
หน่วย : บาท

จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย

รวมทั้งสิ้น 340,086,987.84     223,066,575.10     117,020,412.74       
ครภุัณฑ์ 215,607,191.84     126,267,575.10     89,339,616.74         
ราคาต  ากว่า 1 ล้านบาท 2,940   85,252,671.84      38,770,575.10       46,482,096.74         

1 เคร่ืองติดตามคล่ืนไฟฟูาหัวใจและระบบไหล 480,000             12 5,760,000              12 5,760,000              ต้องการติดต้ังที่ 7/6 อายุการใช้งาน > 10 ปี
เวยีนโลหิต ต้องการติดต้ังที่ 7/7 อายุการใช้งาน > 10 ปี 

ต้องการติดต้ังที่ 7/8 อายุการใช้งาน > 10 ปี
ต้องการติดต้ังที่ 6/4 อายุการใช้งาน > 10 ปี

:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ต้องการติดต้ังที่ 2/3 อายุการใช้งาน > 8 ปี
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ต้องการติดต้ังที่ 2/4 อายุการใช้งาน > 8 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน : ทุกวนั
นางพรรณี บัลลังก์ ปัจจุบันมีอยู่ 3 เคร่ือง

หน่วยงานสวนหัวใจ มีจ านวนเคร่ืองติดตาม
สัญญาณใช้งานมานานเกนิ 10 ปี ใช้งาน
ตลอดเวลา ต้องใช้กบัผู้ปุวยอย่างใกล้ชนิด

รายละเอียดครภุัณฑ์ ขณะที่ท าหัตถการสวนหัวใจ เคร่ืองเกา่ช ารุด
เคร่ืองติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ, ซ่อมบ่อยเนื่องจากใช้งานมาก ใช้มานานจึง
ความดันโลหิตชนิดภายนอกและวดัการ มีความจ าเป็นต้องซ้ือครุภัณฑ์มาทดแทน
อิ่มตัวของซิเจนในเลือด ของเดิม

2 เคร่ืองวดัความดันโลหิตอัตโนมัติ 80,000               6 480,000                6 480,000                ติดต้ังที่ 7/6 อายุการใช้งาน > 10 ปี 
ชนิดภายนอกและวดัการอิ่มตัวของออกซิเจน ปัจจุบันมีอยู่ 2
ในเลือด ติดต้ังที่ 7/7 อายุการใช้งาน > 10 ปี 
(NIBP+HR+SpO2) ปัจจุบันมีอยู่ 2
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ติดต้ังที่ 7/8 อายุการใช้งาน > 6 ปี 
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ปัจจุบันมีอยู่ 2
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ติดต้ังที่ 6/4 อายุการใช้งาน > 6 ปี 
นางพรรณี บัลลังก์ ปัจจุบันมีอยู่ 2
รายละเอียดครภุัณฑ์ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน : ทุกวนั
เคร่ืองวดัความดันโลหิตชนิดภายนอก กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน มีหอผู้ปุวยที่

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมการแพทย์
หมวดงบลงทนุ
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และวดัการอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด รองรับผู้ปุวยทั้งอายุรกรรมหัวใจ ปอด 
ศัลยกรรม และผู้ปุวยที่กลับมา นอนใน
โรงพยาบาล หน่วยงานมีเคร่ืองวดัความดัน
วดัออกซิเจน ไม่เพียงพอ เคร่ืองใช้มานาน
มากกว่า 6 - 10 ปี ซ่ึงมีโอกาศที่จะเสียผู้ปุวยจงึจ าเป็นต้องมีแผนในการส่ังซ้ือมาทดแทน

3 เคร่ืองล้างและท าลายเชื้อภาชนะขับของ 650,000             8 5,200,000              8 5,200,000                ต้องการติดต้ังที่ 7/6 = ไม่มี
เสียจากผู้ปุวยอัตโนมัติ -                         ต้องการติดต้ังที่ 2/3 = ไม่มี
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 -                         ต้องการติดต้ังที่ 6/3 = ไม่มี
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ -                         ต้องการติดต้ังที่ CCU อายุการใช้งาน >15 ปี 
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ -                         ปัจจุบันมีอยู่ 1 เคร่ือง 
นางพรรณี บัลลังก์ ต้องการติดทั้งที่ 7/7 = ไม่มี
รายละเอียดครภุัณฑ์ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน : ทุกวนั
เคร่ืองท าความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน มีหอผู้ปุวยที่
Urinal, Bed pan, ขวด, Drain เป็นต้น รองรับผู้ปุวยทั้งอายุรกรรมหัวใจ ปอด 

ศัลยกรรม และผู้ปุวยที่กลับมานอนใน
โรงพยาบาล หน่วยงานไม่มีเคร่ืองส าหรับล้าง
อุปกรณ์การแพทย์โดยเฉพาะ Bed Pan, 
Urinal ที่ต้องล้างวนัละหลายคร้ัง จึงจ าเป็น
ต้องมีแผนในการส่ังซ้ือเพือ่ใช้ในหน่วยงาน

4 เคร่ืองฟอกไตเทียม Hemodialysis 800,000             1 800,000                1 800,000                ต้องการติดต้ังที่ ICU อายุการใช้งาน >17 ปี
  ปัจจุบันมีอยู่ 1 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: เดือนละ 4-6 ราย
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ หน่วยงาน ICU มีปัญหาผู้ปุวยที่มีปัญหาไตวาย
นางพรรณี บัลลังก์ เฉียบพลันหลังผ่าตัด ซ่ึงไม่สามารถรักษาด้วยยา
รายละเอียดครภุัณฑ์ และการล้างไตทางหน้าท้องไม่ได้ผล เคร่ืองเกา่
เคร่ืองมือที่ใช้ล้างไตเมื่อผู้ปุวยมีปัญหา ที่ใช้มีอายุการท างานมากกวา่ 17 ปี จึงจ าเป็น
ไตวายอย่างเฉียบพลัน ต้องซ้ือมาทดแทน
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5 เคร่ืองควบคุมอัตราการไหลของยาและสาร 45,000               30 1,350,000              30 1,350,000                ต้องการติดต้ังที่ 6/2 อายุการใช้งาน >15 ปี
ละลาย ทางหลอดเลือดด าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอยู่ 3 เคร่ือง
โดยใช้กระบอกฉีดยา Syringe Pump ต้องการติดต้ังที่ 7/9 อายุการใช้งาน >15 ปี
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ปัจจุบันมีอยู่ 2 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ต้องการติดต้ังที่ CCU อายุการใช้งาน >15 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปัจจุบันมีอยู่ 23 เคร่ือง
นางพรรณี บัลลังก์ ต้องการติดต้ังที่ ICU อายุการใช้งาน > 15 ปี
รายละเอียดครภุัณฑ์ ปัจจุบันมีอยู่ 49 เคร่ือง
เคร่ืองที่ใช้ส าหรับให้สารละลาย ยา จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั
ให้คงที่ แน่นอน เนื่องจากผู้ปุวยในหน่วยงาน มีการให้ยา/

สารละลายในรูปแบบต่างๆ หลายชนิดในเวลา
ไม่แน่นอน มีผลกระทบต่อระบบการไหลเวยีน
ของผู้ปุวย เคร่ืองที่ใช้อยู่มีจ านวนไม่เพียงพอ
และใช้มานานเกนิ 10 ปี จึงจ าเป็นต้องมี
อุปกรณ์มาทดแทนให้เพียงพอ

6 เคร่ืองควบคุมอัตราการไหลของยาและสาร 65,000               15 975,000                15 975,000                  ต้องการติดต้ังที่ 7/7 อายุการใช้งาน >10 ปี
ละลาย ทางหลอดเลือดด าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอยู่ 3 เคร่ือง
Infusion Pump ต้องการติดต้ังที่ 6/4 อายุการใช้งาน >10 ปี
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ปัจจุบันมีอยู่ 2 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ต้องการติดต้ังที่ CCU อายุการใช้งาน > 15 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปัจจุบันมีอยู่ 4 เคร่ือง
นางพรรณี บัลลังก์ ต้องการติดต้ังที่ ICU อายุการใช้งาน > 15 ปี
รายละเอียดครภุัณฑ์ ปัจจุบันมีอยู่ 4 เคร่ือง
เคร่ืองที่ใช้ส าหรับให้สารละลาย ยา จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั
ให้คงที่ แน่นอน เนื่องจากผู้ปุวยในหน่วยงาน มีการให้ยา/

สารละลายในรูปแบบต่างๆ หลายชนิดในเวลา
เดียวกนั ท าให้การปรับยา/สารละลายไม่คงที่
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และไม่แน่นอน มีผลกระทบต่อระบบการ
ไหลเวยีนของผู้ปุวย หน่วยงานมีเคร่ืองไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน

7 เตียงไฟฟูา 120,000             19 2,280,000              19 2,280,000                ต้องการติดต้ังที่ 6/2 อายุการใช้งาน >8 ปี
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ปัจจุบันมีอยู่ 6 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ต้องการติดต้ังที่ 7/9 อายุการใช้งาน >15 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปัจจุบันมีอยู่ 17 เคร่ือง
นางพรรณี บัลลังก์ ต้องการติดต้ังที่ 6/3 = ไม่มี
รายละเอียดครภุัณฑ์ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั
เตียงไฟฟูา สามารถปรับระดับพืน้เตียง กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน มีห้อผู้ปุวยที่
สูง - ต่ า ได้ ปรับท่านั่งศีรษะสูงท่างอเข่า รองรับผู้ปุวยที่อยู่ในกึ่งวกิฤตทาง ศัลยกรรม
ปรับท่านั่งศีรษะสูง - เท้าต่ าได้ ปรับท่านั่ง และผู้ปุวยที่กลับมา นอนในโรงพยาบาลจ าเป็น
ศีรษะต่ า - เท้าสูง ต้องใช้เตียงไฟฟูา ให้การบริการผู้ปุวยเพือ่ความ

ปลอดภัยบางคร้ังเตียงช ารุด ต้องใช้เวลาซ่อม
จึงจ าเป็นต้องการแผนในการส่ังซ้ือเพิม่เติม

8 เตียงไฟฟูาส าหรับผู้ปุวยวกิฤต 500,000             14 7,000,000              14 7,000,000              ต้องการติดต้ังที่ CCU อายุการใช้งาน >12 ปี
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ปัจจุบันมีอยู่ 10 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ต้องการติดต้ังที่ ICU อายุการใช้งาน >12 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปัจจุบันมีอยู่ 14 เคร่ือง
นางพรรณี บัลลังก์ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั
รายละเอียดครภุัณฑ์ เพือ่ทดแทนเตียงที่ช ารุดใช้งานมานาน
เตียงไฟฟูา สามารถปรับระดับพืน้ที่ ไม่สามารถซ่อมได้
สูง - ต่ าได้ ปรับท่านั่งศีรษะสูงท่างอเข่า
ปรับท่านั่งศีรษะสูง - ต่ า ปรับท่านั่งศีรษะ
ต่ า - เท้าสูง
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9 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดเคล่ือนย้ายได้ 200,000             3 600,000                3 600,000                  ต้องการติดต้ังที่ ICU อายุการใช้งาน >15 ปี
Transport Ventilator ปัจจุบันมีอยู่ 2 เคร่ือง
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ต้องการติดต้ังที่ CCU อายุการใช้งาน >15 ปี
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ปัจจุบันมีอยู่ 1 เคร่ือง
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั
นางพรรณี  บัลลังก์ เนื่องจากเคร่ืองช่วยหายใจชนิดเคล่ือนย้ายใน
รายละเอียดครภุัณฑ์ ICU และ CCU เป็นเคร่ืองเกา่ใช้งานมากกวา่
เคร่ืองช่วยหายในชนิดเคล่ือนย้ายผู้ปุวย 15 ปี ปัจจุบันช ารุดซ่อมบ่อย ท าให้ไม่เพียงพอ
ที่ใส่ท่อช่วยหายใจจากหน่วยงานหนึ่ง กบัการรับผู้ปุวยที่เพิม่ขึ้น บางคร้ังท าให้เกดิ
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ความล่าช้าในการเคล่ือนย้ายผู้ปุวย จึงมีความ
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ จ าเป็นใช้ครุภัณฑ์นี้
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ
นางพรรณี  บัลลังก์

10 เคร่ืองบันทึกคล่ืนไฟฟูาหัวใจชนิด 12 ลีด 300,000             4 1,200,000              4 1,200,000              ต้องการติดต้ังที่ 7/7 อายุการใช้งาน >15 ปี
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ปัจจุบันมีอยู่ 1 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ ต้องการติดต้ังที่ 7/7 อายุการใช้งาน >15 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปัจจุบันมีอยู่ 1 เคร่ือง
นางพรรณี  บัลลังก์ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั
รายละเอียดครภุัณฑ์ มีผู้ปุวยอายุมากที่จ าเป็นต้องตรวจ ECG 
เคร่ืองที่ตรวจคล่ืนไฟฟูาหัวใจที่ปกติและ เคร่ืองที่ใช้อยู่ใช้มานานเกนิ 10 ปี จึงต้องซ้ือ
ผิดปกติ มาทดแทน

11 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ 650,000             4 2,600,000              4 2,600,000                ต้องการติดต้ังที่ CCU อายุการใช้งาน >10 ปี
แบบชดเชยการร่ัวไหลชองกา๊ซอัตโนมัติ ปัจจุบันมีอยู่ 2 เคร่ือง

ต้องการติดต้ังที่ RCU อายุการใช้งาน >10 ปี
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 30953 ปัจจุบันมีอยู่ 11 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๊ะนิ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ มีเคร่ืองใช้ไม่เพียงพอ และเป็นเคร่ืองเกา่
นางพรรณี  บัลลังก์ หลายเคร่ือง
รายละเอียดครภุัณฑ์
เป็นเคร่ืองช่วยหายใจที่ไม่ต้องใส่ท่อ
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ช่วยหายใจ
12 เคร่ืองวดัความอิ่มตัวของออกซิเจนชนิด 34,000               3 102,000                3 102,000                   - ต้องการติดต้ังที่ OPD ปอด 

