
ไมํนอ๎ยกวาํ 1 TB หรือมี Solid Satate
Disk ขนาดความจุไมํนอ๎ยกวาํ 100 GB
จ านวน 1 หนวํย
 - มี DVD-RW หรือดีกวาํ จ านวน 
1 หนวํย
มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวาํ จ านวนไมํนอ๎ยกวาํ
1 ชํอง
 - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast
Ratio ไมํนอ๎ยกวาํ 600:1 และมีขนาด
ไมํนอ๎ยกวาํ 18.5 นิว้ จ านวน 1 หนวํย

88 เคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 800 VA 3,100.00           250 775,000                250 775,000                ต๎องการติดต้ังที ่: หนวํยงานตํางๆ
36.59 :งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389 ปจัจุบนัทีม่ีอยูํ: จ านวน 131 เคร่ือง อายุการ

นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต ใช๎งาน 11 ป,ี จ านวน 102 เคร่ือง
รายละเอียดครุภณัฑ์ อายุการใช๎งาน 6 ป,ี จ านวน 230 เคร่ือง 
 - มีก าลังไฟฟาูด๎านนอกไมํนอ๎ยกวาํ อายุการใช๎งาน 3 ปี
800 VA (480 Watts)  - เปน็อุปกรณ๑ส ารองไฟฟาู UPS ส าหรับ
 - สามารถส ารองไฟฟาูได๎ไมํนอ๎ยกวาํ15 นาที เคร่ืองคอมพวิเตอร๑ PC ทีจ่ัดซ้ือในคร้ังนี้
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 - จัดหาเพิม่เติมและทดแทนอุปกรณ๑ UPS
ทีช่ ารุด

89 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับ 3,800.00           140 532,000                140 532,000                ต๎องการติดต้ังที ่: หนวํยงานตํางๆ
37.59 เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร๑ ปจัจุบนัทีม่ีอยูํ: จ านวน 160 เคร่ือง อายุการ

:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389 ใช๎งาน 7 ป,ี จ านวน 111 เคร่ือง อายุการ
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต ใช๎งาน 5 ป,ี จ านวน 230 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภณัฑ์ อายุการใช๎งาน 3 ปี
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ส าหรับ  - เปน็โปรแกรมระบบปฏบิติัการ ส าหรับ
เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร๑ ติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ PC ทีจ่ัดซ้ือคร้ังนี้

90 เคร่ืองพมิพ๑ชนดิเลเซอร๑/ชนดิ LED ขาวด า 7,300.00           50 365,000                50 365,000                ต๎องการติดต้ังที ่: หนวํยงานตํางๆ
38.59 (30 หนา๎/นาที) ปจัจุบนัทีม่ีอยูํ: จ านวน 67 เคร่ือง อายุการ

:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389 ใช๎งาน 11 ป,ี จ านวน 20 เคร่ือง อายุการ
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต ใช๎งาน 6 ป,ี จ านวน 33 เคร่ือง อายุการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ์ 5 ป,ี จ านวน 150 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 3 ปี
 - มีความละเอียดในการพมิพ๑ไมํนอ๎ยกวาํ  - จัดหาเพิม่เติมและทดแทนเคร่ือง Printer
1,200x600dpi ทีข่าดแคลนและช ารุด
 - มีความเร็วในการพมิพ๑ไมํนอ๎ยกวาํ
30 หนา๎ตํอนาที
 - มีหนวํยความจ า (Memory) ขนาด
ไมํนอ๎ยกวาํ 32 MB
 - สามารถพมิพ๑เอกสารกลับหนา๎
อัตโนมัติได๎
 - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาํ
จ านวนไมํนอ๎ยกวาํ 1 ชํอง
 - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal
และ Custom โดยมีถาดใสํกระดาษได๎
ไมํนอ๎ยกวาํ 250 แผํน

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แมข่า่ยระบบส ารองฉกุเฉนิ
91 เคร่ืองคอมพวิเตอร๑แมํขําย แบบที ่2 310,000.00        5 1,550,000              5 1,550,000              ต๎องการติดต้ังที ่: 

39.59 :งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389 ปจัจุบนัทีม่ีอยูํ: จ านวน 4 เคร่ือง อายุการ
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต ใช๎งาน 6 ป,ี จ านวน 3 เคร่ือง อายุการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ์ 4 ปี
 - มีหนวํยประมวลผลกลาง (CPU)  - เปน็เคร่ืองคอมพวิเตอร๑แมํขํายและอุปกรณ๑
แบบหลัก (8 core) หรือดีกวาํ ส าหรับ ของระบบส ารองคอมพวิเตอร๑เครือขํายบริการ
คอมพวิเตอร๑แมํขําย (Server) โดยเฉพาะ ผ๎ูปวุยจะต๎องสามารถท างานได๎ทนัที
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํนอ๎ย สถาบนัโรคทรวงอกจะต๎องมีระบบส ารอง
กวาํ 2.0 GHz จ านวนไมํนอ๎ยกวาํ 2หนวํย ทีท่ างานเหมือนระบบจริง ติดต้ังอยูทํี่
 - CPU รองรับการประมวลผลแบบ สถานทีห่นึง่มีการเชื่อมเครือขํายถึงกันและ
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64 bit มีหนวํยความจ าแบบ Cache ปรับปรุงข๎อมูลแบบเรียวไทม๑
Memory ไมํนอ๎ยกวาํ 20 MB
 - มีหนวํยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ
ECC DDR3 หรือดีกวาํ ขนาดไมํนอ๎ยกวาํ
32 GB
 - สนบัสนนุการท างาน RAID ไมํนอ๎ยกวาํ
RAID 0, 1, 5
 - มีหนวํยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk)
ชนดิ SCSI หรือ SAS ทีม่ีความเร็วรอบ
ไมํนอ๎ยกวาํ 10,000 รอบตํอนาท ีหรือ
ชนดิ Solid State Drives หรือดีกวาํ
และมีความจุไมํนอ๎ยกวาํ 450 GB จ านวน
ไมํนอ๎ยกวาํ 4 หนวํย
 - มี DVD-ROM หรือดีกวาํ แบบติดต้ัง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จ านวน 1 หนวํย
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวาํ
จ านวนไมํนอ๎ยกวาํ 2 ชํอง
 - มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมํนอ๎ยกวาํ
17 นิว้ จ านวน 1 หนวํย
 - มี Power Supply แบบ Redundant
Power Supply หรือ Hot Swap
จ านวน 2 หนวํย
 - ติดต้ังซอฟตแวร๑ระบบปฏบิติัการ
พร๎อมใช๎งานทีม่ีลิขสิทธถิูกต๎องตามกฎหมาย

92 อุปกรณ๑ส าหรับจัดเก็บข๎อมูลแบบภายนอก 510,000.00        3 1,530,000              3 1,530,000              ปจัจุบนัทีม่ีอยูํ: จ านวน 2 เคร่ือง อายุการ
40.59 (External Storage) ใช๎งาน 6 ป ีจ านวน 1 เคร่ือง, 2 ป ีจ านวน

:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389 1 เคร่ือง
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ์
 - เปน็อุปกรณ๑ทีท่ าหนา๎ทีจ่ัดเก็บข๎อมูล
แบบภายนอก (External Storage)
ซ่ึงสามามารถท างานในระบบ SAN
(Storage Area Network) ได๎
 - มีสํวนควบคุมอุปกรณ๑ (Controller)
แบบ Dual Controller
 - มีหนวํยจัดเก็บข๎อมูล (Hard disk)
ขนาด SATA หรือ SAS หรือดีกวาํ 
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ขนาดความจุไมํนอ๎ยกวาํ 300 GB และมี
ความเร็วรอบไมํนอ๎ยกวาํ 10,000 รอบตํอ
นาท ีจ านวนไมํนอ๎ยกวาํ 12 หนวํย
 - สามารถติดต้ัง Hard Disk ได๎สูงสุด
24 หนวํย
 - สามารถท างานแบบ Raid ไมํนอ๎ยกวาํ
RAID 0, 1, 5

93 ต๎ูส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ 23,000.00         1 23,000                  1 23,000                  ปจัจุบนัทีม่ีอยูํ: จ านวน 2 เคร่ือง อายุการ
41.59 และอุปกรณ๑แบบที ่2 (ขนาด 42U) ใช๎งาน 3 ปี

:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ์
 - เปน็ต๎ู Rack ปดิ ขนาด 19 นิว้ 42U
โดยมีความกวา๎งไมํนอ๎ยกวาํ 60เซนติเมตร
ความลึกไมํนอ๎ยกวาํ 110 เซนติเมตร
และความสูงไมํนอ๎ยกวาํ 200 เซนติเมตร
 - มีชํองเสียบไฟฟาู จ านวนไมํนอ๎ยกวาํ
12 ชํอง
 - มีพดัลมส าหรับระบายความร๎อน
ไมํนอ๎ยกวาํ 2 ตัว

94 ต๎ูส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร๑และ 130,000.00        1 130,000                1 130,000                ปจัจุบนัทีม่ีอยูํ: จ านวน 1 เคร่ือง อายุการ
42.59 อุปกรณ๑แบบที ่3 (ขนาด 42U) ใช๎งาน 6 ปี

:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ์
 - เปน็ต๎ู Rack ปดิ ขนาด 19 นิว้ 42U
โดยมีความกวา๎งไมํนอ๎ยกวาํ 60เซนติเมตร
ความลึกไมํนอ๎ยกวาํ 110 เซนติเมตร
และความสูงไมํนอ๎ยกวาํ 200 เซนติเมตร
 - มีชํองเสียบไฟฟาู จ านวนไมํนอ๎ยกวาํ
12 ชํอง
 - มีพดัลมส าหรับระบายความร๎อน
ไมํนอ๎ยกวาํ 2 ตัว
 - มีประตูหนาเปน็แบบโลหะทีม่ีรูพรุน
 - มีจอภาพ อุปกรณ๑สลับสัญญาณ
(KVM Switch) และ เปน็แปนูพมิพ๑พร๎อม
แผํนสัมผัส (Touch Pad) ทีถู่กออกแบบ
และติดต้ังอยูภํายในต๎ู Rack
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95 อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 120,000.00        5 600,000                5 600,000                ปจัจุบนัทีม่ีอยูํ: จ านวน 2 เคร่ือง อายุการ
43.59 ขนาด 24 ชํอง ใช๎งาน 6 ปี

:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ์
 - มีลักษณะการท างานไมํนอ๎ยกวาํ 
Layer 3 ของ OSI Model
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-TX จ านวน
ไมํนอ๎ยกวาํ 24 ชํอง
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการ
ท างานชํองเชื่อมตํอระบบเครือขํายทกุชํอง
 - รองรับ Mac Address ได๎นอ๎ยกวาํ
8,000 Mac Address
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ๑ผํานทาง
โปรแกรม Web Browser ได๎
 - สามารถใช๎งานตามมาตรฐาน IPV6 ได๎

96 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับ 20,000.00         5 100,000                5 100,000                ปจัจุบนัทีม่ีอยูํ: จ านวน 7 เคร่ือง อายุการ
44.59 เคร่ืองคอมพวิเตอร๑แมํขําย (Server) ใช๎งาน 6 ป ี4 เคร่ือง, 4 ป ี3 เคร่ือง 

:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ์
ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร๑แมํขําย (Server)

97 เคร่ืองสร๎างสัญญาณเทยีมคําเปอร๑เซ็นต๑ 98,500.00         1 98,500                  1 98,500                  ต๎องการติดต้ังที ่ศูนย๑เคร่ืองมือแพทย๑
45.59 ของออกซิเจนในเลือด ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี ่-

:ศูนย๑เคร่ืองมือและอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ อายุการใช๎งาน
สมชาติ  รํุงเรืองฤทธชิัย (30218) จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน : 37 คร้ัง/ปี
รายละเอียดครุภณัฑ์  - เพือ่สอบเทยีบความเทีย่งตรงของ
เปน็เคร่ืองสร๎างสัญญาณเทยีมของคําความ เคร่ืองมือแพทย๑
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง

98 เคร่ืองวเิคราะห๑การไหลของแก๏ส 375,000.00        1 375,000                1 375,000                ต๎องการติดต้ังที ่ศูนย๑เคร่ืองมือแพทย๑
46.59 :ศูนย๑เคร่ืองมือและอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี่

สมชาติ  รํุงเรืองฤทธชิัย (30218) อายุการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ์ จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน : 71 คร้ัง/ปี
เปน็เคร่ืองวดัอัตราการไหลแรงดันและ  - เพือ่สอบเทยีบความเทีย่งตรงของ
ปริมาตรของแก๏สได๎ไมํต่ ากวาํ 3 ชนดิ เคร่ืองมือแพทย๑
เพือ่วเิคราะห๑การท างานของเคร่ือง
ชํวยหายใจและ Flowmeter
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99 เคร่ืองผลิตสุญญากาศทางแพทย๑ 695,000.00        1 695,000                1 695,000                ต๎องการติดต้ังที ่ศูนย๑เคร่ืองมือแพทย๑
47.59 พร๎อมติดต้ัง ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี่

:ศูนย๑เคร่ืองมือและอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ อายุการใช๎งาน
สมชาติ  รํุงเรืองฤทธชิัย (30218)
รายละเอียดครุภณัฑ์
เปน็เคร่ืองผลิตสุญญากาศ

100 ต๎ูอํานฟลิ๑มสแตนเลส VIEW BOX 7,600.00           30 228,000                30 228,000                เนือ่งจากกลํุมงานรังสีวทิยามีการขยายจ านวน
48.59 ชนดิ 2 ชํอง ผ๎ูสมัครเข๎ารับการอบรมโครงการอํานฟลิม๑

โรคปอดจากการประกอบอาชีพจากเดิม
30 คนเปน็ 90 คน รวมทัง้ต๎ูดูฟลิม๑ทีม่ีอยูเํดิม
เส่ือมสภาพท าใหก๎ารอํานฟลิม๑ไมํเปน็ไปตาม
มาตรฐาน จึงต๎องซ้ือทดแทนและซ้ือเพิม่เติม

101 เลนส๑ 5 มิลลิเมตร 30 องศา 196,800.00        1 196,800.00            1 196,800                เนือ่งจากการผําตัดแบบแผลขนาดเล็ก โดยใช๎
49.59 กลํุมงานศัสยศาสตร๑ กล๎องวดีีทศัน๑ชํวยผําตัด เดิมมีเลนส๑ 5 มิลลิเมตร

0 องศา ไมํมี 30 องศา ซ่ึงมีมุมมองทีดี่กวาํ

102 เลนส๑ 10 มิลลิเมตร 30 องศา 194,400.00        1 194,400.00            1 194,400                เนือ่งจากการผําตัดแบบแผลขนาดเล็ก โดยใช๎กล๎อง
50.59 กลํุมงานศัสยศาสตร๑ วดีีทศัน๑ชํวยผําตัดเดิมมีเลนส๑ 10 มิลลิเมตร

30 องศามีการเส่ือมสภาพ เนือ่งจากใช๎งานมานาน

103 ชุดเคร่ืองมือถํายทอดภาพ 955,923.02        1 955,923.02            1 955,923.02            เนือ่งจากสถาบนัทีม่ีความเชี่ยวชาญ การตรวจ
51.59 Mediastinoscope สํองใต๎กระดูกหนา๎อก เพือ่ตัดชิ้นเนือ้เพือ่สํงตรวจ

กลํุมงานศัสยศาสตร๑  และใหก๎ารรักษา และยังเปน็สถาบนัฝึกอบรมแพทย๑
พยาบาลเฉพาะทาง

*** ครุภณัฑ์ในป ี58 ยกมาด าเนินการตอ่เนื อง***
105 แวนํตาขยายหลายเทาํส าหรับผําตัดหลอดเลือด 80,000.00         5 400,000.00            5 400,000.00            เนือ่งจากศัลยแพทย๑จ าเปน็ต๎องใช๎แวนํตาขยาย

53.59 :กลํุมงานศัลยศาสตร๑ (30919) หลายเทาํ เพือ่ใหส๎ามารถมองเหน็รายละเอียดใน
การผําตัดตํอเส๎นเลือดขนาดเล็ก (Coronary) 
ทีห่วัใจได๎อยํางชัดเจน

106  เคร่ืองดึงคอดึงหลัง Cervical- Lumbar Traction 300,000.00        1 300,000.00            1 300,000.00            เนือ่งจากเคร่ืองเดิมมีอายุการใช๎งานนาน 15 ปี
54.59 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟ ู(,30330,30950) มีการเส่ือมสภาพและเคร่ืองสํงซํอมบอํยคร้ัง

และมีผ๎ูปวุยโรคปอด โรคหวัใจ ทีม่ีอาการปวดคอ
ปวดหลัง จ านวนมากทีจ่ าเปน็ได๎รับการดูแลและ
รักษาทางกายภาพบ าบดั ด๎วยการดึงคอ ดึงหลัง
เพือ่ลดอาการปวดชา ของแขนและขาจะท าให๎
สามารถใช๎ชีวติและท างานได๎ตามปกติ
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107 เคร่ืองชํวยการเคล่ือนไหวทัง้แขนและขา 500,000.00        1 500,000.00            1 500,000.00            เปน็เคร่ืองมือชํวยในการออกก าลังกาย เพือ่ปอูงกัน
55.59 (Therapy Movement device) สํงเสริมและชํวยฟืน้ฟผ๎ููปวุยทีม่ีปญัหาทางระบบ

:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟ ู(,30330,30950) หวัใจและปอด ระบบประสาท ระบบกระดูกและ
กล๎ามเนือ้ได๎เปน็อยํางดี เนือ่งจากมีการประเมินผล
หลังจากการออกก าลังกาย แสดงคําการท างานของ
กล๎ามเนือ้แตํละข๎างได๎ นอกจากนีย้ังสามารถปรับ
ใหใ๎ช๎กับคนทัว่ไปและผ๎ูปวุยทีม่ีความบกพรํอง
ทางการเคล่ือนไหวได๎เปน็อยํางดี

108 เคร่ืองวดัความดันโลหติอัตโนมัติ 160,000.00        1 160,000.00            1 160,000.00            ซ้ือทดแทนเคร่ืองเกําทีใ่ช๎มานานกวาํ 10 ป ี
58.59 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟ ู(,30330,30950) และเสียแล๎ว

109 เคร่ืองก าเนดิลม 180,000.00        1 180,000.00            1 180,000.00            เพือ่น ามาใช๎ใหก๎ าเนดิแรงดันลมเปน็แรงต๎านทาน
59.59 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟ ู(,30330,30950) ของเคร่ืองออกก าลังแขน - ขา

110 โปรแกรมจัดซ้ือส าหรับงานเวชภณัฑ๑ 400,000.00        1 400,000.00            1 400,000.00            เนือ่งจากกลํุมงานเภสัชกรรม มีความต๎องการ
63.59 :งานระบบคอมพวิเตอร๑ (30388,30389) โปรแกรมระบบจัดซ้ือส าหรับงานเวชภณัฑ๑ยา

โดยเฉพาะ ส าหรับงานด๎านบริหารจัดการจะบบ
งานเวชภณัฑ๑ เพือ่รองรับงานเง่ือนไขและขัน้ตอน
ทีเ่พิม่ขึน้

111 กล๎องถํายวดีีโอ ประกอบด๎วย 200,000.00        1 200,000.00            1 200,000.00            1.รองรับงานถํายวดีีโอวงจรปดิทีเ่พิม่ขึน้ เชํน 
68.59 1.ตัวกล๎อง ชุด ชุด การจัดประชุมใหญํงานเล้ียง งานตัดตํอวดีีทศัน๑ตํางๆ

2.ขาต้ังกล๎อง 2.ปจัจุบนัมีกล๎องวดีีโอทีใ่ช๎งานได๎ดีเพยีงเคร่ืองเดียว
3.ถํานกล๎อง เทาํนัน้
4ไฟสํองถํายภาพ
:งานเวชนทิศัน๑ (30385)

112 เคร่ืองวดัความดันโลหติและอัตราการเต๎นของหวัใจแบบอัตโนมัติ 80,000.00         11 880,000.00            9 720,000.00            2 160,000.00            กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน มีหอผ๎ูปวุยทีร่องรับ
70.59 พร๎อมวดัปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (NIBP,HR, SpO2) ผ๎ูปวุยทัง้อายุรกรรมหวัใจ ปอด ศัลยกรรม และ