พกพา  - ปัจจุบันมีติดต้ังที่ OPD ปอด 1 เคร่ือง
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยนอก 30673-4 อายุการใช้งาน >7 ปี, ที่ COPD 1 เคร่ือง
นางละม้าย  ท่าทราย อายุการใช้งาน >4 ปี, ที่ TB Clinic 1 เคร่ือง
นางนงนุช  หอมขจร ขอบงบปี 57
รายละเอียดครภุัณฑ์ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั
สามารถวดัความเข้มข้นของออกซิเจน  - เนื่องจากเพิม่ห้องตรวจโรคจากเดิม 3 ห้อง
ในเลือด โดยวดัชีพจรจากปลายนิ้ว เป็น 5 ห้อง (Sleep Clinic 2 ห้อง) และใช้
ขณะแพทย์ตรวจและเคล่ือนย้ายผู้ปุวย กบัคลินิกนอกเวลาทุกวนั

 - ต้องการติดต้ังที่ OPD หัวใจ
 - ปัจจุบันมีติดต้ังที่ OPD หัวใจ 1 เคร่ือง
อายุการใช้งาน >8 ปี
จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั
 - เนื่องจากเพิม่ห้องตรวจโรคจากเดิม 4 ห้อง
เป็น 6 ห้อง และใช้กบัคลินิกนอกเวลาทุกวนั

13 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบ 200,000             2 400,000                2 400,000                จ านวนที่มีอยู่ไม่พอเพียงจ าเป็นต้องใช้งาน
ชั่วคราว(Dual chamber Pacemaker) จ านวนมาก
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14 เคร่ืองชั่งน้ าหนักชนิดดิจิตอลและดัชนี 30,000               1 30,000                  1 30,000                     - ต้องการติดต้ังที่ TB Clinic
มวลกายพร้อมที่วดัส่วนสูง ปัจจุบัน : ไม่มี
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยนอก 30673-4 จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: 240/เดือน
นางละม้าย  ท่าทราย  - เดิมใช้ร่วมกบัสถิติ การอ่านผลเป็นแบบสเกล
นางนงนุช  หอมขจร ไม่ละเอียดเหมือนดิจิตอล
รายละเอียดครภุัณฑ์
เป็นเคร่ืองชั่งน้ าหนักที่สามารถบอกค่าได้
แม่นย าแน่นอน ผู้รับบริการสะดวกในการ
ใช้งาน

15 เคร่ืองชั่งน้ าหนักส าหรับรถเข็นนั่ง 145,000             1 145,000                1 145,000                   - ต้องการติดต้ังที่ ER
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยนอก 30673-4 ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ : ไม่มี
นางละม้าย  ท่าทราย จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: 200/เดือน
นางสุกญัญา  สบายสุข  - เป็นเคร่ืองที่สามารถชั่งน้ าหนักผู้ปุวยที่
รายละเอียดครภุัณฑ์ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ขณะผู้ปุวยอยู่บนรถเข็น
เป็นเคร่ืองที่สามารถชั่งน้ าหนักขณะผู้ปุวย โดยไม่ต้องลุกยืน ปูองกนัอุบัติเหตุจากการ
อยู่บนรถเข็นโดยไม่ต้องลุกยืน สามารถ พลักตกหกล้ม
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกวา่ 300 กโิลกรัม

16 เคร่ืองวดัความดันโลหิตอัตโนมัติแบบ 75,000               2 150,000                2 150,000                   - ต้องการติดต้ังที่ OPD200
สอดแขน ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ : OPD200 และ
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยนอก 30673-4 OPDศัลยกรรม จ านวน 2 เคร่ือง  
นางละม้าย  ท่าทราย อายุการใช้งาน >3 ปี
นางกลุถิรา  ชินวฒันา จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: ทุกวนั 
รายละเอียดครภุัณฑ์ 4,000 คน/เดือน
สามารถวดัความดันโลหิตชนิดพิมพ์ผลได้  - ผู้ปุวยสามารถวดัความดันโลหิตด้วยตนเอง
แสดงค่าความดันโลหิตและคัดกรองผู้ปุวย โดยมีพยาบาลให้ข้อมูล เคร่ืองสามารถพิมพ์ผล
ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ าเสมอได้ ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ

ได้โดยอัตโนมัติ

17 ชุดเล่ือยตัดกระดูกหน้าอกท างานด้วยแบตเตอร่ี 800,000             4 3,200,000              4 3,200,000              ต้องการติดต้ังที่ OR 1 - 5
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:ปอด-หัวใจเทียม 30207 ชุด ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ OR 1 - 5 จ านวน 7 ชุด
คุณสุวรรณา อายุการใช้งาน มากกวา่ 20 ปี 2ชุด, 
รายละเอียดครภุัณฑ์ 10 ปี 4 ชุด
เป็นชุดเล่ือยตัดกระดูกหน้าอกที่ส าหรับ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน: 100 คร้ัง
การผ่าตัดหัวใจและการผ่าตัดปอด  - ใช้ส าหรับการเล่ือยแผ่นกระดูกหน้าอกแบบ
ท างานด้วยพลังงานไฟฟูา สามารถท า median sternotomy ในการผ่าตัดหัวใจและ
ความสะอาดและอบฆา่เชื้อโรคแล้วน า ปอดซ่ึงมีผู้ปุวยเข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก
กลับมาใช้ใหม่ได้ เพือ่ทดแทนชุดเล่ือย sternal saw ที่อายุการ
(เดิมชื่อ ชุดเล่ือยตัดกระดูกหน้าอกด้วยพลังงานไฟฟูา (sternal saw) ใช้งานนานเส่ือมสภาพและเสียต้องส่งซ่อมบ่อย

18 ตู้อบลมร้อน 45,000               1 45,000                  1 45,000                  ต้องการติดต้ังที่ งานพยาธภิายวภิาค
:งานพยาธกิายวภิาค  30300 ปัจจุบันมีอยู่ 1 เคร่ือง อายุการใช้งาน > 10 ปี
นายพลกฤต ค ารินทร์  - เนื่องจากตู้อบเดิมมีอายุการใช้งานนาน
รายละเอียดครภุัณฑ์ กวา่ 10 ปี การควบคุมความร้อนไม่คงที่ท าให้
1.เป็นตู้อบความร้อนที่มีโครงสร้างท าด้วย การย้อม Immunohistochemistry ติดสี
โลหะไร้สนิม ทั้งภายในและภายนอก ไม่เต็มเนื้อ
โดยมีแผ่นด้านหลังเคร่ืองท าด้วยโลหะ
เคลือบกนัสนิม
2.มีขนาดความจุภายใน 32 ลิตร โดยมี
ขนาดภายใน 400x320x250 มม.
และมีขนาดภายนอก 585x707x424 มม.
3.ประตูท าด้วยโลหะไร้สนิม มีด้ามจับยาว
ตลอดแนวประตูส าหรับเปิด-ปิด
4.มีชั้นวางของ จ านวน 2 ชั้น และปรับได้
3 ระดับ
5.ควบคุมการท างานด้วยระบบ
multifunctional digital PID-
microprocessor
6.สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต้ังแต่ 5°C
เหนืออุณภูมิห้องถึง 300°C แสดงอุณหภูมิ
เป็นตัวเลข (LED) และมีหัววดัอุณหภูมิ
เป็นชนิด PT 100 Sensor
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7.มีระบบกระจายอุณหภูมิภายในตู้ให้
สม่ าเสมอด้วยพัดลมแบบปรับระดับได้
8.มีระบบปรับการถ่ายเทอากาศระหวา่ง
ภายในและภายนอกตู้แบบปรับระดับได้
9.ต้ังเวลาได้ต้ังแต่ 1 นาที ถึง 99 วนั และ
สามารถเลือกให้นับเวลาทันทีที่เปิดเคร่ือง
หรือเร่ิมนับเวลาเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ต้ังไว้
10.มีระบบควบคุมและปูองกนัอุณหภูมิสูง
เกนิแบบต้ังปรับได้
11.มีช่อง Ethernet Interface ส าหรับ
ต่อกบัคอมพิวเตอร์
12.ใช้ไฟฟูา 220 V, 50 Hz
13.เป็นเคร่ืองมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO9001
14.รับประกบัคุณภาพ 1 ปี

19 อ่างลอยชิ้นเนื้อ  (ยกเลิก เนื่องจากมีผู้บริจาคให้กบัหน่วยงาน) - - - ต้องการติดต้ังที่ งานพยาธภิายวภิาค
:งานพยาธกิายวภิาค  30300 ปัจจุบันมีอยู่ 1 เคร่ือง อายุการใช้งาน > 10 ปี
นายพลกฤต ค ารินทร์  - เนื่องจากเคร่ืองเดิมมีอายุการใช้งานนานกวา่
รายละเอียดครภุัณฑ์ 10 ปี การควบคุมความร้อนไม่คงที่ ท าให้
เป็นเคร่ืองท าอุณหภูมิน้ าในอ่างลอยได้ ribbon เป็นรอยยับ
อย่างคงที่เพือ่ให้ชิ้นเนื้อยืดตัวแล้วช้อน
ชิ้นเนื้อลงบนแผ่นสไลด์ในงานพยาธวิทิยา

20 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -40°C 350,000             1 350,000                1 350,000                  ต้องการติดต้ังที่ ห้องบริจาคโลหิต
:งานธนาคารเลือด 30971 ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ งานธนาคารเลือด
น.ส.สุภาณีย์  ตะการี อายุการใช้งาน 20 ปี 1 เคร่ือง, 7 ปี 1 เคร่ือง,
รายละเอียดครภุัณฑ์ 2 ปี 1 เคร่ือง
1.มีลักษณะเป็นตู้ยืน ส าหรับงานเกบ็รักษา  - เนื่องจากปัจจุบันมีการรับบริจาคโลหิตเพิม่
วคัซีน พลาสม่า ตลอดจนตัวอย่างต่างๆ มากขึ้น ท าให้มีการเตรียมพลาสม่าเพิม่ขึ้น
2.ความจุภายในไม่น้อยกวา่ 480 ลิตร แต่จ านวนตู้แช่แข็งที่มีอยู่ ไม่เพียงพอและบางตู้
หรือสามารถบรรจุถุง Fresh Frozen มีอายุการใช้งานมานาน จึงจ าเป็นต้องการ
Plasma ขนาด 300 ml. ได้ไม่น้อยกวา่ ตู้แช่แข็งเพิม่อีก 1 ตู้ เพือ่ให้การเกบ็พลาสม่ามี
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280 ถุง ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
3.ตัวตู้ภายนอกและประตูตู้ท าด้วยโลหะ
เคลือบสีปูองกนัสนิมจากความชื้นภายนอก
(Zinc galvanized steel with baked
on acrylic paint)
4.ภายในตู้ท าด้วยพลาสติกชนิดทนต่อการ
ใช้งานที่อุณหภูมิต่ าได้ดี (Styrol resin)
5.ฉนวนบุตัวตู้ท าจากโพลียูรีเธนโฟมชนิด
CFC-Free (Rigid Foamed 
polyurethane)
6.ชั้นวางของภายในตู้มี 4 ชั้นพร้อมล้ินชัก
พลาสติกขนาดกลางจ านวน 6 ใบ
และล้ินชักพลาสติกขนาดใหญ่จ านวน 4ใบ
จากบริษัทผู้ผลิต (ท าจากวสัดุประเภท
Styrol resin)
7.ประตูตู้มีจ านวน 2 บาน บุฉนวนพร้อม
Magnetic sealed กนัความเย็นร่ัวไหล
สามารถเปิด-ปิด ตู้แช่ Chamber 
บน-ล่าง ได้เป็นอิสระต่อกนั
8.มีล้อเล่ือนจ านวน 4 ล้อ เพือ่ความ
สะดวกในการเคล่ือนย้าย พร้อมขาต้ัง
ปรับระดับจ านวน 2 ชุด เพือ่ให้การติดต้ัง
มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
9.คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ Upright 
Rotary Hermetic type ขนาด 400วตัต์
มีความทนทานประหยัดไฟฟูาและช่วยให้
เคร่ืองเดินเงียบ
10.ใช้สารท าความเย็นชนิด CFC-Free-
R-404 A+4pt (HFC refrigerant)
11.ใช้ Thermistor เป็นตัวตรวจวดั
อุณหภูมิ ให้ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้มีความ
ถูกต้องแน่นอน
12.ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ
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Microprocessor Control แสดงอุณหภูมิ
เป็นตัวเลไฟฟูา (LED Digtal Display)
และสามารถต้ังค่าอุณหภูมิได้ต้ังแต่ -18 
ถึง -45 องศาเซลเซียส โดยสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิการใช้งานได้ดีที่ -20 ถึง
 -40 องศาเซลเซียส (ที่อุณหภูมิห้อง
ประมาณ 30องศาเซลเซียส) โดยปรับค่า
ทีละ 1 องศาเซลเซียส
13.มีระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
13.1เป็นระบบตรวจสอบตัวเอง
(Self diagnostic function)
13.2มีสัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียง
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
13.3มีสัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียง
กรณีอุณหภูมิสูงหรือต่ ากวา่ค่าที่ต้ังไว้
สามารถเลือกค่าได้ในช่วง ± 5°C ถึง
± 15°C 
13.4สามารถต่อสัญญาณเตือนระยะไกลได้
(เป็นอุปกรณ์เสริม) โดยต้องจัดหาส่วน
ประกอบอื่นๆ เพิม่เติม
13.5มีระยย Auto return เมื่อการส่ังงาน
เพือ่เปล่ียนแปลงค่าใดๆ ไม่ได้ท าครบ
ขั้นตอนภายใน 90 วนิาที หน้าจอจะกลับ
สู่ค่าเดิมและไม่รับค าส่ังใหม่ที่เกดิขึ้น
13.6มีRechargeable Back-up Battery
ชนิด Nickel-metal hydride ส าหรับ
ระบบสัญญาณเตือนและหน่วยความจ า
ของเคร่ืองสามารถท างานต่อเนื่องได้นาน
12 ชั่วโมง เมื่อมีไฟชาร์จเต็ม ตลอดจน
ระบบการตรวจเช็ควา่การเปิด-ปิด สวทิซ์
แบตเตอร่ีหรือไม่ สามารถแสดงสัญญาณ
เตือนได้ทั้งแสงและเสียงตลอดจนรหัส
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ข้อความเตือน
13.7มีระบบ Key Lock เพือ่ปูองกนัการ
แกไ้ขข้อมูล
13.8กรณีระบบตัวตรวจวดัอุณหภูมิหรือ
ตัวตรวจวดัการควบคุมอุณหภูมิมีปัญหา
จะมีสัญญาณแสงและเสียงตลอดจนรหัส
ข้อความเตือนที่จอ LED
13.9มีกญุแจล็อคตู้ เพือ่ปูองกนัการเปิด
ประตูตู้
13.10ส่วนล็อกของประตูตู้แต่ละบาน
(Door latch) เป็นอิสระต่อกนั 
13.11มีระบบก าหนดรอบของการเตือน
(Alarm auto recovery) ได้ในช่วง
10,20,30,40,50 และ 60 นาที หรือมีค่า
เป็นศูนย์เมื่อไม่ต้องการก าหนดไวก้ไ็ด้
13.12มีสัญญาณแสงและรหัสข้อความ
เตือนเมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอร่ี
ประมาณ 2.8 ปี
13.13มีสัญญาณแสงและรหัสข้อความ
เตือนเมื่ออายุการใช้งานของมอเตอร์
พัดลมประมาณ 5.6 ปี
13.14สวทิซ์หลักของเคร่ืองเป็นสวทิซ์
ตัดไฟ (Breaker switch) เพิม่ความ
ปลอดภัยให้กบัผู้ใช้งานและเคร่ือง
14.มีระบบปรับเทียบค่าความถูกต้องของ
อุณหภูมิภายในตู้ (Zero calibration
of temp. sensor) ผ่านทางหน้าจอได้
15.มีช่องเอนกประสงค์ (Monitoring
hole) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
30 มิลลิเมตร จ านวน 1 ช่อง อยู่ด้านหลัง
ตู้ส าหรับงานพิเศษเพิม่เติม
16.ระบบละลายน้ าแข็งเป็นแบบ Manual
Defrost System พร้อมทั้งมี Defrost 
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Mark ภายในตัวตู้ เพือ่แสดงวา่ถึงเวลา
ที่จะควรละลายน้ าแข็ง
17.ระบบท าความเย็นเป็นแบบ Direct
Cooling System โดยมี Cooling tube
อยู่ที่ด้านล่างของชั้นวางภายในตู้แต่ละชั้น
เป็นอิสระต่อกนัท าให้กระจายความเย็น
ได้อย่างทั่วถึง
18.ระดับเสียงจากการท างานของตู้ 42
เดซิเบล สเกล A (ที่ระดับเสียงในสภาพ
แวดล้อม 20 เดซิเบล)
19.ผู้แทนจ าหน่ายมีใบรับรองการเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย อีกทั้งมีใบรับรองวา่ผ่าน
การอบรมในการบ ารุงรักษาเคร่ืองของ
บุคลากร จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
20.ผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากลด้านการจัดการ (ISO
9001), ด้านการควบคุม-รักษาส่ิงแวดล้อม
(ISO 14001), การผลิตเคร่ืองมือ (ISO
13485), และระเบียบการจ ากดัการใช้
สารอันตราย EU RoHS legislation
(EU directive 2002/95/EU)
21.ใช้ไฟฟูา 220V/50Hz
22.รับประกบัคุณภาพการใช้งาน ไม่น้อย
กวา่ 1 ปี
23.มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด
24.เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุุน
สหรัฐอเมริกา หรือในทวปียุโรป

21 เคร่ืองละลายพลาสม่าและอุ่นเลือดระบบ 385,000             1 385,000                1 385,000                  ต้องการติดต้ังที่ ห้องปฏิบัติการ
ความร้อนแห้ง ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ งานธนาคารเลือด
:งานธนาคารเลือด 30971 จ านวน 1 เคร่ือง อายุการใช้งาน 2 ปี
น.ส.สุภาณีย์  ตะการี ปัจจุบันมีการละลายพลาสม่าและอุ่นเลือด
รายละเอียดครภุัณฑ์ เพือ่ให้ผู้ปุวยเป็นจ านวนมาก เคร่ืองละลาย
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1.เป็นเคร่ืองละลายพลาสม่าและอุ่นเลือด พลาสม่าและอุ่นเลือดที่มีอยู่ 1 เคร่ือง 
ระบบความร้อนแห้ง ถุงพลาสม่า/ถุงเลือด ไม่เพียงพอในการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นต้อง
ไม่สัมผัสน้ า การเคร่ืองละลายพลาสม่าและอุ่นเลือด เพิม่
2.สามารถละลายพลาสม่า/อุ่นเลือดได้ 1 เคร่ือง เพือ่ให้การละลายพลาสม่าและอุ่น
คร้ังละไม่น้อยกวา่ 8 ถุง เลือด มีความคล่องตัวและให้ผู้ปุวยได้เร็วขึ้น
3.ฝาของเคร่ืองเป็นพลาสติกใสมองเห็น
ถุงพลาสม่า/ถุงเลือดขณะละลาย/อุ่น
และมองเห็นการท างานของเคร่ืองได้
4.การละลายพลาสม่าและการอุ่นเลือด
ใช้ความร้อนจากน้ าอุ่นผ่านถุงน้ า
(Cushion) 2 ถุง ประกบ ถุงพลาสม่า/
ถุงเลือด มีระบบน้ าวนเพือ่รักษาอุณหภูมิ
และมีการเขย่าเบาๆ ระหวา่งการละลาย
พลาสม่า
5.หน้าจอของเคร่ืองมีปุุมปิด/เปิด เคร่ือง
ปุุมเลือกการท างานที่ต้องการสามารถต้ัง
โปรแกรมการท างานได้ มีไฟสีเขียว
แสดงวา่เปิดเคร่ือง และไฟสีเหลืองแสดง
ความผิดปกติของเคร่ือง
6.มีโปรแกรมมาตรฐานที่ต้ังไวคื้อ 
"BLOOD" และ "PLASMA" ซ่ึงเลือกใช้โดย
การกดปุุมเดียว และสามารถต้ังโปรแกรม
เองและเกน็โปรแกรมที่ต้ังไวไ้ด้
7.ในขณะที่เคร่ืองก าลังท างานสามารถ
เพิม่หรือลดเวลาการอุ่นหรือละลายได้
8.เมื่อเลือกโปรแกรมและ Start ระบบ
เร่ิมท างาน หน้าจอจะแสดงที่เลือก
อุณหภูมิของน้ าในหม้ออุ่นในขณะนั้น และ
เวลาที่เหลือ (Remaining time)
9.และเมื่อครบเวลาตามที่ต้ังไว ้จะมี
สัญญาณเสียงเตือน พร้อมทั้งไฟหน้าจอ
กระพริบและมีข้อความบอก "Program
complete"
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10.เมื่อต้ังอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ในการละลาย สามารถละลายพลาสม่า
ปริมาตรไม่เกนิ 250 มล. จ านวน 4 ถุง
โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที
11.มีระบบตรวจสอบ (Leak check)
ถ้ามีเลือด พลาสม่า หรือ น้ าร่ัวใน 
Chamber
12.มีระบบปูองกนัอุณหภูมิเกนิมาตรฐาน
ที่ต้ังไว ้ถ้าอุณหภูมิเกนิหลอดไฟสีเหลือง
ที่หน้าจอจะติดพร้อมกบัมีเสียงเตือนและ
หน้าจอกระพริบ และระบบการอุ่นจะ
หยุดท างาน
13.มีระบบเตือนเมื่อน้ าในหม้ออุ่นมี
ปริมาตรไม่พอ โดยข้อความ "Lack of
water"และ "Fill tank" ถ้าข้อความ
ดังกล่าวปรากฎขึ้น 4 คร้ัง (ใช้งานอีก
4 คร้ัง) แล้วยังไม่ได้เติมน้ าเคร่ืองจะไม่
ท างานจนกวา่จะเติมน้ า
14.ใช้ไฟฟูา 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
15.เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวปี
ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
16.ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO
13485
17.ผู้แทนจ าหน่ายมีใบรับรองการเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย และมีช่างที่ผ่านการ
อบรม จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
18.รับประกนัคุณภาพการใช้งานไม่น้อย
กวา่ 1 ปี
19.มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด
20.มีบริการ Preventive maintenance
and calibration ปีละ 1 คร้ัง ตลอระยะ
เวลาการใช้งาน
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22 เคร่ืองเขย่าพร้อมชั่งน้ าหนักถุงเลือด 124,000             5 620,000                5 620,000                  ต้องการติดต้ังที่ ห้องบริจาคโลหิต
โดยอัตโนมัติ ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ งานธนาคารเลือด
:งานธนาคารเลือด จ านวน 9 เคร่ือง อายุการใช้งาน 7 ปี 3 เคร่ือง
น.ส.สุภาณีย์  ตะการี 30971 2 ปี 6 เคร่ือง
รายละเอียดครภุัณฑ์  - เนื่องจากเคร่ืองเขย่าพร้อมชั่งน้ าหนักถุงเลือด
1.เป็นเคร่ืองส าหรับเขย่าเลือด ที่ได้จาก โดยอัตโนมัติ ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอส าหรับงานรับ
ผู้บริจากโลหิต เพือ่ให้ผสมกบัน้ ายากนั บริจาคโลหิต ซ่ึงต้องใช้คู่กบัเตียงรับบริจาค
เลือดแข็ง และสามารถชั่งน้ าหนักของ โลหิตที่มีอยู่จ านวน 18 ตัว (ภายใน 8 ตัว,
เลือดที่ได้โดยบอกปริมาตรเป็นซีซี ออกหน่วย 10 ตัว) ฉะนั้นเพือ่ให้การรับบริจาค
2.ควบคุมการท างานด้วยระบบ โลหิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จึงมีความจ าเป็น
MICROPROCESSOR ต้องการเคร่ืองเขย่าพร้อมชั่งน้ าหนักถุงเลือด
3.สามารถใช้กบัถุงรับบริจาคเลือดได้ เพิม่อีก 8 เคร่ือง
ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ
4.สามารถวดัปริมาตรได้แม่นย า 
ความคลาดเคล่ือนไม่เกนิ ± 1%
5.สามารถปรับต้ังปริมาตรการรับเลือด
จากผู้บริจาคได้สูงถึง 999 มิลลิลิตร
โดยปรับต้ังได้ ทุก 1 มิลลิลิตร
6.สามารถต้ังค่าปริมาตรของเลือดที่
ต้องการใช้ได้ 2 ค่า เพือ่สะดวกในการ
ใช้งาน
7.เมื่อปริมาตรของโลหิตได้ตามความ
ต้องการ Clamp จะปิดเองอัตโนมัติ
โดยสัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพือ่แสดง
ให้รู้วา่การบริจารเลือดได้เสร็จส้ินสมบูรณ์
แล้ว
8.น้ าหนักของเลือดที่ได้รับบริจาคเคร่ือง
จะค านวณแปลงค่าเป็นปริมาตร (ซี.ซี)
แสดงผลให้เห็นทางหน้าจอ
9.น้ าหนักที่น าไปค านวณ คือ น้ าหนัก
สุทธขิองเลือดที่เข้าไปในถุงเท่านั้น โดย
ไม่รวมน้ าหนักของถุงและน้ ายา 
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ANTICOAGULANT
10.สัญญาณเตือนให้ทราบถึงภาวะ
แต่ละอย่างดังนี้
 - การไหลเวยีนของเลือดไม่ดี
 - ไม่ได้ก าหนดปริมาตรหรือน้ าหนัก
 - ไม่ได้กด Start
 - ถาดไม่เคล่ือนไหว
 - น้ าหนักมากเกนิไป
 - น้ าหนักน้อยเกนิไป
 - แบตเตอร่ีอ่อนก าลัง
 - ใช้เวลารับบริจาคนานเกนิไป
11.หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ในขณะ
ท างานหน้าจอจะแสดง 3 ค่า พร้อมกนั
คือ ปริมาตรของเลือดในขณะนั้น, อัตรา
การไหลของเลือด และเวลาที่ใช้ในการ
รับบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง
กดปุุมเปล่ียนดู
12.รอบการเขย่า 3 วนิาทีต่อรอบ
(16 รอบ/นาท)ี โดยเขย่าแบบขึ้น-ลง
(Seesaw motion)
13.ใช้ไฟฟูา 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
14.แบตเตอร่ีสามารถใช้งานได้นาน
ไม่น้อยกวา่ 10 ชั่วโมง เมื่อชาร์จประจุ
ไฟเต็ม
15.เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวปี
ยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือยี่ปุุน
16.มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยอย่างละ 1 ชุด
17.รับประกนัคุณภาพการใช้งานไม่น้อย
กวา่ 1 ปี