:กลํุมภารกิจบริการวชิาการ ผ๎ูปวุยทีก่ลับมานอนโรงพยาบาล หนวํยงานมีเคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๏ะน/ิน.ส.จิราภา อารยะศีริ วดัความดัน วดัออกซิเจนไมํเพยีงพอ เคร่ืองทีม่ีอยูํ
นางละม๎าย ทาํทราย/ น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ใช๎มานานกวาํ 10 ป ีจึงจ าเปน็ต๎องมีเคร่ืองทดแทน

ใช๎วดัความดันโลหติและวดัชีพจรผ๎ูปวุยทกุราย
ทีม่าพบแพทย๑ โดยมีพยาบาลประเมินและคัดกรอง
ตามประเภทของผ๎ูปวุย
มีการเพิม่จัดบริการผ๎ูปวุยตึก 7 หอ๎งตรวจหวัใจ

113 เคร่ืองวดัความดันโลหติอัตโนมัติ ชนดิสอดแขน 70,000.00         2 140,000.00            2 140,000.00            จากนโยบายของกลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด 
ห :แผนกการพยาบาลผ๎ูปวุยนอกโรคปอด กลํุมภารกิจบริการวชิาการ ได๎เพิม่การใหบ๎ริการ ศูนย๑โรคปอดจากการประกอบ

72.59 นางนงนชุ หอมขจร (30858) อาชีพ จ านวน 1 หอ๎ง Sleep Clinic จ านวน 2 หอ๎ง
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และคลินกิ Pulmonary Hypertension จ านวน 
1 หอ๎ง ทีตึ่ก 8 ชั้น 2 ท าใหผ๎ู๎ปวุยมีจ านวนมากขึน้
สํงผลใหเ๎คร่ืองวดัความดันโลหติอัตโนมัติทีม่ีอยูํ
ไมํเพยีงพอในการใหบ๎ริการ (ปจัจุบนัมีเคร่ืองวดั
ความดันโลหติ ชนดิพบัแขน 2 เคร่ือง) ผ๎ูปวุยต๎อง
ตํอแถวรับบริการวดัความดันโลหติ เกิดการใหบ๎ริการ
ลําช๎า ท าใหเ๎กิดข๎อร๎องเรียนได๎ 

114 เคร่ืองสร๎างสัญญาณชีพเทยีม (Vital Signs Simulator) 170,000.00        1 170,000.00            1 170,000.00            ด๎วยปจัจุบนัมีเคร่ืองมือแพทย๑และเคร่ืองมือ
73.59 :ศูนย๑เคร่ืองมือแพทย๑และอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ วทิยาศาสตร๑ บางเคร่ืองทีย่ังขาดการสอบเทยีบ

คุณสมชาติฯ (30218) เกี่ยวกับ สัญญาณชีพศูนย๑เคร่ืองมือฯ
จึงขออนมุัติซ้ือเคร่ืองมือมาสอบเทยีบเองจะมีความ
ค๎ุมคํากวาํจ๎างบริษัทสอบเทยีบ

115 เคร่ืองปรับอากาศ
115.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนดิติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,800.29         1 26,800.29              1 26,800.29              ส าหรับใช๎เปน็หอ๎งใหค๎ าแนะน าปญัหาเร่ืองยาและศูนย๑สารสนเทศ

12000 BTU  (กลํุมงานเภสัชกรรม) ด๎านยา กลํุมงานเภสัชกรรม
 - อุปกรณ๑สํวนทีเ่กินราคามาตรฐาน
 - ทอํน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศไปกลับในสํวนทีเ่กิน จ านวน 5 เมตร
 - ปัม๊ระบายน้ าทิง้ จ านวน 1 ชุด
 - ขาแขวนคอนเดนซ่ิงยูนติ จ านวน 1 ชุด
 - ลูกเซอร๑กิต ขนาด 20 A จ านวน 1 ลูก

115.2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนดิติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,014.50         2 112,029.00            2 112,029.00            ใช๎หอ๎งประชุมยํอยส านกังานรองผ๎ูอ านวยการและหอ๎งรับรองผ๎ูตรวจ
26133 BTU  (กลํุมภารกิจด๎านอ านวยการ) สอบภายในและภายนอกฝุายการเงินและบญัชี อาคาร 7 ชั้น 5
 - อุปกรณ๑สํวนทีเ่กินราคามาตรฐาน
 - งานระบบทอํทองแดงเกินกวาํ 10 เมตร
 - งานระบบทอํน้ าทิง้ จ านวน 2 ชุด
 - ชุดปัม๊น้ าทิง้ AUTOMATIC จ านวน 2 ชุด
 - งานระบบไฟฟาูเกินกวาํ 15 เมตร
  หอ๎งรับรองผ๎ูตรวจสอบภายในและภายนอกของฝุายการเงิน เกิน 15 เมตร
  หอ๎งประชุมยํอยส านกัรองผ๎ูอ านวยการด๎านอ านวยการ เกิน 35 เมตร
 - คําแรงในการติดต้ัง จ านวน 2 งาน
 - อุปกรณ๑ประกอบการติดต้ัง จ านวน 2 ชุด

115.3 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแขวนเพดาน(มีระบบ 47,000.00         1 47,000.00              1 47,000.00              ใช๎ส าหรับหอ๎งเก็บน้ ายาตรวจวเิคราะห๑และวสัดุทางวทิยาศาสตร๑
ฟอกอากาศ) ขนาด 25296 BTU งานพยาธคิลินกิ
 - อุปกรณ๑สํวนทีเ่กินราคามาตรฐาน
 - ทอํน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศไปกลับในสํวนทีเ่กิน จ านวน 8 เมตร
 - สายไฟฟาูร๎อยทอํ สํวนทีเ่กินมาตรฐาน จ านวน 30 เมตร

116 ชั้นวางเอกสาร 173,233.00        1 173,233.00            1 173,233.00            เนือ่งจากเอกสารมีปริมาณมากและแฟมูแตํละแฟมู
ห :ฝุายการเงินและบญัชี (30960) มีน้ าหนกัทีม่าก จึงจ าเปน็ต๎องใช๎ชั้นวางเอกสาร
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77.59 ทีแ่ข็งแรง ทนทาน มากกวาํปกติ เพือ่เอกสารจะได๎
มีการจัดเก็บอยํางมีระเบยีบและงํายตํอการค๎นหา

117 โต๏ะยาวขาพบัและเก๎าอี้พนกัพงิสีน้ าเงิน 1,200,000.00     1 1,200,000.00          1 1,200,000.00          งานบริการทัว่ไปและส่ิงแวดล๎อม ได๎ท าการส ารวจ
78.59 :งานบริการทัว่ไปและส่ิงแวดล๎อม (30911) เก๎าอี้และโต๏ะยาวพบัหอ๎งประชุมเฉลิมรัตน๑สดุดี

และเฉลิมฉัตรบารมี อาคาร 7 ชั้น 10 พบวาํปจัจุบนั
เก๎าอี้พนกัพงิสีน้ าเงินเหลือจ านวนประมาณ 100 ตัว
และโต๏ะยาวขาพบัเหลือประมาณ 50 ตัว เดิมหอ๎ง
ประชุมดังกลําวจะมีเก๎าอี้ใช๎งานประมาณ 500 ตัว
และโต๏ะยาวขาพบัประมาณ 150 ตัว เนือ่งจาก
หนวํยงานภายในสถาบนัโรคทรวงอกขอยืมไปใช๎งาน
จ านวนมากท าใหโ๎ต๏ะยาวขาพบัและเก๎าอี้พนกัพงิ
สีน้ าเงินเหลือจ านวนไมํพอใช๎งานกับหอ๎งประชุม
จึงขออนมุัติซ้ือใช๎งาน ณ หอ๎งประชุมเฉลิมรัตน๑สดุดี
และหอ๎งประชุมเฉลิมฉัตรบารมีและส ารองไวใ๎ห๎
หนวํยงานตํางๆ ของสถาบนัโรคทรวงอก ขอยืมเพือ่ใช๎
งานของทางราชการตํอไป

118 เคร่ืองชํวยใสํทอํชํวยหายใจระบบวดิีทศัน๑ (Vido Larygoscope) 620,000.00        1 620,000.00            1 620,000.00            1.เปน็เคร่ืองชํวยใสํทอํชํวยหายใจ (Laryngoscope)
79.59 :กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด (30240) ชนดิมีกล๎องรับภาพ และมีจอภาพแสดงผลแยก

อิสระจากตัวกล๎องเพือ่ความสะดวกในการใช๎งาน
2.ส าหรับผ๎ูปวุยทีใ่สํทอํหายใจยาก เพือ่ชํวยใหก๎าร
ใสํทอํหายใจทัง้แบบสอดผํานชํองโพรงจมูกหรือ
ชํองคอ ท าได๎งําย รวดเร็ว และไมํมีการบาดเจ็บ
ตํอทางเดินหายใจในสํวนต๎น
3.มีระบบบนัทกึภาพนิง่และภาพเคล่ือนไหวใน
ตัวเคร่ือง

119 เคร่ืองวดัความดันโลหติแบบอัตโนมัติชนดิสอดแขน 75,000.00         2 150,000.00            2          150,000.00            ด๎วยคลินกิผ๎ูปวุยนอกโรคหวัใจ ใหบ๎ริการ
81.59 แผนกการพยาบาลผ๎ูปวุยนอกโรคหวัใจ ผ๎ูปวุยนอกโรคหวัใจทัง้ในและนอกเวลาราชการ 

ท าใหไ๎มํเพยีงพอตํอการใหบ๎ริการ

120 เตียงส าหรับเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุยฉุกเฉิน 300,000.00        5 1,500,000.00          5          1,500,000.00          ใช๎รองรับการขยายบริการหอ๎งฉุกเฉินจาก 5 เตียง
83.59 เปน็ 8 เตียง

121 เคร่ืองถํายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟงัก๑ชั่น 181,000.00        1 181,000.00            1          181,000.00             - ปจัจุบนังานเวชนเิทศน๑มีปริมาณงานพมิพ๑
85.59 ขนาด A3 เพิม่มากขึน้

122 เคร่ืองปรับอากาศชนดิติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) 28,000.00         48 1,344,000.00          48        1,344,000.00          เคร่ืองปรับอากาศเกําเกิน 10 ป ี
86.59 พร๎อมติดต้ัง ขนาด 24,000 BTU