23 เคร่ืองซีลสายถุงเลือดแบบต้ังโต๊ะ 160,000             2 320,000                2 320,000                  ต้องการติดต้ังที่ ห้องบริจาคโลหิต
:งานธนาคารเลือด 30971 ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ งานธนาคารเลือด
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น.ส.สุภาณีย์  ตะการี จ านวน 1 เคร่ือง อายุการใช้งาน 10 ปี
รายละเอียดครภุัณฑ์  - เนื่องจากเคร่ืองซีลสายถุงเลือดที่ในงานรับ
1.เคร่ืองท างานโดยอัตโนมัติปรับประดับ บริจาคโลหิตจ านวน 1 เคร่ือง มีอายุการใช้งาน
การซีลได้เอง ตามชนิดของ PVC ของ มานาน สภาพทรุดโทรมและส่งซ่อมบ่อย
ถุงเลือดแต่ละยี่ห้อโดยไม่เกดิปัญหา เพราะต้องใช้ทั้งงานรับบริจาคโลหิตภายใน
สายไหม้ และการออกหน่วยภายนอก ฉะนั้นจึงจ าเป็น
2.สามารถใช้งานได้ทั้งในห้องรับบริจาค ต้องการเคร่ืองซีลสายถุงเลือด เพิม่อีก 2 เคร่ือง
โลหิต และห้องปฏิบัติการทางแล็ป เพือ่ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและคุณภาพ
ไม่มีปัญหาเร่ืองเคร่ืองร้อนเกนิไป ของโลหิตที่ได้รับบริจาค
3.ระยะเวลาการซีล 0.5-5 วนิาที ขึ้นกบั
ชนิดของ PVC ของถุงเลือดแต่ละยี่ห้อ
4.รอยรีดขนาด 3 มม. พร้อมรอยปรุง่าย
ต่อการดึงแยกส่วน
5.ใน 1 ชุด มี 3 ส่วน คือ ตัวเคร่ือง
(Power Unit), ตัวรีดแบบต้ังโต๊ะ (Bench
Unit) และตัวรีดแบบด้านถือ (Handle
Unit)
6.ตัวเคร่ือง (Power Unit) สามารถต่อ
เข้ากบัตัวรีดแบบต้ังโต๊ะ (Bench Unit)
หรือตัวรีดแบบด้านถือ (Hand Unit) ได้
7.ตัวรีดแบบต้ังโต๊ะ (Bench Unit) และ
ตัวรีดแบบมือถือ (Handle Unit) จะ
ท างานด้วยระบบ electrodes มีความ
ปลอดภัย และง่ายต่อการท าความสะอาด
8.ตัวเคร่ือง (Power Unit) มีขนาดและ
น้ าหนัก
 - ขนาด 290 (ยาว) x 220 (กวา้ง) x
88 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนัก 4.10 กโิลกรัม
9.ตัวรีดชนิดต้ังโต๊ะ (Bench Unit) มีขนาด
และน้ าหนัก
 - ขนาด 150 (ยาว) x 60 (กวา้ง) x
73 (สูง) มิลลิเมตร
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 - น้ าหนัก 0.90 กโิลกรัม
 - ความยาวสาย 1.90 เมตร
10.ตัวรีดชนิดด้ามมือ (Handle Unit)
มีขนาดและน้ าหนัก
 - ขนาด 206 (ยาว) x 27 (กวา้ง) x
35 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนัก 0.30 กโิลกรัม
 - ความยาวสาย 1.90 เมตร
11.ใช้ไฟฟูา 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
12.เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวปี
ยุโรป  สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุุน
13.มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยอย่างละ 1 ชุด
14.รับประกนัคุณภาพการใช้งานไม่น้อย
กวา่ 1 ปี

24 Biological Safety Cabinet Class III 900,000             1 900,000                1 900,000                  ต้องการติดต้ังที่ งานจุลชีววทิยา
ตู้ปลอดเชื้อ (ราคาไม่รวม VAT ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ งานจุลชีววทิยา จ านวน 
:งานจุลชีววทิยา 30316, 30316 818,184 บาท) 1 เคร่ือง
คุณสุมล  - ใช้ส าหรับตรวจส่ิงส่งตรวจผู้ปุวยวณัโรค
รายละเอียดครภุัณฑ์ ด้ือยา (MDR,XDR)
เป็นตู้ปลอดเชื้อระดับความปลอดภัยสูง
(Biological Safety Cabinet Class III)

25 เคร่ืองนึ่งไอน้ า (Autoclave) 300,000             1 300,000                1 300,000                ต้องการติดต้ังที่ งานจุลชีววทิยา
:งานจุลชีววทิยา 30316, 30316 (ราคาไม่รวม VAT ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ งานจุลชีววทิยา
คุณสุมลฯ 280,373 บาท) จ านวน 1 เคร่ือง
รายละเอียดครภุัณฑ์  - มีเคร่ืองขนาดใหญ่เพียงเคร่ืองเดียวส าหรับ
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เคร่ืองนึ่งไอน้ า (Autoclave) ขนาด ใช้นึ่งฆา่เชื้อของผู้ปุวยและใช้งานมา 7 ปี
ความจุ 105 ลิตร เคร่ืองเสียไม่มีเคร่ืองส ารองใช้งาน
 - เป็นเคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อโรคด้วยไอน้ า
แรงดันสูง ชนิดแนวต้ัง ใส่ของที่นึ่ง
ฆา่เชื้อทางด้านบน ท างานด้วยไฟฟูา
มีระบบการท างานแบบอัตโนมัติ
 - ใช้กบัไฟฟูา 220 โวลท์ 50/60 เฮิร์ท

26 Hot Air Oven 280,000             1 280,000                1 280,000                ต้องการติดต้ังที่ งานจุลชีววทิยา
ตู้อบร้อน ปัจจุบันติดต้ังที่ งานจุลชีววทิยา
:งานจุลชีววทิยา 30316, 30316 :งานจุลชีววทิยา 30316, 30316 จ านวน 1 เคร่ือง
คุณสุมลฯ  - ใช้งานมาเป็นเวลานานมากกวา่ 10 ปี
รายละเอียดครภุัณฑ์
Hot Air Oven ขนาดความจุ 749 ลิตร
 - เป็นตู้อบความร้อนส าหรับท าลายเชื้อ
 - ใช้กบัไฟฟูา 380 โวลท์ 50 เฮิร์ท
(3 เฟสท)

27 เคร่ืองสนับสนุนการไอ Cough Asist 290,000             1 290,000                1 290,000                  ต้องการติดต้ังที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 7416-7417
น.ส.นัฎฐา  ติตถะสิริ 
รายละเอียดครภุัณฑ์
เป็นเคร่ืองกระตุ้นไอเพือ่ขับเสมหะ 
โดยใช้การอัดอากาศแรงดันบวก และ
เปล่ียนเป็นลบอย่างเร็ว เพือ่ให้เสมหะ
เคล่ือนตัวออกมาสู่ทางเดินหายใจส่วนบน
ใช้กบักลุ่มผู้ปุวยที่อ่อนแรงหรือไม่สามารถ
ไอเอาเสมหะออกเองได้

28 เคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบเสียบไฟ 165,000             3 495,000                3 495,000                  ต้องการติดต้ังที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
mobile ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
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:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 7416-7417 อายุการใช้งาน 2 ปี จ านวน 1 เคร่ือง
น.ส.นัฎฐา  ติตถะสิริ 
รายละเอียดครภุัณฑ์
เป็นเคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบต่อเนื่อง
1-6 ลิตร ต่อนาที และแบตเตอร่ีในตัว
สะดวกในการเคล่ือนที่ไปตามตึกต่างๆ

29 เคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบพกพา 99,000               1 99,000                  1 99,000                    ต้องการติดต้ังที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 7416-7417 ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
น.ส.นัฎฐา  ติตถะสิริ อายุการใช้งาน 2 ปี จ านวน 1 เคร่ือง
รายละเอียดครภุัณฑ์
เป็นเคร่ืองผลิตออกซิเจนขนาดเล็กแบบ
pulse flow ที่มีอัตราไหล 2 ลิตรต่อนาที
โดยใช้ไฟฟูาหรือแบตเตอร่ีในตัวเคร่ือง
สามารถเคล่ือนย้ายและพกติดตัวผู้ปุวยได้

30 เคร่ืองล้างเคร่ืองมือทางการแพทย์ 780,000             1 780,000                1 780,000                  
ระบบ Sonic Irrgator
:กลุ่มงานอายรศาสตร์หัวใจ 30920
นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี
รายละเอียดครภุัณฑ์
1.เป็นเคร่ืองล้างท าความสะอาดเคร่ืองมือ
ทั้งภายในและภายนอกแบบอัลตราโซนิค
พร้อมระบบถ่ายน้ าแบบอัตโนมัติ
2.ใช้ไฟฟูา 220 โวลต์ 50-60 เฮิร์ต
3.รับประกนัคุณภาพ 1 ปี

31 เคร่ืองสร้างความชื้นและอุณหภูมิพร้อม 220,000             2 440,000                2 440,000                  
เคร่ืองให้ออกซิเจนชนิดให้อัตราการไหล
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อากาศสูงแบบส าเร็จรูป (Humidifier
integrated flow generator)
รุ่น AIRVO2
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 30240
พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
รายละเอียดครภุัณฑ์
เป็นเคร่ืองสร้างความชื้นและอุณหภูมิ
พร้อมเคร่ืองให้ออกซิเจนชนิดให้อัตราการ
ไหลอากาศสูงแบบส าเร็จรูป (Humidifier
with integrated flow generator)

สามารถปรับอัตราการไหลของ O2

ผสมอากาศต้ังแต่ 2-60 L/min 
สร้างความชื้นที่อุณหภูมิ 31, 34, 37 °c

และควบคุม %O2 ได้ต้ังแต่ 21% - 95%

32 เคร่ืองรีดไวนิ่ว 198,000             1 198,000                1 198,000                  ต้องการติดต้ังที่ งานเวชนิทัศน์
:งานเวชนิทัศน์ 30385 ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที:่ -
นายสุรกติ  มีประเสริฐ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน : ทุกวนั

 - เพือ่ต่อแผนปูายไวนิ่วให้เป็นแผ่นขนาดใหญ่
แผ่นเดียวกนัเนื่องจากปัญหาการผลิตงานที่
จ ากดัขนาดของเคร่ืองปร๊ินซ์ที่มีอยู่หน้ากวา้ง
1.30 ม. ถ้าผลิตงานหน้ากวา้งมากกวา่นี้จ าเป็น
ต้องใช้เคร่ืองรดไวนิ่วต่อแผ่นงาน

33 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ประกอบด้วย 196,000             1 196,000                1 196,000                ต้องการติดต้ังที่ งานเวชนิทัศน์
1.ตัวกล้อง 1 ตัว ชุด ชุด ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที:่ งานเวชนิทัศน์จ านวน 3 ชุด
2.เลนส์กล้องถ่ายภาพ 1 ตัว จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน : ทุกวนั
3.แฟลซภายนอก 1 ตัว 1.เพือ่ถ่ายภาพงานต่างๆ ของสถาบัน
4.ถ่านกล้อง 4 กอ้น 2.เพือ่ทดแทนกล้องเดิมที่ช ารุด
5.ฟิลเตอร์เลนส์ 1 วง 3.เพือ่รองรับปริมาณงานที่เพิม่ขึ้น
6.กริบใส่แบตเตอร์ร่ี 1 อัน
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7.แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
8.กระเป๋า 1 ใบ
:งานเวชนิทัศน์ 30385
นายสุรกติ  มีประเสริฐ

34 เคร่ืองปร๊ิซ์เตอร์อิงจิตสี 37,500               1 37,500                  1 37,500                    ต้องการติดต้ังที่ งานเวชนิทัศน์
:งานเวชนิทัศน์ 30385 ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที:่ งานเวชนิทัศน์จ านวน 3 ชุด
นายสุรกติ  มีประเสริฐ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน : ทุกวนั

1.เพือ่พิมพ์งานภาพถ่าย
2.เพือ่พิมพ์งานออกแบบปูาย-โปสเตอร์
3.เพือ่พิมพ์งานเอกสารต่างๆ
4.เพือ่พิมพ์งานแผ่น CD ต่างๆ

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2559
35 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 16,000               140 2,240,000              140 2,240,000              ต้องการติดต้ังที่ : หน่วยงานต่างๆ

(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) ปัจจุบันที่มีอยู่ จ านวน 90 เคร่ือง อายุการ
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389 การใช้งาน 9 ปี, จ านวน 160 เคร่ือง อายุการ
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต การใช้งาน 6 ปี, จ านวน 111 เคร่ือง อายุการ
รายละเอียดครภุัณฑ์ ใช้งาน 5 ปี, จ านวน 230 เคร่ือง อายุการ
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ใช้งาน 3 ปี
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่   - จัดหาทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จัดซ้ือ
30 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย มาในปี 2551-2553 ซ่ึงมีอายุการใช้งาน
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด มากกวา่ 5 ปี
DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 
4 GB
 - มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Disk)
ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือมี Solid Satate
Disk ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 100 GB
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จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 
1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่
1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast
Ratio ไม่น้อยกวา่ 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

36 เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 3,100                250 775,000                250 775,000                ต้องการติดต้ังที่ : หน่วยงานต่างๆ
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389 ปัจจุบันที่มีอยู:่ จ านวน 131 เคร่ือง อายุการ
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต ใช้งาน 11 ปี, จ านวน 102 เคร่ือง
รายละเอียดครภุัณฑ์ อายุการใช้งาน 6 ปี, จ านวน 230 เคร่ือง 
 - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกวา่ อายุการใช้งาน 3 ปี
800 VA (480 Watts)  - เป็นอุปกรณ์ส ารองไฟฟูา UPS ส าหรับ
 - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกวา่15 นาที เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ที่จัดซ้ือในคร้ังนี้

 - จัดหาเพิม่เติมและทดแทนอุปกรณ์ UPS
ที่ช ารุด

37 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ 3,800                140 532,000                140 532,000                  ต้องการติดต้ังที่ : หน่วยงานต่างๆ
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันที่มีอยู:่ จ านวน 160 เคร่ือง อายุการ
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389 ใช้งาน 7 ปี, จ านวน 111 เคร่ือง อายุการ
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต ใช้งาน 5 ปี, จ านวน 230 เคร่ือง 
รายละเอียดครภุัณฑ์ อายุการใช้งาน 3 ปี
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ส าหรับ  - เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ส าหรับ
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ที่จัดซ้ือคร้ังนี้

38 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 7,300                50 365,000                50 365,000                ต้องการติดต้ังที่ : หน่วยงานต่างๆ
(30 หน้า/นาท)ี ปัจจุบันที่มีอยู:่ จ านวน 67 เคร่ือง อายุการ
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389 ใช้งาน 11 ปี, จ านวน 20 เคร่ือง อายุการ
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต ใช้งาน 6 ปี, จ านวน 33 เคร่ือง อายุการใช้งาน
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รายละเอียดครภุัณฑ์ 5 ปี, จ านวน 150 เคร่ือง อายุการใช้งาน 3 ปี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  - จัดหาเพิม่เติมและทดแทนเคร่ือง Printer
1,200x600dpi ที่ขาดแคลนและช ารุด
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่
30 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 32 MB
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายระบบส ารองฉกุเฉนิ
39 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 310,000             5 1,550,000              5 1,550,000                ต้องการติดต้ังที่ : 

:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389 ปัจจุบันที่มีอยู:่ จ านวน 4 เคร่ือง อายุการ
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต ใช้งาน 6 ปี, จ านวน 3 เคร่ือง อายุการใช้งาน
รายละเอียดครภุัณฑ์ 4 ปี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  - เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
แบบหลัก (8 core) หรือดีกวา่ ส าหรับ ของระบบส ารองคอมพิวเตอร์เครือข่ายบริการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ ผู้ปุวยจะต้องสามารถท างานได้ทันที
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย สถาบันโรคทรวงอกจะต้องมีระบบส ารอง
กวา่ 2.0 GHz จ านวนไม่น้อยกวา่ 2หน่วย ที่ท างานเหมือนระบบจริง ติดต้ังอยู่ที่
 - CPU รองรับการประมวลผลแบบ สถานที่หนึ่งมีการเชื่อมเครือข่ายถึงกนัและ
64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache ปรับปรุงข้อมูลแบบเรียวไทม์
Memory ไม่น้อยกวา่ 20 MB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด
ECC DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่
32 GB
 - สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกวา่
RAID 0, 1, 5
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 - มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Disk)
ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบ
ไม่น้อยกวา่ 10,000 รอบต่อนาที หรือ
ชนิด Solid State Drives หรือดีกวา่
และมีความจุไม่น้อยกวา่ 450 GB จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วย
 - มี DVD-ROM หรือดีกวา่ แบบติดต้ัง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่
จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกวา่
17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
 - มี Power Supply แบบ Redundant
Power Supply หรือ Hot Swap
จ านวน 2 หน่วย
 - ติดต้ังซอฟตแวร์ระบบปฏิบัติการ
พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธถิูกต้องตามกฎหมาย

40 อุปกรณ์ส าหรับจัดเกบ็ข้อมูลแบบภายนอก 510,000             3 1,530,000              3 1,530,000                ปัจจุบันที่มีอยู:่ จ านวน 2 เคร่ือง อายุการ
(External Storage) ใช้งาน 6 ปี จ านวน 1 เคร่ือง, 2 ปี จ านวน
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389 1 เคร่ือง
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต
รายละเอียดครภุัณฑ์
 - เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่จัดเกบ็ข้อมูล
แบบภายนอก (External Storage)
ซ่ึงสามามารถท างานในระบบ SAN
(Storage Area Network) ได้
 - มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller)
แบบ Dual Controller
 - มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard disk)
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ขนาด SATA หรือ SAS หรือดีกวา่ 
ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 300 GB และมี
ความเร็วรอบไม่น้อยกวา่ 10,000 รอบต่อ
นาที จ านวนไม่น้อยกวา่ 12 หน่วย
 - สามารถติดต้ัง Hard Disk ได้สูงสุด
24 หน่วย
 - สามารถท างานแบบ Raid ไม่น้อยกวา่
RAID 0, 1, 5

41 ตู้ส าหรับจัดเกบ็เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 23,000               1 23,000                  1 23,000                    ปัจจุบันที่มีอยู:่ จ านวน 2 เคร่ือง อายุการ
และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ใช้งาน 3 ปี
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต
รายละเอียดครภุัณฑ์
 - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U
โดยมีความกวา้งไม่น้อยกวา่ 60เซนติเมตร
ความลึกไม่น้อยกวา่ 110 เซนติเมตร
และความสูงไม่น้อยกวา่ 200 เซนติเมตร
 - มีช่องเสียบไฟฟูา จ านวนไม่น้อยกวา่
12 ช่อง
 - มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน
ไม่น้อยกวา่ 2 ตัว

42 ตู้ส าหรับจัดเกบ็เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 130,000             1 130,000                1 130,000                  ปัจจุบันที่มีอยู:่ จ านวน 1 เคร่ือง อายุการ
อุปกรณ์แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ใช้งาน 6 ปี
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต
รายละเอียดครภุัณฑ์
 - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U
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โดยมีความกวา้งไม่น้อยกวา่ 60เซนติเมตร
ความลึกไม่น้อยกวา่ 110 เซนติเมตร
และความสูงไม่น้อยกวา่ 200 เซนติเมตร
 - มีช่องเสียบไฟฟูา จ านวนไม่น้อยกวา่
12 ช่อง
 - มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน
ไม่น้อยกวา่ 2 ตัว
 - มีประตูหนาเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน
 - มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ
(KVM Switch) และ เป็นแปูนพิมพ์พร้อม
แผ่นสัมผัส (Touch Pad) ที่ถูกออกแบบ
และติดต้ังอยู่ภายในตู้ Rack

43 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 120,000             5 600,000                5 600,000                  ปัจจุบันที่มีอยู:่ จ านวน 2 เคร่ือง อายุการ
ขนาด 24 ช่อง ใช้งาน 6 ปี
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต
รายละเอียดครภุัณฑ์
 - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกวา่ 
Layer 3 ของ OSI Model
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-TX จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 24 ช่อง
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการ
ท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
 - รองรับ Mac Address ได้น้อยกวา่
8,000 Mac Address
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV6 ได้

44 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ 20,000               5 100,000                5 100,000                  ปัจจุบันที่มีอยู:่ จ านวน 7 เคร่ือง อายุการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ใช้งาน 6 ปี 4 เคร่ือง, 4 ปี 3 เคร่ือง 



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย

ล า
ดับ
ที 

รายการ

**
ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ราคา
ต่อหน่วย

จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่
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:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต
รายละเอียดครภุัณฑ์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

45 เคร่ืองสร้างสัญญาณเทียมค่าเปอร์เซ็นต์ 98,500               1 98,500                  1 98,500                    ต้องการติดต้ังที่ ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์
ของออกซิเจนในเลือด ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ -
:ศูนย์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อายุการใช้งาน
สมชาติ  รุ่งเรืองฤทธชิัย (30218) จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน : 37 คร้ัง/ปี
รายละเอียดครภุัณฑ์  - เพือ่สอบเทียบความเที่ยงตรงของ
เป็นเคร่ืองสร้างสัญญาณเทียมของค่าความ เคร่ืองมือแพทย์
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง

46 เคร่ืองวเิคราะห์การไหลของแกส๊ 375,000             1 375,000                1 375,000                  ต้องการติดต้ังที่ ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์
:ศูนย์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่
สมชาติ  รุ่งเรืองฤทธชิัย (30218) อายุการใช้งาน
รายละเอียดครภุัณฑ์ จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน : 71 คร้ัง/ปี
เป็นเคร่ืองวดัอัตราการไหลแรงดันและ  - เพือ่สอบเทียบความเที่ยงตรงของ
ปริมาตรของแกส๊ได้ไม่ต่ ากวา่ 3 ชนิด เคร่ืองมือแพทย์
เพือ่วเิคราะห์การท างานของเคร่ือง
ช่วยหายใจและ Flowmeter

47 เคร่ืองผลิตสุญญากาศทางแพทย์ 695,000             1 695,000                1 695,000                  ต้องการติดต้ังที่ ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์
พร้อมติดต้ัง ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่
:ศูนย์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อายุการใช้งาน
สมชาติ  รุ่งเรืองฤทธชิัย (30218)
รายละเอียดครภุัณฑ์
เป็นเคร่ืองผลิตสุญญากาศ

48 ตู้อ่านฟิล์มสแตนเลส VIEW BOX 7,600                30 228,000                30 228,000                เนื่องจากกลุ่มงานรังสีวทิยามีการขยายจ านวน
ชนิด 2 ช่อง ผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอ่านฟิลม์

โรคปอดจากการประกอบอาชีพจากเดิม
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30 คนเป็น 90 คน รวมทั้งตู้ดูฟิลม์ที่มีอยู่เดิม
เส่ือมสภาพท าให้การอ่านฟิลม์ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน จึงต้องซ้ือทดแทนและซ้ือเพิม่เติม

49 เลนส์ 5 มิลลิเมตร 30 องศา 196,800             1 196,800.00            1 196,800                  เนื่องจากการผ่าตัดแบบแผลขนาดเล็ก โดยใช้
กลุ่มงานศัสยศาสตร์ กล้องวดีีทัศน์ช่วยผ่าตัด เดิมมีเลนส์ 5 มิลลิเมตร

0 องศา ไม่มี 30 องศา ซ่ึงมีมุมมองที่ดีกวา่

50 เลนส์ 10 มิลลิเมตร 30 องศา 194,400             1 194,400.00            1 194,400                เนื่องจากการผ่าตัดแบบแผลขนาดเล็ก โดยใช้กล้อง
กลุ่มงานศัสยศาสตร์ วดีีทัศน์ช่วยผ่าตัดเดิมมีเลนส์ 10 มิลลิเมตร

30 องศามีการเส่ือมสภาพ เนื่องจากใช้งานมานาน
51 ชุดเคร่ืองมือถ่ายทอดภาพ 955,923.02         1 955,923.02            1 955,923.02              เนื่องจากสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ การตรวจ

Mediastinoscope ส่องใต้กระดูกหน้าอก เพือ่ตัดชิ้นเนื้อเพือ่ส่งตรวจ
กลุ่มงานศัสยศาสตร์ และให้การรักษา และยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์

พยาบาลเฉพาะทาง
52 เตียงเคล่ือนย้ายผู้ปุวย 300,000             5 1,500,000              5 1,500,000              1.เพือ่ความสะดวกในการให้บริการผู้ปุวยฉุกเฉิน

ตามการเปล่ียนแปลงผู้ปุวยและน าส่งผู้ปุวย

*** ครภุัณฑ์ในปี 58 ยกมาด าเนินการตอ่เนื อง***
53 แวน่ตาขยายหลายเท่าส าหรับผ่าตัดหลอดเลือด 80,000               5 400,000.00            5 400,000.00              เนื่องจากศัลยแพทย์จ าเป็นต้องใช้แวน่ตาขยาย

:กลุ่มงานศัลยศาสตร์ (30919) หลายเท่า เพือ่ให้สามารถมองเห็นรายละเอียดใน
การผ่าตัดต่อเส้นเลือดขนาดเล็ก (Coronary) 
ที่หัวใจได้อย่างชัดเจน

54  เคร่ืองดึงคอดึงหลัง Cervical- Lumbar Traction 300,000             1 300,000.00            1 300,000.00            เนื่องจากเคร่ืองเดิมมีอายุการใช้งานนาน 15 ปี
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (,30330,30950) มีการเส่ือมสภาพและเคร่ืองส่งซ่อมบ่อยคร้ัง

และมีผู้ปุวยโรคปอด โรคหัวใจ ที่มีอาการปวดคอ
ปวดหลัง จ านวนมากที่จ าเป็นได้รับการดูแลและ
รักษาทางกายภาพบ าบัด ด้วยการดึงคอ ดึงหลัง
เพือ่ลดอาการปวดชา ของแขนและขาจะท าให้
สามารถใช้ชีวติและท างานได้ตามปกติ

55 เคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหวทั้งแขนและขา 500,000             1 500,000.00            1 500,000.00              เป็นเคร่ืองมือช่วยในการออกก าลังกาย เพือ่ปูองกนั
(Therapy Movement device) ส่งเสริมและช่วยฟืน้ฟูผู้ปุวยที่มีปัญหาทางระบบ
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (,30330,30950) หัวใจและปอด ระบบประสาท ระบบกระดูกและ
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กล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการประเมินผล
หลังจากการออกก าลังกาย แสดงค่าการท างานของ
กล้ามเนื้อแต่ละข้างได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับ
ให้ใช้กบัคนทั่วไปและผู้ปุวยที่มีความบกพร่อง
ทางการเคล่ือนไหวได้เป็นอย่างดี

56 เคร่ืองวดัและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าพร้อม 25,000               6 150,000.00            6 150,000.00               - ใช้ฝึกเพือ่เพิม่ความแข็งแรงและวดัความแข็งแรง
Software วเิคราะห์ผล (Inspiratory muscle trainer) ทนทานของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ปุวยโรคปอดเร้ือรัง
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (,30330,30950) และโรคหัวใจ

 - สามารถปรับเพิม่แรงต้านได้คร้ังละ 
57 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงของกล้ามนื้อหายใจเช้า 15,000               10 150,000.00            10 150,000.00               - ใช้ฝึกเพือ่เพิม่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ

:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (,30330,30950) ส าหรับผู้ปุวยโรคปอดเร้ือรังพร้อมแสดงและเกบ็
ข้อมูลการฝึกได้