123 ระบบภาพและเสียงพร๎อมติดต้ัง 883,422.10        1 883,422.10            1          883,422.10            เนือ่งจากระบบเคร่ืองเสียงเดิมของหอ๎งประชุม
87.59 หอ๎งประชุม ชั้น 10 อาคาร 7 จ านวน 2 หอ๎ง ทัง้ 2 หอ๎งอุปกรณ๑บางสํวนช ารุดและเสียหาย
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(ของหอ๎งประชุมชั้น 10 อาคาร 7) จากการใช๎งานตามอายุการใช๎งานมานาน 
ท าใหก๎ารใช๎หอ๎งประชุมมีปญัหาในการใช๎งาน

124 เคร่ืองชั่งน้ าหนกัและวดัดัชนมีวลกาย (BMI) 25,000.00         1 25,000.00              1 25,000.00              ประเมินผ๎ูปวุย
88.59 ชนดิดิจิตอลพร๎อมทีว่ดัสํวนสูง
57.57
125 เคร่ืองควบคุมการใหย๎าระงับปวดและยาสลบทางหลอดเลือด 100,000.00 5 500,000.00 5 500,000.00            ใช๎ในผ๎ูปวุยทีไ่ด๎รับการระงับความร๎ูสึก 

90.59 ด าชนดิควบคุมโดยอัตโนมัติ และใหย๎าระงับปวดด๎วยตัวเองหลังผําตัด
งานประเมินเทคโนโลยี พญ.วพิรรณ สังคหะพงศ๑

126 ต๎ูเก็บแฟมูเวชระเบยีนชนดิรางเล่ือนระบบพวงมาลัยหมุน 520,000.00        3 1,560,000.00 3 1,560,000 1. เพือ่จัดเก็บแฟมูเวชระเบยีนผ๎ูปวุยถึงแกํกรรม
91.59 :งานเวชระเบยีนและสถิติ และเวชระเบยีนมากกวาํ 1 เลํม

2. ลดพืน้ทีใ่นการจัดเก็บเวชระเบยีน เนือ่งจาก
หนวํยงานมีพืน้ทีจ่ ากัดและเวชระเบยีนผ๎ูปวุย
นอกมีปริมาณเพิม่ขึน้
นอกจากนีเ้คร่ืองดังกลําวยังมีความสะดวกตํอ
การล๎างและท าลายเชื้อในการน าภาชนะกลับ
ไปใช๎ใหมํ เพิม่ประสิทธภิาพการดูแลผ๎ูปวุย

127 เคร่ืองควบคุมการใหย๎าระงับปวดด๎วยตนเอง 150,000.00 2 300,000.00 2 300,000  - เนือ่งจากผ๎ูปวุยผําตัดมีปริมาณมากขึน้
92.59  (Patient Controlled Analgesia : PCA) ท าใหไ๎มํเพยีงพอส าหรับใหบ๎ริการผ๎ูปวุย

งานประเมินเทคโนโลยี  - เพือ่ขยายบริการการระงับปวดใหผ๎ู๎ปวุย
ผ๎ูประสานงาน พญ.วพิรรณฯ โทร. 7305 หลังผําตัด

ปรับแผนไตรมาส 2/58
128 เคร่ืองวดัความดันโลหติและอัตราการเต๎นของหวัใจแบบอัตโนมัติพร๎อมวดัปริมาณ 145,000.00        2 290,000.00            2 290,000.00            

93.59 ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร๎อมรถเข็น

ปรับแผนไตรมาส 3/58
129 เคร่ืองปรับอากาศพร๎อมติดต้ัง 12478.03 BTU 1 ชุด 32,849.00         1 32,849.00              1 32,849.00              

95.59 ประกอบด๎วย - เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 12478.03 BTU 
                -  ทอํทองแดง จ านวน 9 เมตร
               -   ชุดต้ังเวลาเปดิปดิ 24 ช.ม.
               -   ระบบสายไฟพร๎อมร๎อยทอํ 20 เมตร

130 ชุดเคร่ืองปรับอากาศแยกสํวนพร๎อมอุปกรณ๑และติดต้ัง อาคาร 8
96.59
(1) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน  ขนาด 36000 BTU ชนดิแขวนใต๎ฝูา 44,000.00         2 88,000.00              2 88,000.00              

(2) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน  ขนาด 36000 BTU ชนดิแขวนใต๎ฝูา 44,000.00         1 44,000.00              1 44,000.00              

(3) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน ขนาด 18000 BTU ชนดิแขวนใต๎ฝูา 28,000.00         1 28,000.00              1 28,000.00              
(4) อุปกรณ๑สํวนทีเ่กิน จ านวน 4 เคร่ือง ประกอบด๎วย

สายไฟ THW 1*6 ตร.มม. 34.24               1052 36,020.48              1052 36,020.48              
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สายไฟ THW 1*1.5 ตร.มม. 10.70               222 2,375.40               222 2,375.40               
ทอํเหล็กอํอน 1" 33.17               222 7,363.74               222 7,363.74               

131 โทรทศัน๑จอแบน 32 นิว้ 18,000.00         48 864,000.00            48 864,000.00            
97.59
132 โต๏ะ เก๎าอี้ 3 ตัว 15,000.00         48 720,000.00            48 720,000.00            

98.59
133 ต๎ูเย็น 6 คิว 6,500.00           44 286,000.00            44 286,000.00            

100.59
134 เคร่ืองท าน้ าอุํน 3,000.00           48 144,000.00            48 144,000.00            

101.59
135 ไมโครเวฟ 4 เคร่ือง 3,000.00           4 12,000.00              4 12,000.00              

102.59
136 มํานพร๎อมรางกั้นเตียง 5,000.00           44 220,000.00            44 220,000.00            

103.59
137 โต๏ะตรวจผ๎ูปวุย 17,655.00         35 617,925.00            35 617,925.00            

104.59
138 รายการที  1 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

106.59 ปงีบประมาณ 2558 
1.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร๑ส าหรับส านกังาน 16,000.00         40 640,000.00            40 640,000.00            
(จอขนาดไมํนอ๎ยกวาํ 18.5 นิว้)

1.2 เคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 800 VA 3,100.00           40 124,000.00            40 124,000.00            

1.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับ 3,798.50           40 151,940.00            40 151,940.00            
เคร่ืองคอมพวิเตอร๑ และคอมพวิเตอร๑โน๏ตบุ๏ค

1.4 เคร่ืองพมิพ๑ชนดิ Themal Printer 11,984.00         10 119,840.00            10 119,840.00            
:งานระบบคอมพวิเตอร๑ (30388,30389) 
ปรับแผน  (เพิ ม) ณ สิ้นไตรมาส 2

139 เคร่ืองล๎างเคร่ืองมือแพทย๑ด๎วยความถีสู่ง 165,000.00        1 165,000.00            1 165,000.00            เพือ่ล๎างท าความสะอาดสายอุปกรณ๑ตัดชิ้นเนือ้
107.59 (Ultrasonic Cleaner) และอื่นๆ ทัง้นีข้องเกําทีใ่ช๎มาต้ังแตํ เดือนก.ย. 46 

:หนวํยงานการพยาบาลสํองกล๎อง ช ารุดและเคร่ืองศูนย๑เคร่ืองมือแพทย๑ได๎รับไป
ตรวจหลอดลม 30926 ตรวจสอบแล๎วพบวาํ ไมํสามารถซํอมแซมได๎  

จึงขอซ้ือทดแทนเคร่ืองเกํา ตามความจ าเปน็
ทีต๎่องใช๎งานเพือ่การล๎างท าความสะอาด
ทีถู่กต๎องตามมาตรฐาน

140 โปรแกรมส าหรับงานข๎อมูล 50 แฟมู 360,000.00        1 360,000.00            1 360,000.00            งานระบบคอมพวิเตอร๑ซ่ึงรับผิดชอบดูแลชุดข๎อมูล
108.59 :งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389 ได๎ตรวจสอบข๎อมูลในระบบซอฟต๑แวร๑ทีใ่ช๎อยู ํ

พบวาํรองรับกับชุดข๎อมูลสุขภาพมาตรฐาน 50 แฟมู 
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แตํต๎องจัดหาโปรแกรมเพิม่จากผ๎ูพมันาซอฟต๑แวร๑ 
HIS ของสถาบนัฯ เข๎ามาติดต้ังเพือ่จัดเก็บและ
จัดสํงข๎อมูลออกใหไ๎ด๎ตามโครงสร๎างมาตรฐาน
ทีก่รมการแพทย๑ก าหนด

141 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto pulse) 980,000.00        1 980,000.00            1 980,000.00            
(P.) กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ

109.59
142 หวัตรวจส าหรับเคร่ืองตรวจหวัใจด๎วยคล่ืนเสียงสะทอ๎นความถีสู่ง 943,740.00        1 943,740.00            1 943,740.00            
(P)

110.59
143 ต๎ูเอกสารแบบบานเล่ือนเต้ีย (ในหอ๎งผ๎ูบริหาร) 3,900.00           4 15,600.00              4 15,600.00              

(รองผอ.ด๎านอ านวยการ)

144 โต๏ะท างานผ๎ูบริหารแบบตัวแอลมีล้ินลัก 2 ล้ินชัก 12,430.00         1 12,430.00              1 12,430.00              
(รองผอ.ด๎านอ านวยการ)

145 ปรับเปล่ียนเคร่ืองท าความเย็น (Chiller) พร๎อมอุปกรณ๑ 6,000,000.00          6,000,000.00          

146 ติดต้ังระบบกล๎องวงจรปดิ ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล๎านพิกเซล 48 1,050,000          48 1,050,000          เพื่อรักษาความปลอดภยัของผ๎ูมารับบริการในสถาบนัโรค
เคร่ืองบนัทกึภาพชนิด 16 ชํอง ขนาด 2 TB 3 3 -                   ทรวงอก
 จอแอลอีดีขนาด 32 นิ้ว ระบบดิจิตอล 3 3 -                   
คําติดต้ังเดินสายสัญญาณภาพและเซ็ทระบบ 1 1 -                   
งานบริการทั่วไป
(ขอเปลี ยนแปลงวงเงนิเป็น 1,050,000)

147 เคร่ืองบนัทกึภาพกล๎องวงจรปดิ 16 ชํอง พร๎อมฮาร๑ดดิส 2 1 18,750              1 18,750              
เทลําไบร๑ท
หนํวยงานอิเล็กทรอนิกส๑

148 ต๎ูเก็บซองรายงานผลการสวนหวัใจ 99,510.00      1 99,510              1 99,510              
กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ

149 เคร่ืองพิมพ๑สี (Laser) ส าหรับเคร่ืองตรวจคล่ืนเสียงสะทอ๎นความ 17,000.00      2 34,000              2 34,000              
ถี่สูง
งานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอกโรคหวัใจ

150 เก๎าอี้บนุวม สีฟูา 3,890.00        2 7,780                2 7,780                
งานวิสัญญีพยาบาล
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151 เก๎าอี้ทรงสูง สีด า 4,890.00        2 9,780                2 9,780                
งานวิสัญญีพยาบาล

152 8.1ติดต้ังสัญญาณเรียกพยาบาลอาคารหอผ๎ูปวุย 2/3 จ านวน 22 จุด 399,060            399,060             
8.2 ติดต้ังสัญญาณเรียกพยาบาลอาคารหอผ๎ูปวุย 2/4 จ านวน 24 จุด 424,800            424,800             
8.3 ติดต้ังสัญญาณเรียกพยาบาลอาคารหอผ๎ูปวุย 2/5จ านวน 2 จุด 34,200              34,200              

-                   
-                   

153 ติดต้ังพัดลม Jet Fan บริเวณโถง OPD ชั้น 1 อาคาร 7 83,460.00      4 333,840            333,840             
-                   

154 โต๏ะท างาน ประกอบด๎วยโต๏ะแบบตัวแอลพร๎อมถาดคีย๑บอร๑ด 11,550.00      1 11,550              11,550              
ขนาด 1800 * 1200*750 มม.พร๎อมต๎ู 3 ล้ินชัดแบบแยกอิสระ -                   

-                   
155 เก๎าอี้แบบมีที่วางแขนพนักพิงสูงปรับได๎ 4,800.00        1 4,800                4,800                

-                   
156 เก๎าอี้แบบมีที่วางแขนพนักพิงสูงปรับระดับด๎วยโช๏คแก๏ส 4,950.00        1 4,950                4,950                

-                   
157 ต๎ูเอกสารแบบบานเล่ือนเต้ีย ขนาด 800*400*850 มม. 3,900.00        4 15,600              15,600              

-                   
158 โต๏ะท างานรูปตัวแอลโค๎ง ประกอบด๎วย โต๏ะท างาน 2 ล้ินชัก โต๏ะคอม 7,150.00        1 7,150                7,150                

พิวเตอร๑ -                   
-                   

159 เก๎าอี้ท างานชนิดมีทา๎วแขน 3,500.00        1 3,500                3,500                
-                   

160 โซฟาแบบที่นั่งเด่ียว 6,300.00        2 12,600              12,600              
-                   

161 โต๏ะกลางแบบกระจก 2,280.00        1 2,280                2,280                
-                   
-                   

ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท 13 138,341,358.6   10 99,735,000       3        38,606,359       
1 เคร่ืองชํวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume 1,250,000.00  3 3,750,000          3 3,750,000          ปจัจุบนัที่มีอยูํ

Controlled Ventilation) และความดัน ICU= 13 เคร่ือง >10 ป ีใช๎ทกุวัน
(Pressure Controlled Ventitation) CCU= 9 เคร่ือง > 10 ป ีใช๎ทกุวัน
:กลํุมงานบริการผ๎ูปวุยในกลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล RCU= 9 เคร่ือง > 10 ป ีใช๎ทกุวัน
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ 6/2 Inter = 1 เคร่ือง > 10 ป ีใช๎ทกุวัน
น.ส.จิราภา อารยะศิริ    หนํวยงาน ICU, CCU, RCU และ 6/2 Inter 



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบแบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพร้อม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครุภณัฑ์ สิ งก่อสร้าง

BOQ

ล าดบั
ที 

รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

นางพรรณี บลัลังก๑ เปน็หอผ๎ูปวุยในระยะวิกฤตหรือผ๎ูปวุยที่กลับมานอนซ้ า
รายละเอียดครุภณัฑ๑ หลังกลับบา๎นที่มีภาวะแทรกซ๎อนตํางๆ ปจัจุบนัมีเคร่ือง
เปน็อุปกรณ๑ที่ใช๎ในผ๎ูปวุยที่มีปญัหาการหายใจไมํ ชํวยหายใจบางเคร่ืองใช๎มานานเกิน 15 ป ีมีเคร่ืองช ารุด
เพียงพอหรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ๎อนทางปอด บอํย เคร่ืองไมํเพียงพอ จึงจ าเปน็ต๎องซ้ือมาทดแทน
แล๎วท าใหต๎๎องใช๎เคร่ืองหายใจเปน็เวลานาน
ICU=1 ,CCU=1,RCU=2, 6/2 Inter=1
(หลังประชุมทบทวน ปรับลดจาก 5 เหลือ 3 เคร่ือง)

2 เคร่ืองล๎างสายชุดเคร่ืองชํวยหายใจอัตโนมัติ 2,400,000.00  1 2,400,000          1 2,400,000          เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล๎างสายเคร่ืองชํวยหายใจ
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล ที่เปน็ทอํกลวงยาวๆ ภายในทอํ มีรอยหกัซ่ึงยากตํอการ
นางชุติมา อุไรกุล ท าความสะอาดด๎วยมือ
นางพรรณี บลัลังก๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองล๎างสายชุดเคร่ืองชํวยหายใจแบบอัตโนมัติ
จํายกลาง=1

3 เคร่ืองวัดระดับออกซิเจนในสมองและรํางกาย 1,200,000.00  1 1,200,000          1 1,200,000          ใช๎กับผ๎ูปวุยที่ท าหตัถการผําตัด Aneurysm, TEVAR, และ
แบบภายนอก EVAR เพื่อใช๎เปน็เคร่ืองวัดคําความอิ่มตัวของปริมาณ
:กลํุมงานวิสัญญี 30206 ออกซิเจนในหลอดเลือดสมองเพื่อใช๎เปน็แนวทางปอูงกัน
พ.ญ.วิพรรณ สังคหะพงศ๑ ภาวะขาดแคลนออกซิเจนในสมอง
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ปจัจุบนัไมํเคยมีเคร่ืองนี้ใช๎ 
เปน็เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนในสมองแบบภายนอก จ านวนผ๎ูปวุยที่ใช๎บริการตํอเดือน 8-10 ราย
สามารถวัดได๎ทั้งสมองด๎านซ๎ายและสมองด๎านขวา
พร๎อมกัน 
สามารถวัดปริมาณออกซิเจนในสมองได๎ทั้งผ๎ูใหญํ
เด็กโต และเด็กเล็ก
หอ๎งผําตัด=1

6 Automated Hybridization for TB 2,000,000.00  1 2,000,000          1 2,000,000          
ขาดชื่อภาษาไทย

7 เคร่ืองชํวยพยุงการท างานหวัใจและปอด 2,900,000.00  1 2,900,000          1 2,900,000          ปจัจุบนัที่มีอยูํ = 2 เคร่ือง 23ป ีและ 15 ป ีมีเฉพาะเคร่ือง
:งานปอด-หวัใจเทยีม กลํุมงานศัลยศาสตร๑ ปั๊มเลือดชนิดแรงเหวีย่งหนีศูนย๑กลางเทาํนั้น
คุณสุวรรณา 30207   เปน็เคร่ืองมือใช๎ส าหรับพยุงการท างานของหวัใจและปอด
รายละเอียดครุภณัฑ๑ และหลอดเลือด ชนิดชั่วคราวเพื่อรอการฟื้นคืนสภาพ
เปน็ชุดเคร่ืองมือในการพยุงหวัใจและปอดซ่ึงประกอบ กลับมาท างานมีประสิทธิภาพ เปน็การจัดซ้ือเพื่อใช๎ทดแทน
ด๎วยเคร่ืองปั๊มเลือดชนิดแรงเหวีย่งหนีศูนย๑กลาง เคร่ืองปั๊มเลือดแดงชนิดแรงเหวีย่งหนีศูนย๑กลางที่มีอายุงาน
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เคร่ืองปรับอุณหภมูิเลือด เคร่ืองจํายและปรับออกซิเจน มากกวํา 15 ป ีซ่ึงเสียใช๎งานไมํได๎ รอการซํอมจ านวน
เคร่ืองตรวจและวิเคราะห๑คําแก๏สในเลือดอัตโนมัติ 1 เคร่ือง
แบบตํอเนื่อง
OR และ ICU

10 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถต๎ู) 1,294,000.00  2 2,588,000          2 2,588,000          เพื่อใช๎งานของทางราชการ เนื่องจากรถต๎ูขนาด 12 ที่นั้ง
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม 30911 จ านวน 2 คัน ทะเบยีน นง 620 และ นง 621 นนทบรีุ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ใช๎งานมา 19 ป ีต้ังแตํ พ.ศ. 2540 มีโอกาสเส่ียงสูงตํอการ
เคร่ืองยนต๑ 2,400 ซีซี เกิดอุบติัเหตุ เนื่องจากเคร่ืองยนต๑และอุปกรณ๑ตํางๆ 

เส่ือมสภาพและช ารุดจากการใช๎งานมานานหลายปี
11 เคร่ืองตรวจวิเคราะห๑ทางโลหติวิทยา 4,000,000.00  1 4,000,000          1 4,000,000          1.เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมที่ใช๎ในงานปจัจุบนัเนื่องจากเคร่ือง

(ย๎ายจากปงีบประมาณ 59) ปจัจุบนัมีอายุการใช๎งานมากกวํา 15 ป ีท าใหเ๎ส่ือมสภาพ
:งานพยาธิคลินิก กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30305-6 ไปตามอายุการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ 2.ปจัจุบนัมีปริมาณส่ิงสํงตรวจเพิ่มมากขึ้นเดิมเฉล่ียวันละ
1.เปน็เคร่ืองที่ใช๎ตรวจวิเคราะห๑ทางโลหติวิทยาเพื่อใช๎ 120 รายเปน็วันละ 200 รายตํอวัน ท าใหเ๎คร่ืองที่มีอยูํ
นับเม็ดเลือดและเกร็ดเลือดพร๎อมแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ในปจัจุบนัในบางคร้ังไมํสามารถตรวจวิเคราะห๑ได๎ทนัเวลา
(Complete Blood Count) แบบอัตโนมัติเพื่อประกอบ และกรณีเคร่ืองเสียมีการใช๎เคร่ืองส ารองในการตรวจ
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาของแพทย๑ วิเคราะห๑แทนกรณี ท าใหผ๎ู๎รับบริการได๎ผลการตรวจ
หนํวยงานพยาธิคลินิก ตึก 9/3 วิเคราะห๑ลําช๎าไมํทนัตํอการรักษาของแพทย๑ได๎

12 เคร่ืองอบฆําเชื้อโรคด๎วยเทคโนโลยีขั้นสูงระบบ 1,800,000.00  1 1,800,000          1 1,800,000          เพื่อทดแทนเคร่ืองอบฆําเชื้อโรคด๎วย EO gas ที่หนํวยงาน
ไฮโดรเจนเปอร๑ออกไซด๑พลาสมา มีใช๎อยูํเดิม ขณะนี้เสียไมํมีอะไหลํเปล่ียน
:งานปอด-หวัใจเทยีม กลํุมงานศัลยศาสตร๑
คุณสุวรรณา 30207
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองส าหรับอบฆําเชื้อโรคอุปกรณ๑/เคร่ืองมือทาง
การแพทย๑โดยท าใหป๎ราศจากเชื้อด๎วยไฮโดรเจนเปอร๑
ออกไซด๑ พลาสมา ใช๎อุณหภมูิที่สามารถใช๎กับวัสดุ
อุปกรณ๑เคร่ืองมือที่ไมํสามารถทนความร๎อน

14 รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 2,000,000.00  1 2,000,000          1 2,000,000          ปจูจุบนัมีอยูํ 4 คัน
:กลํุมงานผ๎ูปวุยการพยาบาลผ๎ูปวุยฉุกเฉิน  - รถพยาบาลฉุกเฉิน คันที่ 1 (ไมํสามารถรองรับใหบ๎ริการ
นางสุกัญญา  สบายสุข ACLS) อายุการใช๎งาน 19 ป ีเร่ิมใช๎ 29 ต.ค. 39
เกินราคากลาง คือ 2,000,000 บาท  - รถพยาบาลฉุกเฉิน คันที่ 2 (ไมํสามารถรองรับใหบ๎ริการ
ติดต้ัง=ยานพาหนะ ACLS) อายุการใช๎งาน 13 ป ีเร่ิมใช๎ 7 พ.ย.45

 - รถพยาบาลฉุกเฉิน คันที่ 3 (Mobile CCU)
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อายุการใช๎งาน 5 ป ีเร่ิมใช๎ 17 มี.ค. 53
 - รถพยาบาลฉุกเฉิน คันที่ 4 อายุการใช๎งาน 2 ปี
เร่ิมใช๎ 5 พ.ย. 58
1.ใช๎สํงตํอผ๎ูปวุย เพื่อไปรักษา รพ. อื่น สูงสุด 20 คร้ัง/เดือน
2.ใช๎รับผ๎ูปวุยมารักษาที่สถาบนัโรคทรวงอก สูงสุด 2 คร้ัง/
เดือน
3.ใช๎สํงตํอผ๎ูปวุยตรวจนอกสถาบนัสูงสุด 5 คร้ัง/เดือน
4.ใช๎ออกหนํวยใหบ๎ริการนอกสถาบนัโรคทรวงอกสูงสุด
7 คร้ัง/เดือน
5.ใช๎ภารกิจของคลังเลือดสูงสุด 25 คร้ัง/เดือน
6.รถพยาบาลฉุกเฉินอายุการใช๎งานมากกวํา 10 ปี
จ านวน 2 คน (คันที่ 1 และ 2) ไมํสามารถรองรับการให๎
บริการ ACLS

18 เคร่ืองนึ่งฆําเชื้อโรคด๎วยไอน้ าระบบอัตโนมัติความจุ 4,500,000.00  1 4,500,000.00      1        4,500,000.00      
15.6 ไมํน๎อยกวํา 570 ลิตร แบบ 2 ประตูพร๎อมอุปกรณ๑

กลํุมงานศัลยศาสตร๑
ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท 2559

งานเชื อมตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉกุเฉนิ (Disaster Recovery Site)
19 งานเชื่อมตํอระบบคอมพวิเตอร๑ส ารอง 1,804,020.00     1 1,804,020              1 1,804,020              เปน็งานจัดท าระบบเชื่อมตํอระหวาํงเคร่ือง

1.59 ฉุกเฉิน คอมพวิเตอร๑แมํขํายระบบงานบริการผ๎ูปวุย
:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389 กับเคร่ืองคอมพวิเตอร๑แมํขํายส ารองฉุกเฉิน
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต ซ่ึงจะติดต้ังระหวาํงอาคาร 5 ชั้น 2 กับ
รายละเอียดครุภณัฑ์ อาคาร 7 ชั้นลอย เพือ่ใหม๎ีระบบงาน
 - ระบบ Software คอมพวิเตอร๑เครือขํายงานบริการผ๎ูปวุยทีท่ างาน
 - ระบบ Network เหมือนระบบจริง ติดต้ังอยูอํีกสถานทีห่นึง่
 - Other มีการเชื่อมเครือขํายถึงกันและปรับปรุงข๎อมูล

แบบเรียวไทม๑ตามมาตรฐานความปลอดภยั

20 ชุดฝึกการชํวยฟืน้คืนชีพขัน้สูงและชุดสร๎าง 2,000,000.00     1 2,000,000              1 2,000,000              เนือ่งจากสถาบนัโรคทรวงอก มีหลักสูตรการ
2.59 สถานการณ๑จ าลอง พร๎อมชุดควบคุมไร๎สาย พยาบาลเฉพาะทาง ซ่ึงมีความจ าเปน็ต๎องเรียน

กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล การประเมินและตรวจรํางกายผ๎ูปวุยในโรคปอด
และหวัใจ

21 เคร่ืองจี้และตัดด๎วยคล่ืนความถีสู่ง 2,440,000.00     1 2,440,000              1 2,440,000.00          เนือ่งจากกลํุมงานศัลยศาสตร๑ มีการพฒันา
3.59 กลํุมงานศัสยศาสตร๑ ด๎านการผําตัดหวัใจและปอด โดยใช๎เคร่ืองจี้และ

ตัดด๎วยคล่ืนความถีสู่งซ่ึงเปน็เทคโนโลยีสมัยใหมํ
ชํวยใหก๎ารผําตัด รวดเร็วมีการชอกช้ าของเนือ้เยือ่
นอ๎ย ลดการเจ็บปวดของบาดแผล



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบแบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพร้อม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครุภณัฑ์ สิ งก่อสร้าง

BOQ

ล าดบั
ที 

รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

22 ชุดเคร่ืองมือผําตัดปอดแบบแผลเล็ก 1,278,000.00     1 1,278,000              1 1,278,000              เนือ่งด๎วยการท าผําตัดปอดในปจัจุบนัมีววิฒันา
4.59 กลํุมงานศัสยศาสตร๑ การ ท าผําตัดแบบแผลเล็ก ท าใหผ๎ู๎ปวุยฟืน้ตัว

เร็ว และลดการบาดเจ็บของแผล ของเดิมมี 1 ชุด
ไมํเพยีงพอตํอการใช๎งาน

23 โคมไฟผําตัดแขวนเพดานชนดิหลอด 2,590,000.00     1 2,590,000.00          1 2,590,000.00          โคมเกําช ารุด ใช๎งานมานานกวาํ 13 ป ีจึงมี 
5.59 แอลอีดีแบบโคมคํูพร๎อมระบบรองรับกล๎อง ความประสงค๑จะจัดซ้ือใหมํ

สํงสัญญาณภาพและแขนติดต้ังจอรับ
สัญญาณภาพแบบจอคํูจ านวน 2 แขน
กลํุมงานศัลยศาสตร๑

24 เคร่ืองบนัทกึคล่ืนไฟฟาูหวัใจ 12 ลีด 1,004,000.00     9 9,036,000.00          9 9,036,000.00          ใช๎บนัทกึคล่ืนไฟฟาูหวัใจชนดิพกพาติดตัวตลอด
6.59 พร๎อมกันตลอด 24 ชั่วโมง แบบพกพาติดตัว 24 ชั่วโมง โดยเคร่ืองจะบนัทกึติดตัวไปกับผ๎ูปวุย

(12-LEAD Holter Analysis) รวมตัวลูก โดยสะพาย หรือคาดไวท๎ีเ่อว ผ๎ูปวุยสามารถท า
ส าหรับติดตัวผ๎ูปวุยเพือ่บนัทกึคล่ืนไฟฟาู กิจวตัรประจ าวนัได๎ตามปกติ เมื่อบนัทกึครบ 

24 ช.ม.แล๎ว สามารถน าข๎อมูลทีถู่กบนัทกึ
มาวเิคราะห๑ด๎วยเคร่ืองวเิคราะห๑คล่ืนไฟฟาูหวัใจ 
24 ช.ม.(12-LEAD Holter Analysis ) 
ทีท่างโรงพยาบาลมีอยูแํล๎ว พร๎อมแสดงออกทาง
จอภาพ และพมิพ๑ผลออกมาโดยใช๎กระดาษ
 เอ.4 ทัว่ไปได๎

ครุภณัฑ์ป ี58 ยกมาด าเนินการตอ่ในป ี59
25 แลกเปล่ียนเคร่ืองเอกซเรย๑สวนหวัใจชนดิสองระนาบ 40,000,000.00    1 40,000,000.00        1 40,000,000.00        เพือ่ทดแทนหอ๎ง Cath C ซ่ึงมีอายุการใช๎งาน

8.59 :กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ (30920) มานานประมาณ 8 ป ีท าใหห๎ลอด x-ray เกิดความ
เส่ือมสภาพ ไมํชัดเจน มีปญัหาเวลาท าหตัถการ

(เดิมเคร่ืองเอกซเรย๑สวนหวัใจชนดิสองระนาบ) ขยายหลอดเลือดหวัใจ ใหผ๎ู๎ปวุยซ่ึงจะกํอใหเ๎กิด
ผลเสียตํอผ๎ูปวุยขณะรับการรักษา

26 เคร่ืองตรวจหวัใจด๎วยคล่ืนเสียงสะทอ๎นความถีสู่งชนดิเคล่ือนที่ 2,500,000.00     1 2,500,000.00          1 2,500,000.00          เพือ่ใช๎ในหอ๎งตรวจผ๎ูปวุยนอก เพือ่ลดระยะเวลา
9.59 :กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ (30920) ในการนดัตรวจ ส าหรับในผ๎ูปวุยทีม่ีภาวะการบบีตัว

ของหวัใจนอ๎ย (Poor LV) (one stop service)