58 เคร่ืองวดัความดันโลหิตอัตโนมัติ 160,000             1 160,000.00            1 160,000.00            ซ้ือทดแทนเคร่ืองเกา่ที่ใช้มานานกวา่ 10 ปี 
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (,30330,30950) และเสียแล้ว

ขอเพิ ม 6 รายการ
59 เคร่ืองก าเนิดลม 180,000             1 180,000.00            1 180,000.00              เพือ่น ามาใช้ให้ก าเนิดแรงดันลมเป็นแรงต้านทาน

:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (,30330,30950) ของเคร่ืองออกก าลังแขน - ขา

60 ลู่เดินไฟฟูา Treadmill 750,000             1 750,000.00            1 750,000.00             - เตรียมทดแทนเคร่ืองเดิมซ่ึงใช้งานมามากกวา่
15 ปี และมีการซ่อมแซมหลายคร้ัง

61 เคร่ืองตรวจวดัสมรรถภาพปอดชนิดต่อเนื่องแบบเดิน 6 นาที 250,000             1 250,000.00            1 250,000.00              ใช้วดั minutes ventilaion Inspiratory Capacity
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (,30330,30950) HR SpO2 ขณะเดินทดสอบ 6 MWT

62 Laser Therapy 900,000             1 900,000.00            1 900,000.00              เพือ่ใช้ลดปวด ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและ
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (,30330,30950) กระดูกช่วยให้การกระตุ้นการหายของแผล ลดการ

บวม และลดการสะสมของเลือดใต้ผิวหนัง
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ขอเพิ ม 1 รายการ
63 โปรแกรมจัดซ้ือส าหรับงานเวชภัณฑ์ 400,000             1 400,000.00            1 400,000.00              เนื่องจากกลุ่มงานเภสัชกรรม มีความต้องการ

:งานระบบคอมพิวเตอร์ (30388,30389) โปรแกรมระบบจัดซ้ือส าหรับงานเวชภัณฑ์ยา
โดยเฉพาะ ส าหรับงานด้านบริหารจัดการจะบบ
งานเวชภัณฑ์ เพือ่รองรับงานเง่ือนไขและขั้นตอน
ที่เพิม่ขึ้น

64 Biological Safety Cabinet Class II Type A2 412,164             1 412,164.00            1 412,164.00            สภาพเกา่ใช้งานไม่ดีใช้ในงานตรวจทางอณูชีววทิยา
:งานจุลชีววทิยา คุณสุมลฯ (30316,30317)

65 DNA/RNA UV Cleaner box (Steel sided) 85,000               1 90,950.00              1 90,950.00                ใช้ส าหรับงาน Pre-PCR เพือ่ปูองกนั
:งานจุลชีววทิยา คุณสุมลฯ (30316,30317) Cross-contamination

66 เคร่ืองวดัความขุ่น (Densitometer) 32,000               2 64,000.00              2 64,000.00                ใช้ในการปรับความขุ่นของเชื้อในการทดสอบ
:งานจุลชีววทิยา คุณสุมลฯ (30316,30317) ความไวของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อมัยโคแบคทีเรีย
ขอเพิ ม 1 รายการ

67 กล้องจุลทรรรศน์ฟลูออร์เรสเซนต์ 250,000             1 250,000.00            1 250,000.00            ใช้ส าหรับการตรวจวนิิจฉัยเชื้อวณัโรคของผู้ปุวย 
:งานจุลชีววทิยา คุณสุมลฯ (30316,30317) เนื่องจากของเดิมใช้งานมากกวา่ 10 ปี

68 กล้องถ่ายวดีีโอ ประกอบด้วย 200,000             1 200,000.00            1 200,000.00              1.รองรับงานถ่ายวดีีโอวงจรปิดที่เพิม่ขึ้น เช่น 
1.ตัวกล้อง ชุด ชุด การจัดประชุมใหญ่งานเล้ียง งานตัดต่อวดีีทัศน์ต่างๆ
2.ขาต้ังกล้อง 2.ปัจจุบันมีกล้องวดีีโอที่ใช้งานได้ดีเพียงเคร่ืองเดียว
3.ถ่านกล้อง เท่านั้น
4ไฟส่องถ่ายภาพ
:งานเวชนิทัศน์ (30385)

69 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 205,440             1 205,440.00            1 205,440.00              1.เพือ่เกบ็รวบรวมไฟล์งานต่างๆ
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชุด ชุด 2.เพือ่เกบ็รวบรวมไฟล์ภาพถ่าย สะดวกค้นหา 
2.Hard Disk Backup และ copy งาน
:งานเวชนิทัศน์ (30385) 3.เพือ่เป็นจุดศูนย์กลางข้อมูลต่างๆ
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70 เคร่ืองวดัความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัตโนมัติ 80,000               11 880,000.00            9 720,000.00            2 160,000.00              กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน มีหอผู้ปุวยที่รองรับ

พร้อมวดัปริมาณความอิ่วตัวของออกซิเจนในเลือด (NIBP,HR, SpO2) ผู้ปุวยทั้งอายุรกรรมหัวใจ ปอด ศัลยกรรม และ

:กลุ่มภารกจิบริการวชิาการ ผู้ปุวยที่กลับมานอนโรงพยาบาล หน่วยงานมีเคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๊ะน/ิน.ส.จิราภา อารยะศีริ วดัความดัน วดัออกซิเจนไม่เพียงพอ เคร่ืองที่มีอยู่

ใช้มานานกวา่ 10 ปี จึงจ าเป็นต้องมีเคร่ืองทดแทน
ใช้วดัความดันโลหิตและวดัชีพจรผู้ปุวยทุกราย
ที่มาพบแพทย์ โดยมีพยาบาลประเมินและคัดกรอง
ตามประเภทของผู้ปุวย

นางละม้าย ท่าทราย/ น.ส.จิราภา  อารยะศิริ มีการเพิม่จัดบริการผู้ปุวยตึก 7 ห้องตรวจหัวใจ

71 รถไฟฟูาแบบนั่งขับ 99,510               2 199,020.00            2 199,020.00              ขอซ้ือรถไฟฟูาแบบนั่งขับ มาเชื่อมติดกบัรถเข็นที่มี
ห :กลุ่มภารกจิบริการวชิาการ อยู่แล้ว เพือ่ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปราศจาก

หน่วยจ่ายกลาง (30179) เชื้อแล้วจากหน่วยจ่ายกลางไปยังหอผู้ปุวย,
:ฝุายบริหารทั่วไป (30959) หน่วยงานต่างๆ เพือ่ลดภาวะความปวดล้ากระดูก

สันหลัง, เอว, หัวเข่าและกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงาน
เพิม่ความรวดเร็วให้ผู้รับบริการ

72 เคร่ืองวดัความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน 70,000               2 140,000.00            2 140,000.00              จากนโยบายของกลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 
ห :แผนกการพยาบาลผู้ปุวยนอกโรคปอด กลุ่มภารกจิบริการวชิาการ ได้เพิม่การให้บริการ ศูนย์โรคปอดจากการประกอบ

นางนงนุช หอมขจร (30858) อาชีพ จ านวน 1 ห้อง Sleep Clinic จ านวน 2 ห้อง
และคลินิก Pulmonary Hypertension จ านวน 
1 ห้อง ที่ตึก 8 ชั้น 2 ท าให้ผู้ปุวยมีจ านวนมากขึ้น
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ส่งผลให้เคร่ืองวดัความดันโลหิตอัตโนมัติที่มีอยู่
ไม่เพียงพอในการให้บริการ (ปัจจุบันมีเคร่ืองวดั
ความดันโลหิต ชนิดพับแขน 2 เคร่ือง) ผู้ปุวยต้อง
ต่อแถวรับบริการวดัความดันโลหิต เกดิการให้บริการ
ล่าช้า ท าให้เกดิข้อร้องเรียนได้ 

73 เคร่ืองสร้างสัญญาณชีพเทียม (Vital Signs Simulator) 170,000             1 170,000.00            1 170,000.00              ด้วยปัจจุบันมีเคร่ืองมือแพทย์และเคร่ืองมือ
:ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณสมชาติฯ (30218) วทิยาศาสตร์ บางเคร่ืองที่ยังขาดการสอบเทียบ

เกี่ยวกบั สัญญาณชีพศูนย์เคร่ืองมือฯ
จึงขออนุมัติซ้ือเคร่ืองมือมาสอบเทียบเองจะมีความ
คุ้มค่ากวา่จ้างบริษัทสอบเทียบ

74 กล้องจุลทรรศน์ดูพร้อมกนั 3 คน 450,000             1 450,000.00            1 450,000.00             - เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่เส่ือมสภาพจากการใช้งาน
:งานพยาธกิายวภิาค คุณพลกฤต ค ารินทร์ (30300) มานาน

75 ตู้รางเล่ือนแบบพวงมาลัย 556,400             1 556,400.00            1 556,400.00              เนื่องจากมีเอกสารเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลของ
ห :งานประสานสิทธปิระโยชน์ ฝุายลูกค้าสัมพันธ ์(30158) ผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยในสะสมปริมาณมากต้ังแต่ปี

นางธญัดา  รัตนพงษ์พร พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เฉล่ียปีละ 50,000 ชุด
เอกสารทั้งหมดจะต้องเกบ็ไวเ้ป็นหลักฐานการ
ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ปุวยสิทธสิวสัดิการ
สังคมต่างๆ เป็นเวลา 10 ปี จนกวา่จะได้รับอนุมัติ
ท าลายได้

76 เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 180,000             1 180,000.00            1 180,000.00              มีงานพิมพ์ส าเนาเอกสารจ านวนมาก เพือ่รองรับ
:งานคลังและจ าหน่าย (30118) การให้บริการที่มากขึ้น ท าให้เคร่ืองพิมพ์ส าเนา
น.ส.จีระภา ขาวละเอียด ระบบดิจิตอลที่มี จ านวน 2 เคร่ือง ต้องใช้งาน

ในปริมาณที่มาก มีอาการช ารุด และส่งซ่อม
หลายคร้ัง
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77 ชั้นวางเอกสาร 173,233             1 173,233.00            1 173,233.00              เนื่องจากเอกสารมีปริมาณมากและแฟูมแต่ละแฟูม
ห :ฝุายการเงินและบัญชี (30960) มีน้ าหนักที่มาก จึงจ าเป็นต้องใช้ชั้นวางเอกสาร

ที่แข็งแรง ทนทาน มากกวา่ปกติ เพือ่เอกสารจะได้
มีการจัดเกบ็อย่างมีระเบียบและง่ายต่อการค้นหา

78 โต๊ะยาวขาพับและเกา้อี้พนักพิงสีน้ าเงิน 973,700             1 973,700.00            1 973,700.00              งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม ได้ท าการส ารวจ
ห :งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม (30911) เกา้อี้และโต๊ะขาวขาพับห้องประชุมเฉลิมรัตน์สดุดี

และเฉลิมฉัตรบารมี อาคาร 7 ชั้น 10 พบวา่ปัจจุบัน
เกา้อี้พนักพิงสีน้ าเงินเหลือจ านวนประมาณ 100 ตัว
และโต๊ะขาวขาพับเหลือประมาณ 50 ตัว เดิมห้อง
ประชุมดังกล่าวจะมีเกา้อี้ใช้งานประมาณ 500 ตัว
และโต๊ะขาวขาพับประมาณ 150 ตัว เนื่องจาก
หน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอกขอยืมไปใช้งาน
จ านวนมากท าให้โต๊ะขาวขาพับและเกา้อี้พนักพิง
สีน้ าเงินเหลือจ านวนไม่พอใช้งานกบัห้องประชุม
จึงขออนุมัติซ้ือใช้งาน ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์สดุดี
และห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมีและส ารองไวใ้ห้
หน่วยงานต่างๆ ของสถาบันโรคทรวงอก ขอยืมเพือ่ใช้
งานของทางราชการต่อไป

79 เคร่ืองช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวดิีทัศน์ (Vido Larygoscope) 620,000             1 620,000.00            1 620,000.00              1.เป็นเคร่ืองช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope)
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด (30240) ชนิดมีกล้องรับภาพ และมีจอภาพแสดงผลแยก

อิสระจากตัวกล้องเพือ่ความสะดวกในการใช้งาน
2.ส าหรับผู้ปุวยที่ใส่ท่อหายใจยาก เพือ่ช่วยให้การ
ใส่ท่อหายใจทั้งแบบสอดผ่านช่องโพรงจมูกหรือ
ช่องคอ ท าได้ง่าย รวดเร็ว และไม่มีการบาดเจ็บ
ต่อทางเดินหายใจในส่วนต้น
3.มีระบบบันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวใน
ตัวเคร่ือง

80 ตู้อบเพาะเชื้อแบบใช้คาร์บอนไดออกไซต์ 400,000             1 400,000.00            1        400,000.00            ใช้เพาะเชื้อที่ต้องการกา๊ซคาร์บอนไดออกไซต์ในการเจริญ
(CO2-Incubator) เติบโต
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81 เคร่ืองวดัความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 75,000               2 150,000.00            2        150,000.00            ด้วยคลินิกผู้ปุวยนอกโรคหัวใจ ให้บริการผู้ปุวยนอกโรคหัวใจ
แผนกการพยาบาลผู้ปุวยนอกโรคหัวใจ ทั้งในและนอกเวลาราชการ ท าให้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

82 เตียงไฟฟูา 120,000             14 1,680,000.00         14      1,680,000.00          กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน มีหอผู้ปุวยที่รองรับผู้ปุวยทั้ง
อายุรกรรมหัวใจ ปอด ศัลกรรม และผู้ปุวยที่กลับมานอน
โรงพยาบาล จ าเป็นต้องใช้เตียงไฟฟูาให้การบริการผู้ปุวยเพือ่
ความปลอดภัยบางคร้ังเตียงช ารุด ต้องใช้เวลาซ่อม 
จึงจ าเป็นต้องการแผนในการส่ังซ้ือเพิม่เติม

83 เตียงส าหรับเคล่ือนย้ายผู้ปุวยฉุกเฉิน 300,000             5 1,500,000.00         5        1,500,000.00          ใช้รองรับการขยายบริการห้องฉุกเฉินจาก 5 เตียง
เป็น 8 เตียง

84 เคร่ืองพิมพ์ขนาดใหญ่ (Printer Indoor) 360,000             1 360,000.00            1        360,000.00             - ใช้ทดแทนของเดิมที่สภาพใกล้ช ารุด งานพิมพ์ไม่สมบูรณ์
หน้ากวา้ง 44 นิ้ว

85 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังกช์ั่น 181,000             1 181,000.00            1        181,000.00             - ปัจจุบันงานเวชนิเทศน์มีปริมาณงานพิมพ์ขนาด A3
เพิม่มากขึ้น

86 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาด 24,000 BTU 28,000               48 1,344,000.00         48      1,344,000.00          เคร่ืองปรับอากาศเกา่เกนิ 10 ปี 

87 ระบบภาพและเสียงพร้อมติดต้ัง ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 7 จ านวน 2 ห้อง 883,422.10         1 883,422.10            1        883,422.10            เนื่องจากระบบเคร่ืองเสียงเดิมของห้องประชุมทั้ง 2 ห้อง
(ของห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7) อุปกรณ์บางส่วนช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามอายุการ

ใช้งานมานาน ท าให้การใช้ห้องประชุมมีปัญหาในการใช้
88 เคร่ืองชั่งน้ าหนักและวดัดัชนีมวลกาย (BMI) 25,000               1 25,000.00              1        25,000.00              ประเมินผู้ปุวย

57.57 ชนิดดิจิตอลพร้อมที่วดัส่วนสูง

89 เคร่ืองให้ความอบอุ่นแกร่่างกายผู้ปุวยโดยใช้ผ้าห่มลมร้อน 130,000.00 3 390,000.00 3 390,000 หน่วยงาน ICU มีการผ่าตัดหัวใจและปอด วนัละ
93.57 (Patient warmmer) ประมาณ 5 - 8 ราย หลังผ่าตัดผู้ปุวยมีอุณหภูมิต่ ากวา่
62/56 (อยู่ระหวา่งด าเนินการ) ค่าปกติ ท าให้ผู้ปุวยมีโอกาสเกดิภาวะหนาวส่ัน

Hemodynamic ไม่คงที่เกดิอันตรายต่อผู้ปุวยได้ ปัจจุบัน
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มีเคร่ืองให้ความอบอุ่น จ านวน 3 เคร่ือง อายุการใช้งาน
มากกวา่ 8 ปี และเคร่ืองเร่ิมช ารุดบ่อย 
เพือ่ทดแทนของที่ช ารุดและมีเคร่ืองใช้งานที่มีประสิทธภิาพ

90 เคร่ืองควบคุมการให้ยาระงับปวดและยาสลบทางหลอดเลือด 100,000.00 5 500,000.00 5 500,000.00            ใช้ในผู้ปุวยที่ได้รับการระงับความรู้สึก และให้ยาระงับปวด
111.57 ด าชนิดควบคุมโดยอัตโนมัติ ด้วยตัวเองหลังผ่าตัด

งานประเมินเทคโนโลยี พญ.วพิรรณ สังคหะพงศ์
91 ตู้เกบ็แฟูมเวชระเบียนชนิดรางเล่ือนระบบพวงมาลัยหมุน 520,000.00 3 1,560,000.00 3 1,560,000 1. เพือ่จัดเกบ็แฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยถึงแกก่รรม

117.57 :งานเวชระเบียนและสถิติ และเวชระเบียนมากกวา่ 1 เล่ม
3 ชุด 2. ลดพืน้ที่ในการจัดเกบ็เวชระเบียน เนื่องจาก

หน่วยงานมีพืน้ที่จ ากดัและเวชระเบียนผู้ปุวย
นอกมีปริมาณเพิม่ขึ้น
นอกจากนี้เคร่ืองดังกล่าวยังมีความสะดวกต่อ
การล้างและท าลายเชื้อในการน าภาชนะกลับ
ไปใช้ใหม่
เพิม่ประสิทธภิาพการดูแลผู้ปุวย

92 เคร่ืองควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตนเอง 150,000.00 2 300,000.00 2 300,000  - เนื่องจากผู้ปุวยผ่าตัดมีปริมาณมากขึ้น
 (Patient Controlled Analgesia : PCA) ท าให้ไม่เพียงพอส าหรับให้บริการผู้ปุวย
งานประเมินเทคโนโลยี  - เพือ่ขยายบริการการระงับปวดให้ผู้ปุวย
ผู้ประสานงาน พญ.วพิรรณฯ โทร. 7305 หลังผ่าตัด

ปรบัแผนไตรมาส 2/58
93 เคร่ืองวดัความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัตโนมัติพร้อมวดัปริมาณ 145,000             2 290,000.00            2.00   290,000.00            

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมรถเข็น

ปรบัแผนไตรมาส 3/58
94 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 99,189               1 99,189.00              1.00        99,189.00                เนื่องจากเป็นจุดเส่ียงต่อความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ

ประกอบไปด้วย และไม่ปลอดภัยด้านร่างกายและชีวติของเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก
                   เคร่ืองบันทึกภาพ 16 ช่อง ขนาดความจุ 1 TB จ านวน 1 ตัว
                   ค่าติดต้ังกล้อง ติดต้ังจอ LED 32 นิ้ว เดินสายสัญญาณ และเซ็ทระบบ 
                   กล้องวงจรปิด ระบบ FULL HD จ านวน 12 ตัว
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95 เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 12478.03 BTU 1 ชุด 32,849               1 32,849.00              1.00   32,849.00              
ประกอบด้วย - เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 12478.03 BTU 
                -  ท่อทองแดง จ านวน 9 เมตร
               -   ชุดต้ังเวลาเปิดปิด 24 ช.ม.
               -   ระบบสายไฟพร้อมร้อยท่อ 20 เมตร

96 ชุดเคร่ืองปรับอากาศแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง อาคาร 8
(1) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ขนาด 36000 BTU ชนิดแขวนใต้ฝูา 44,000               2 88,000.00              2.00        88,000.00                

(2) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ขนาด 36000 BTU ชนิดแขวนใต้ฝูา 44,000               1 44,000.00              1.00        44,000.00                

(3) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18000 BTU ชนิดแขวนใต้ฝูา 28,000               1 28,000.00              1.00        28,000.00                
(4) อุปกรณ์ส่วนที่เกนิ จ านวน 4 เคร่ือง ประกอบด้วย

สายไฟ THW 1*6 ตร.มม. 34.24 1052 36,020.48              1,052      36,020.48                
สายไฟ THW 1*1.5 ตร.มม. 10.70 222 2,375.40               222.00     2,375.40                  
ท่อเหล็กอ่อน 1" 33.17 222 7,363.74               222.00     7,363.74                  

97 โทรทัศน์จอแบน 32 นิ้ว 18000.00 48 864,000.00            48.00      864,000.00              

98 โต๊ะ เกา้อี้ 3 ตัว 15000.00 48 720,000.00            48.00      720,000.00              

99 โซฟา 15000.00 48 720,000.00            48.00      720,000.00              

100 ตู้เย็น 6 คิว 6500.00 44 286,000.00            44.00      286,000.00              

101 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 3000.00 48 144,000.00            48.00      144,000.00              
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102 ไมโครเวฟ 4 เคร่ือง 3000.00 4 12,000.00              4.00        12,000.00                

103 ม่านพร้อมรางกั้นเตียง 5000.00 44 220,000.00            44.00      220,000.00              

104 โต๊ะตรวจผู้ปุวย 17655.00 35 617,925.00            35.00      617,925.00              

105 เคร่ืองกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน 188,488.38 45 8,481,977.10 45 8,481,977.10 188,488.38                                                                       
41

7,728,023.58                                                                    

106 รายการที  1 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ปีงบประมาณ 2558 
1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 16,000.00     40 640,000.00     40 640,000.00      

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

1.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,798.50      40 151,940.00     40 151,940.00       
และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

1.4 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Themal Printer 11,984         10 119,840.00     10 119,840.00       

:งานระบบคอมพิวเตอร์ (30388,30389) 
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ปรับแผน  (เพิ ม) ณ สิ้นไตรมาส 2
107 เคร่ืองล้างเคร่ืองมือแพทย์ด้วยความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 1 165,000       165,000.00     1 165,000.00      เพือ่ล้างท าความสะอาดสายอุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อและอื่นๆ  ทั้งนี้ของเกา่

:หน่วยงานการพยาบาลส่องกล้องตรวจหลอดลม 30926 ที่ใช้มาต้ังแต่ เดือนกนัยายน 46 ช ารุดและเคร่ืองศูนย์เคร่ืองมือแพทย์

ได้รับไปตรวจสอบแล้วพบวา่ ไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงขอซ้ือทดแทน

เคร่ืองเกา่ ตามความจ าเป็นที่ต้องใช้งานเพือ่การล้างท าความสะอาด

ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

108 โปรแกรมส าหรับงานข้อมูล 50 แฟูม 360,000       1 360,000.00     1 360,000.00       งานระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงรับผิดชอบดูแลชุดข้อมูลในระบบ HIS 

:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389 ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ พบวา่รองรับกบัชุด

ข้อมูลสุขภาพมาตรฐาน 50 แฟูม แต่ต้องจัดหาโปรแกรมเพิม่จาก

ผู้พัมนาซอฟต์แวร์ HIS ของสถาบันฯ เข้ามาติดต้ังเพือ่จัดเกบ็และ

จัดส่งข้อมูลออกให้ได้ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กรมการแพทย์ก าหนด

109 เคร่ืองนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto pulse) 980,000       1 980,000.00     1 980,000.00      
(P.) กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ

110 หัวตรวจส าหรับเคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูง 943,740       1 943,740.00     1 943,740.00      
(P)

ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท 35 130,354,520.00     22 87,497,000.00       13 42,857,520.00         
งานเชื อมตอ่ระบบคอมพิวเตอรส์ ารองฉกุเฉนิ (Disaster Recovery Site)
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1 งานเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ส ารอง 1,804,020           1 1,804,020              1 1,804,020                เป็นงานจัดท าระบบเชื่อมต่อระหวา่งเคร่ือง
ฉุกเฉิน คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานบริการผู้ปุวย
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389 กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองฉุกเฉิน
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต ซ่ึงจะติดต้ังระหวา่งอาคาร 5 ชั้น 2 กบั
รายละเอียดครภุัณฑ์ อาคาร 7 ชั้นลอย เพือ่ให้มีระบบงาน
 - ระบบ Software คอมพิวเตอร์เครือข่ายงานบริการผู้ปุวยที่ท างาน
 - ระบบ Network เหมือนระบบจริง ติดต้ังอยู่อีกสถานที่หนึ่ง
 - Other มีการเชื่อมเครือข่ายถึงกนัและปรับปรุงข้อมูล

แบบเรียวไทม์ตามมาตรฐานความปลอดภัย

2 ชุดฝึกการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นสูงและชุดสร้าง 2,000,000           1 2,000,000              1 2,000,000              เนื่องจากสถาบันโรคทรวงอก มีหลักสูตรการ
สถานการณ์จ าลอง พร้อมชุดควบคุมไร้สาย พยาบาลเฉพาะทาง ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องเรียน
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล การประเมินและตรวจร่างกายผู้ปุวยในโรคปอด

และหัวใจ

3 เคร่ืองจี้และตัดด้วยคล่ืนความถี่สูง 2,440,000           1 2,440,000              1 2,440,000.00          เนื่องจากกลุ่มงานศัลยศาสตร์ มีการพัฒนา
กลุ่มงานศัสยศาสตร์ ด้านการผ่าตัดหัวใจและปอด โดยใช้เคร่ืองจี้และ

ตัดด้วยคล่ืนความถี่สูงซ่ึงเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่
ช่วยให้การผ่าตัด รวดเร็วมีการชอกช้ าของเนื้อเยื่อ
น้อย ลดการเจ็บปวดของบาดแผล

4 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดปอดแบบแผลเล็ก 1,278,000           1 1,278,000              1 1,278,000              เนื่องด้วยการท าผ่าตัดปอดในปัจจุบันมีววิฒันา
กลุ่มงานศัสยศาสตร์ การ ท าผ่าตัดแบบแผลเล็ก ท าให้ผู้ปุวยฟืน้ตัว

เร็ว และลดการบาดเจ็บของแผล ของเดิมมี 1 ชุด
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

5 โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอด 2,590,000           1 2,590,000.00         1 2,590,000.00          โคมเกา่ช ารุด ใช้งานมานานกวา่ 13 ปี จึงมี ความ
แอลอีดีแบบโคมคู่พร้อมระบบรองรับกล้อง ประสงค์จะจัดซ้ือใหม่
ส่งสัญญาณภาพและแขนติดต้ังจอรับ
สัญญาณภาพแบบจอคู่จ านวน 2 แขน
กลุ่มงานศัลยศาสตร์