27 light sourse for Flerible Bronchoscopy 3,400,000.00     1 3,400,000.00          1 3,400,000.00          พบเคร่ืองมีปญัหา
10.59 :กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด (30240) จ าวนการใช๎งาน Bronchoscopy

28 เคร่ืองตรวจวเิคราะห๑การนอนหลับชนดิความละเอียดสูง 1,995,000.00     1 1,995,000.00          1 1,995,000.00          
11.59 Sleep Lap

:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด (30240)

29 โปรแกรมระบบสารสนเทศของหอ๎งปฏบิติัการ (LIS) 1,658,500.00     1 1,658,500.00          1 1,658,500.00          
12.59 :กลํุมงานพยาธวิทิยา (30300)
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30 เคร่ืองเอกซเรย๑เคล่ือนทีร่ะบบดิจิตอล (Mobile Digital 6,000,000.00     1 6,000,000.00          1 6,000,000.00          เนือ่งจากเคร่ืองเอกซเรย๑เคล่ือนทีท่ีใ่ช๎เอกซเรย๑
13.59 x-ray) ขนาด 30 kw ผ๎ูปวุยบริเวณ Ward ตํางๆ เกิดช ารุด (รวมระยะ

:กลํุมงานรังสีวทิยา (30970) เวลาการใช๎งาน 19 ป)ี

31  ชุดศูนย๑กลางเฝูาติดตามการท างานของหวัใจพร๎อมเคร่ืองติดตามชนดิไร๎สาย 3,600,000.00     2 7,200,000.00          2 7,200,000.00          เนือ่งจากหนวํยงาน 7/9 พเิศษมีเคร่ือง Telemetry
15.59  (Telemetry):กลํุมภารกิจบริการวชิาการ Receiver จ านวน 1 เคร่ือง ใช๎งานมานานมากกวาํ

น.ส.อัมพร  โต๏ะน,ิ น.ส. จิราภา อารยะศิริ, นางพรรณี บรรลังก๑ 15 ป ีปจัจุบนัเคร่ืองช ารุดบอํยต๎องใช๎เวลานาน
ในการซํอม จึงมีความจ าเปน็ต๎องใช๎ครุภณัฑ๑นี้
ทดแทนของเดิม และหนวํยงาน 6/4 ไมํเคยมีใช๎
มากํอน สามารถใช๎รํวมกันในหนวํยงาน 6/2, 6/3
และ 6/4

32 เคร่ืองทดสอบสมรรถภาพปอดและหวัใจโดยการวดั 3,800,000.00     1 3,800,000.00          1          3,800,000.00          เพือ่วเิคราะห๑สมรรถภาพ ความฟติของรํางกาย
17.59 ปริมาณการใช๎ออกซิเจนสูงสุดขณะออกก าลังกาย ด๎วยการวดัปริมาณการใช๎ออกซิเจนและระดับ

พร๎อม Software วเิคราะห๑ข๎อมูล การใช๎พลังงานขณะออกก าลังกายและสามารถ
น ามาใช๎ท า EX. Prescription(Documentation),
ระบบถํายทอดสัญญาณภาพและเสียงระยะไกล 
(Streaming) ซ่ึงทัง้3 ระบบดังกลําวสามารถ
ลดภาระของเจ๎าหนา๎ทีแ่ละพยาบาลขัน้ตอน
การปฏบิติังานในหอ๎งผําตัดได๎ ท าใหม๎ีเวลา
ในการดูแลผ๎ูปวุยได๎มากขึน้ สํงผลใหเ๎กิด
ประสิทธภิาพในการรักษามากขึน้ด๎วย
โดยการควบคุมระบบตําง ๆ ภายในหอ๎งผําตัด
สามารถสํงสัญญาณภาพระยะไกลเพือ่การเรียน
การสอน พร๎อมการบนัทกึภาพการผําตัดเพือ่ท า
การวนิจิฉัยในการใหก๎ารรักษาผ๎ูปวุยสอดคล๎อง
กับพนัธกิจของสถาบนัในด๎านความเปน็เลิศทาง
วชิาการ และเปน็ผ๎ูน าด๎านการรักษาโรคปอด
และหวัใจระดับนานาชาติ

33 เคร่ืองอบฆําเชื้อด๎วยแก๏สแอทธลีินอ๏อกไซด๑ 3,000,000.00 1 3,000,000.00 1 3,000,000.00 ใช๎ส าหรับการท าใหอ๎ุปกรณ๑ผําตัดชนดิที่
18.59 กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล หนวํยจํายกลาง น ากลับมาใช๎ซ้ าปราศจากเชื้อโรค โดย

กระบวนการท างานไมํเปน็อันตรายตํอ
ผ๎ูปฏบิติัและไมํเปน็พษิตํอส่ิงแวดล๎อม 
เพือ่ทดแทนเคร่ืองอบฆําเชื้อชนดิใช๎
แก๏สเอทธลีินออกไซด๑ทีห่นวํยงานมีใช๎
อยูอํายุงาน 16 และ 21 ปซ่ึีงประสิทธิ
ภาพการท างานของเคร่ืองลดลงตาม
อายุการใช๎งาน

34 เคร่ืองดมยาสลบพร๎อมเคร่ืองชํวยหายใจอัตโนมัติ 2,200,000.00 1 2,200,000.00 1 2,200,000 ใช๎ในผ๎ูปวุยภาวะวกิฤต และผ๎ูปวุย



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบแบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพร้อม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครุภณัฑ์ สิ งก่อสร้าง

BOQ

ล าดบั
ที 

รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

20.59 ส าหรับใช๎ในหอ๎ง MRI เคร่ือง ทีจ่ าเปน็ต๎องได๎รับยาสลบในระหวาํง
การท าการตรวจด๎วยเคร่ือง MRI

35 หอ๎งปฏบิติัการความดันลบแยกสํวนพร๎อมติดต้ังเพือ่ปอูงกันการ 1,700,000.00 1 1,700,000.00 1 1,700,000 เพือ่ใช๎ควบคุมโรคติดตํอและใช๎ส าหรับ
21.59 ปนเปือ้นของเชื้อสํูภายนอก (Portable Isolate Chamber) ปฏบิติัการรักษาผ๎ูปวุยทีติ่ดเชื้อ จากการระบาด

ผ๎ูประสานงาน พ.วพิรรณ ของโรคไข๎หวดัใหญ2ํ009ไข๎หวดันก SARS 
วณัโรคหรือผ๎ูปวุยทีม่ีอาการด้ือยาปฏชิีวนะ
อยํางรุนแรง เพือ่ปอูงกันการแพรํกระจายเชื้อ
จากผ๎ูปวุยทีติ่ดเชื้อสํูบคุคลภายนอกหรือ
ผ๎ูปวุยรายอื่น
 - สามารถใช๎เปน็หอ๎งปฏบิติัการทางเคมี 
หรือชีวภาพได๎

36 เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) พร๎อมติดต้ัง 2,500,000.00 2 5,000,000.00 2 5,000,000 ใช๎ส ารองไฟเคร่ืองสวนหวัใจและเคร่ืองมือ
22.59 ผ๎ูประสานงาน พ.วพิรรณ ในหอ๎งสวนหวัใจตึก 7 ชั้น 2 จ านวน 4 หอ๎ง 

(สามารถส ารองไฟฟาูได๎ไมํนอ๎ยกวาํ 160 กิโลวตัต๑) กรณีเกิดกระแสไฟฟาูขัดข๎องในชํวงกํอนที่
ขอปรับราคาเพิม่เปน็เคร่ืองละ2,500,000 อ.วพิรรณ 13 ส.ค.58 เคร่ืองก าเนดิไฟฟาูส ารองจะท างาน

37 เคร่ืองประมวลสัญญาณภาพระบบวดีิทศัน๑และเคร่ือง 453,000.00 1 453,000.00 1 453,000.00 
23.59 ก าเนดิแสง(สมทบงบคําเส่ือมสปสช.ป2ี557)

38 เคร่ืองติดตามการท างานหวัใจชณะออกก าลังกาย (Telemetry 3,000,000.00     1 3,000,000.00          1 3,000,000.00           - เพือ่ตรวจติดตามคล่ืนไฟฟาูหวัใจผ๎ูปวุยโรคหวัใจ
24.59 12 Channel) และโรคปอดทีม่ีความเส่ียงปานกลาง - สูง

:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟืน้ฟ ู(,30330,30950) ขณะออกก าลังกาย เคร่ืองทีม่ีอยูปํจัจุบนัไมํเพยีงพอ

25 โครงการพฒันาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ 8,000,000.00     1 8,000,000.00          1 8,000,000.00          
25.59 งานระบบคอมพวิเตอร๑

26 โครงการพฒันาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศหนวํยงานฝุาย 2,148,838.60     1 2,148,838.60          1 2,148,838.60          
****** ฝุายแผนงานและประเมินผล

ที ดนิและสิ งก่อสรา้ง 113,011,060      88,533,010       24,478,050       
ปีเดยีว
ราคาต  ากว่า 10 ล้านบาท 59,402,310       45,334,010       14,068,300       

1 จ๎างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน 1,121,300.00  1,121,300          1,121,300          จะจ๎างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน (SPLIT
(SPLIT TYPE) TYPE) ของอาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 6, อาคารโภชนาการ,
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(จ านวน 283 เคร่ือง) อาคารพัสดุ, อาคารยานพาหนะ, อาคารงานส่ิงแวดล๎อม,
:ฝุายพัสดุและบ ารุงรักษา อาคารร๎านค๎าสวัสดิการ, และอาคารหนํวยจํายกลางเดิม

-                  
2 จัดจ๎างท าสัญญาบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง ตรวจซํอม เนื่องด๎วยขณะนี้สัญญาบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง ตรวจซํอม

แก๎ไขพร๎อมอะไหลํ แก๎ไขพร๎อมอะไหลํ ของเคร่ืองล๎างฟิล๑มอัตโนมัติ (0117/17)
รายละเอียดของพัสดุที่จะซ้ือหรือจัดจ๎าง และการประกันเคร่ืองของเคร่ืองเอกซเรย๑เคล่ือนที่ระบบ
สัญญาบริการ (แบบ A) แบบรวมอะไหลํ ดิจิตอล (6525-004-0001-2/1) ของบริษัท Carestream
5.1สัญญาบ ารุงรักษาเคร่ือง DRX REVOLUTION 750,000.00    จ ากัด ก าลังจะหมดลง ทางกลํุมงานรังสีวิทยาจึงมีความ
(K-no.300-7882) ประสงค๑จัดจ๎างท าสัญญาดูแลรักษา (แบบ A รวมอะไหลํ)
5.2สัญญาบ ารุงรักษาเคร่ือง KODAK DV6800 68,000.00      จ านวน 2 เคร่ือง เปน็ระยะเวลา 9 เดือน (3งวด)
(K-no.300-6200) โดยเร่ิมระยะเวลาประกันต้ังแตํ วันที่ 1 มกราคม 2560
หมายเลขพัสดั 6525-004-0001-2/1 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

รวมเปน็เงิน 818,000.00     เพื่อใหง๎านบริการเอกซเรย๑ผ๎ูปวุยมีประสิทธิภาพ และพร๎อม
จ านวนภาษีมูลคําเพิ่ม 7% 57,260.00      ใหบ๎ริการผ๎ูปวุยอยูํเสมอ ทางกลํุมงานรังสีวิทยาจึงขออนุมัติ

รวมเปน็เงินทั้งส้ิน 875,260.00    875,260            875,260             จัดจ๎างท าสัญญาบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง ตรวจซํอมแก๎ไข
พร๎อมอะไหลํ 

3 ปรับปรุงและซํอมแซม ชั้น 1 อาคาร 3 1,200,000.00  1,200,000          1,200,000          เนื่องจากงานเวชนิทศัน๑ขอย๎ายหนํวยงานไป ชั้น 1 อาคาร 3
:งานเวชนิทศัน๑ 30385 (กลํุมงานทนัตกรรมเดิม) เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ
รายละเอียดดังนี้ ปฏบิติังานไมํสะดวก และเหน็ควรปรับปรุงบริเวณชั้น 1
1.เปล่ียนกระจก จากบานเกล็ดเปน็บานเล่ือน บริเวณ อาคาร 3 และซํอมแซม เพื่อใหเ๎กิดความสะดวกในการท างาน
ด๎านรอบทั้งหมด และความปลอดภยัในทรัพย๑สินของหนํวยงาน 
2.ประตู ปรับปรุงประตู 2 จุด จากบานไม๎เปน็กระจก
3.ประตู ขอปดิทบึประตู 6 จุด ด๎านนอก 5 จุด
ด๎านใน 1 จุด
4.ปรับปรุงพื้น เปน็กระเบื้องยางชนิดแผํนใหญํ
5.ปรับปรุง เอาผนังกั้นออกเพื่อรวมเปน็หอ๎งเดียวกัน
ตรงจุดหอ๎งล๎าง
6.เจาะท าทางออกด๎านข๎างอาคาร เพื่อใช๎ท ากิจกรรม
ของงานศิลป์
7.ปอูิฐตัวหนอน ปรับปรุงด๎านข๎างอาคาร
8.ปรับปรุงฝูา เนื่องจากมีปลวก

4 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 2 และ ชั้น 3 8,000,000.00  8,000,000          8,000,000          เนื่องจากสภาพเดิมเกําและทรุดโทรม
:ฝุายบริหารทั่วไป กลํุมภารกิจอ านวยการ 30959

5 ปรับปรุงสีภายนอกอาคาร 6 1,000,000.00  1,000,000          1,000,000          เนื่องจากสภาพเดิมเกําและทรุดโทรม
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:ฝุายบริหารทั่วไป กลํุมภารกิจอ านวยการ 30959

6 ปรับปรุงสีภายนอกอาคาร 9 1,000,000.00  1,000,000          1,000,000          เนื่องจากสภาพเดิมเกําและทรุดโทรม
:ฝุายบริหารทั่วไป กลํุมภารกิจอ านวยการ 30959

7 ปรับปรุงภมิูทศัน๑และท าสวนหยํอม ข๎างโรงยิม 500,000.00    500,000            500,000             
:ฝุายบริหารทั่วไป กลํุมภารกิจอ านวยการ 30959

8 จัดจ๎างตรวจสอบดูแลและควบคุมเคร่ืองสูบน้ า 37,450.00      37,450              37,450              
ระยะเวลา 1 ปี
2559
ราคาต  ากว่า 10 ล้านบาท 2559

** สิ งก่อสร้าง ระบเุลขที แบบ............
9 ปรับปรุงหอ๎งประชุมและส านกังาน 400,000.00        1 400,000                1 400,000                หอ๎งประชุมและส านกังานเนือ่งจากใช๎งาน

ศัลยศาสตร๑ มานานกวาํ 15 ป ีปจัจุบนัมีศัลยแพทย๑จ านวน
กลํุมงานศัลยศาสตร๑ เพิม่ขึน้ สถานทีเ่ดิมคับแคบ ไมํเพยีงพอใช๎งาน

จึงมีความประสงค๑ปรับปรุง เปล่ียนแปลงสถานที่
ใหม๎ีอนามัยส่ิงแวดล๎อม เหมาะสมกับบคุลากร
ในการท างาน

10 ปรับปรุงหอ๎ง OR 3 7,000,000.00     1 7,000,000              1 7,000,000              หอ๎งผําตัดใช๎งานมานาน 13 ป ีต๎องการปรับปรุง
กลํุมงานศัลยศาสตร๑ ใหท๎นัสมัย ปอูงกันการติดเชื้อ

11 ปรับปรุงหอ๎ง OR 4 6,500,000.00     1 6,500,000              1 6,500,000              หอ๎งผําตัดใช๎งานมานาน 13 ป ีต๎องการปรับปรุง
กลํุมงานศัลยศาสตร๑ ใหท๎นัสมัย ปอูงกันการติดเชื้อ 13 ป ีต๎องการ

ปรับปรุงใหท๎นัสมัย ปอูงกันการติดเชื้อ

 ปรับปรุงติดต้ังเคร่ืองก าเนดิไฟฟาูอาคาร 9
209750

13 ปรับปรุงระบบแก๏สทางการแพทย๑,
ระบบไฟฟาู ระบบดับเพลิง อาคาร 2 8,300,000.00     1 8,300,000              1 8,300,000              ปรับปรุงพืน้ทีภ่ายในสถาบนัฯ

14 ปรับปรุงอาคารบา๎นพกัเจ๎าหนา๎ที่ 750,000.00        1 750,000                1 750,000                ปรับปรุงพืน้ทีภ่ายในสถาบนัฯ

15 ปรับปรุงหอ๎งระบบคอมพวิเตอร๑ 5,018,300            5,018,300            ต๎องการติดต้ังที ่
ส ารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery ปจัจุบนัติดต้ังอยูทํี ่-
Site) อายุการใช๎งาน
:งานระบบคอมพวิเตอร๑ 30388, 30389 จ านวนหนวํยทีใ่ช๎ตํอเดือน : 
นายอนสุรณ๑  สุขสุชิต โครงการดังกลําว เปน็การปรับปรุงพืน้ทีแ่ละ
รายละเอียดครุภณัฑ์ อุปกรณ๑ ตามมาตรฐานความปลอดภยัของ



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบแบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพร้อม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครุภณัฑ์ สิ งก่อสร้าง

BOQ

ล าดบั
ที 

รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

 - FITOUT WORK 130,000.00        1 139,100                1 139,100                หอ๎งคอมพวิเตอร๑ ชั้นลอย อาคาร 7 เพือ่รองรับ
 - ELECTRICAL WORK 340,000.00        1 363,800                1 363,800                ระบบส ารองคอมพวิเตอร๑ซ่ึงจะต๎องสามารถ
 - UNINTERRUPTIBLE POWER 750,000.00        1 802,500                1 802,500                ท างานได๎ทนัททีีร่ะบบหลักมีปญัหา 
SUPPLY SYSTEM ซ่ึงหมายความวาํ สถาบนัโรคทรวงอกจะต๎อง
 - AIR CONDITIONING SYSTEM 1,680,000.00     1 1,797,600              1 1,797,600              มีระบบส ารองทีท่ างานเหมือนระบบจริง
 - FIRE PROTECTION SYSTEM 540,000.00        1 577,800                1 577,800                ติดต้ังอยูอํีกสถานทีห่นึง่มีการเชื่อมเครือขําย
 - ALARM & SECURITY SYSTEM 790,000.00        1 845,300                1 845,300                ถึงกันและปรับปรุงข๎อมูลแบบเรียวไทม๑ 
 - NETWORK CABLING SYSTEM 460,000.00        1 492,200                1 492,200                ซ่ึง ณ ปจัจุบนัสถาบนัไมํมีระบบดังกลําว

(ราคารวม
VAT 7%)

16 ปรับปรุงหอ๎งตรวจ Sleep lab 1,100,000.00 2 2,200,000.00 2 2,200,000 เพือ่รองรับการติดต้ังเคร่ือง Sleep lab

17 ปรับปรุงพืน้ทีภ่ายในสถาบนั ER 2,500,000.00 1 2,500,000.00 1 2,500,000 

18 ปรับปรุงอาคารรอบสถาบนัโรคทรวงอก*** 5,000,000.00 1 5,000,000.00 1 5,000,000 

19 ปรับปรุงพืน้ทีร่อบสถาบนัโรคทรวงอก 8,000,000.00 1 8,000,000.00 1 8,000,000 เพือ่ปรับปรุงภมูิทศัน๑

ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท 53,608,750       43,199,000       10,409,750       
12 ติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 800KW (1000 KVA) 10,409,750.00    1 10,409,750            1 10,409,750            ปรับปรุงพืน้ทีภ่ายในสถาบนัฯ

(แก๎ไข) พร๎อมแผงควบคุมไฟฟาู (ต๎ูMDB แบบ OUTDOOR TYPE) 

20 ปรับปรุงหอ๎งพเิศษ 7/6,7/7,7/8,7/9 18,500,000.00 1 18,500,000.00 1 18,500,000 

21 ปรับปรุงหอผ๎ูปวุย RCU 10,699,000.00 1 10,699,000.00 1 10,699,000 ปรับปรุงอาคารใหม๎ีความปลอดภยั
เพือ่รองรับการบริการ

22 ปรับปรุงอาคารวทิยาลัย 3 ชั้น  เพิม่เปน็14000000 14,000,000.00 1 14,000,000.00 1 14,000,000 ปรับปรุงอาคารใหม๎ีความปลอดภยั
เพือ่รองรับการบริการ

ผูกพันใหม่

ผูกพันเดมิ