6 เคร่ืองบันทึกคล่ืนไฟฟูาหัวใจ 12 ลีด 1,004,000           9 9,036,000.00         9 9,036,000.00          ใช้บันทึกคล่ืนไฟฟูาหัวใจชนิดพกพาติดตัวตลอด
พร้อมกนัตลอด 24 ชั่วโมง แบบพกพาติดตัว 24 ชั่วโมง โดยเคร่ืองจะบันทึกติดตัวไปกบัผู้ปุวย
(12-LEAD Holter Analysis) รวมตัวลูก โดยสะพาย หรือคาดไวท้ี่เอว ผู้ปุวยสามารถท า
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ส าหรับติดตัวผู้ปุวยเพือ่บันทึกคล่ืนไฟฟูา กจิวตัรประจ าวนัได้ตามปกติ เมื่อบันทึกครบ 24 ช.ม.
แล้ว สามารถน าข้อมูลที่ถูกบันทึกมาวเิคราะห์ด้วย
เคร่ืองวเิคราะห์คล่ืนไฟฟูาหัวใจ 24 ช.ม.
(12-LEAD Holter Analysis ) ที่ทางโรงพยาบาล
มีอยู่แล้ว พร้อมแสดงออกทางจอภาพ และพิมพ์
ผลออกมาโดยใช้กระดาษ เอ.4 ทั่วไปได้

7 เคร่ืองตรวจวเิคราะห์ทางโลหิตวทิยา 4,000,000           1 4,000,000.00         1 4,000,000.00            เพือ่ใช้ในการตรวจรักษาผู้ปุวย

ครภุัณฑ์ปี 58 ยกมาด าเนินการตอ่ในปี 59
8 แลกเปล่ียนเคร่ืองเอกซเรย์สวนหัวใจชนิดสองระนาบ 40,000,000         1 40,000,000.00        1 40,000,000.00        เพือ่ทดแทนห้อง Cath C ซ่ึงมีอายุการใช้งาน

:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ (30920) มานานประมาณ 8 ปี ท าให้หลอด x-ray เกดิความ
เส่ือมสภาพ ไม่ชัดเจน มีปัญหาเวลาท าหัตถการ

(เดิมเคร่ืองเอกซเรย์สวนหัวใจชนิดสองระนาบ) ขยายหลอดเลือดหัวใจ ให้ผู้ปุวยซ่ึงจะกอ่ให้เกดิ
ผลเสียต่อผู้ปุวยขณะรับการรักษา

9 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคล่ือนที่ 2,500,000           1 2,500,000.00         1 2,500,000.00            เพือ่ใช้ในห้องตรวจผู้ปุวยนอก เพือ่ลดระยะเวลา
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ (30920) ในการนัดตรวจ ส าหรับในผู้ปุวยที่มีภาวะการบีบตัว

ของหัวใจน้อย (Poor LV) (one stop service)

10 light sourse for Flerible Bronchoscopy 3,400,000           1 3,400,000.00         1 3,400,000.00          พบเคร่ืองมีปัญหา
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด (30240) จ าวนการใช้งาน Bronchoscopy

11 เคร่ืองตรวจวเิคราะห์การนอนหลับชนิดความละเอียดสูง 1,995,000           1 1,995,000.00         1 1,995,000.00            
Sleep Lap
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด (30240)

12 โปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ (LIS) 1,658,500           1 1,658,500.00         1 1,658,500.00            
:กลุ่มงานพยาธวิทิยา (30300)

13 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital 6,000,000           1 6,000,000.00         1 6,000,000.00          เนื่องจากเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ที่ใช้เอกซเรย์
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x-ray) ขนาด 30 kw ผู้ปุวยบริเวณ Ward ต่างๆ เกดิช ารุด (รวมระยะ
:กลุ่มงานรังสีวทิยา (30970) เวลาการใช้งาน 19 ปี)

14 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ระบบดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ 6,000,000           1 6,000,000.00         1 6,000,000.00            เนื่องจาก ห้องฉุกเฉิน (ER) จะย้ายมาตึก 8 
แบบไร้สาย (mobiledigital x-ray with wireless detector) จึงจ าเป็นต้องมีเคร่ืองเอกซเรย์ระบบดิจิตอลเพิม่
ขนาด 30 kw ในการให้บริการ
:กลุ่มงานรังสีวทิยา (30970)

15  ชุดศูนย์กลางเฝูาติดตามการท างานของหัวใจพร้อมเคร่ืองติดตามชนิดไร้สาย 3,600,000           2 7,200,000.00         2 7,200,000.00          เนื่องจากหน่วยงาน 7/9 พิเศษมีเคร่ือง Telemetry
 (Telemetry):กลุ่มภารกจิบริการวชิาการ Receiver จ านวน 1 เคร่ือง ใช้งานมานานมากกวา่
น.ส.อัมพร  โต๊ะน,ิ น.ส. จิราภา อารยะศิริ, นางพรรณี บรรลังก์ 15 ปี ปัจจุบันเคร่ืองช ารุดบ่อยต้องใช้เวลานาน

ในการซ่อม จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์นี้
ทดแทนของเดิม และหน่วยงาน 6/4 ไม่เคยมีใช้
มากอ่น สามารถใช้ร่วมกนัในหน่วยงาน 6/2, 6/3
และ 6/4

16 รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance ) 2,000,000.00 1 2,000,000.00 1 2,000,000.00 เพือ่น าส่งผู้ปุวยกรณีฉุกเฉินต้องน าส่งผู้ปุวยไปรักษาต่อในรพ.

17 เคร่ืองทดสอบสมรรถภาพปอดและหัวใจโดยการวดั 3,800,000           1 3,800,000.00         1        3,800,000.00          เพือ่วเิคราะห์สมรรถภาพ ความฟิตของร่างกายด้วยการวดั
ปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดขณะออกก าลังกาย ปริมาณการใช้ออกซิเจนและระดับการใช้พลังงานขณะ
พร้อม Software วเิคราะห์ข้อมูล ออกก าลังกายและสามารถน ามาใช้ท า EX. Prescription

(Documentation),ระบบถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพและเสียงระยะไกล (Streaming) ซ่ึงทั้ง
3 ระบบดังกล่าวสามารถลดภาระของเจ้าหน้าที่
และพยาบาลขั้นตอนการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
ได้ ท าให้มีเวลาในการดูแลผู้ปุวยได้มากขึ้น ส่ง
ผลให้เกดิประสิทธภิาพในการรักษามากขึ้นด้วย
โดยการควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในห้องผ่าตัด
สามารถส่งสัญญาณภาพระยะไกลเพือ่การเรียน
การสอน พร้อมการบันทึกภาพการผ่าตัดเพือ่ท า
การวนิิจฉัยในการให้การรักษาผู้ปุวยสอดคล้อง
กบัพันธกจิของสถาบันในด้านความเป็นเลิศทาง
วชิาการ และเป็นผู้น าด้านการรักษาโรคปอด
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และหัวใจระดับนานาชาติ
18 เคร่ืองอบฆา่เชื้อด้วยแกส๊แอทธลีินอ๊อกไซด์ 3,000,000.00 1 3,000,000.00 1 3,000,000.00 ใช้ส าหรับการท าให้อุปกรณ์ผ่าตัดชนิดที่

น ากลับมาใช้ซ้ าปราศจากเชื้อโรค โดย
กระบวนการท างานไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติและไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
เพือ่ทดแทนเคร่ืองอบฆา่เชื้อชนิดใช้
แกส๊เอทธลีินออกไซด์ที่หน่วยงานมีใช้
อยู่อายุงาน 16 และ 21 ปีซ่ึงประสิทธิ
ภาพการท างานของเคร่ืองลดลงตาม
อายุการใช้งาน

19 ระบบเกบ็ข้อมูลส ารองภาพการตรวจหัวใจ พร้อมรายงาน 7,300,000.00 1 7,300,000.00 1 7,300,000.00 ด้วยระบบการจัดเกบ็ข้อมูล ประมวลผลภาพ (Server) ที่ใช้ส าหรับ
ผลการตรวจและระบบจัดการข้อมูลในห้องตรวจสวนหัวใจ เกบ็ข้อมูลผู้ปุวยตรวจสวนหัวใจ ส าหรับห้องสวนหัวใจทั้ง 3 ห้อง

ซ่ึงด าเนินการโดยบริษัท Siemens ที่ใช้งานมาต้ังแต่เดือนกนัยายน
2548 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ระบบดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งานคือ
เกดิปัญหาหลังUpgrade Software ของตัว Server ซ่ึงไม่เข้ากบั

20 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจอัตโนมัติ 2,200,000.00 1 2,200,000.00 1 2,200,000 ใช้ในผู้ปุวยภาวะวกิฤต และผู้ปุวยที่จ าเป็นต้องได้รับยาสลบใน
ส าหรับใช้ในห้อง MRI เคร่ือง ระหวา่งการท าการตรวจด้วยเคร่ือง MRI

21 ห้องปฏิบัติการความดันลบแยกส่วนพร้อมติดต้ังเพือ่ปูองกนัการ 1,700,000.00 1 1,700,000.00 1 1,700,000 เพือ่ใช้ควบคุมโรคติดต่อและใช้ส าหรับปฏิบัติการรักษา
ปนเปื้อนของเชื้อสู่ภายนอก (Portable Isolate Chamber) ผู้ปุวยที่ติดเชื้อ จากการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ2่009
ผู้ประสานงาน พ.วพิรรณ ไข้หวดันก SARS วณัโรคหรือผู้ปุวยที่มีอาการด้ือยา

ปฏิชีวนะอย่างรุนแรง เพือ่ปูองกนัการแพร่กระจายเชื้อ
จากผู้ปุวยที่ติดเชื้อสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ปุวยรายอื่น
 - สามารถใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางเคมี หรือชีวภาพได้

22 เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) พร้อมติดต้ัง 2,500,000.00 2 5,000,000.00 2 5,000,000 ใช้ส ารองไฟเคร่ืองสวนหัวใจและเคร่ืองมือในห้องสวนหัวใจ
ผู้ประสานงาน พ.วพิรรณ ตึก 7 ชั้น 2 จ านวน 4 ห้อง กรณีเกดิกระแสไฟฟูาขัดข้องใน
(สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกวา่ 160 กโิลวตัต์) ช่วงกอ่นที่เคร่ืองก าเนิดไฟฟูาส ารองจะท างาน
ขอปรับราคาเพิม่เป็นเคร่ืองละ2,500,000 อ.วพิรรณ 13 ส.ค.58
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23 เคร่ืองประมวลสัญญาณภาพระบบวดีิทัศน์และเคร่ือง 453,000.00 1 453,000.00 1 453,000.00 

ก าเนิดแสง(สมทบงบค่าเส่ือมสปสช.ปี2557)
452,127.17

24 เคร่ืองติดตามการท างานหัวใจชณะออกก าลังกาย (Telemetry 3,000,000           1 3,000,000.00         1 3,000,000.00             - เพือ่ตรวจติดตามคล่ืนไฟฟูาหัวใจผู้ปุวยโรคหัวใจ
12 Channel) และโรคปอดที่มีความเส่ียงปานกลาง - สูง
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (,30330,30950) ขณะออกก าลังกาย เคร่ืองที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอ

25 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 10,000,000         1 10,000,000.00        1 10,000,000.00          

สิ งก่อสรา้ง 124,479,796.00     96,799,000.00       27,680,796.00         
ราคาต  ากว่า 10 ล้านบาท 68,280,796.00      40,600,000.00       27,680,796.00         

** สิ งก่อสรา้ง ระบุเลขที แบบ............
1 ปรับปรุงห้องประชุมและส านักงาน 400,000             1 400,000                1 400,000                ห้องประชุมและส านักงานเนื่องจากใช้งาน

ศัลยศาสตร์ มานานกวา่ 15 ปี ปัจจุบันมีศัลยแพทย์จ านวน
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ เพิม่ขึ้น สถานที่เดิมคับแคบ ไม่เพียงพอใช้งาน

จึงมีความประสงค์ปรับปรุง เปล่ียนแปลงสถานที่
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ให้มีอนามัยส่ิงแวดล้อม เหมาะสมกบับุคลากร
ในการท างาน

2 ปรับปรุงห้อง OR 3 7,000,000           1 7,000,000              1 7,000,000              ห้องผ่าตัดใช้งานมานาน 13 ปี ต้องการปรับปรุง
ให้ทันสมัย ปูองกนัการติดเชื้อ

กลุ่มงานศัลยศาสตร์

3 ปรับปรุงห้อง OR 4 6,500,000           1 6,500,000              1 6,500,000              ห้องผ่าตัดใช้งานมานาน 13 ปี ต้องการปรับปรุง
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ให้ทันสมัย ปูองกนัการติดเชื้อ 13 ปี ต้องการ

ปรับปรุงให้ทันสมัย ปูองกนัการติดเชื้อ

4
ติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟูา (ตู้MDB 
แบบ OUTDOOR TYPE)  ปรับปรุงติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟูาอาคาร 9 10,178,100         1 10,178,100            1 10,178,100              ปรับปรุงพืน้ที่ภายในสถาบันฯ

(แกไ้ข)
5 ปรับปรุงระบบแกส๊ทางการแพทย์,

ระบบไฟฟูา ระบบดับเพลิง อาคาร 2 8,300,000           1 8,300,000              1 8,300,000                ปรับปรุงพืน้ที่ภายในสถาบันฯ

6 ปรับปรุงห้องน้ า อาคาร 7 ชั้น 1 1,800,000           1 1,800,000              1 1,800,000                ปรับปรุงพืน้ที่ภายในสถาบันฯ

7 ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 750,000             1 750,000                1 750,000                  ปรับปรุงพืน้ที่ภายในสถาบันฯ

8 ปรับปรุงห้องระบบคอมพิวเตอร์ 5,018,300            5,018,300               ต้องการติดต้ังที่ 
ส ารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery ปัจจุบันติดต้ังอยู่ที่ -
Site) อายุการใช้งาน
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388, 30389 จ านวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน : 
นายอนุสรณ์  สุขสุชิต โครงการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงพืน้ที่และ
รายละเอียดครภุัณฑ์ อุปกรณ์ ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
 - FITOUT WORK 130,000             1 139,100                1 139,100                  ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นลอย อาคาร 7 เพือ่รองรับ
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 - ELECTRICAL WORK 340,000             1 363,800                1 363,800                  ระบบส ารองคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะต้องสามารถ
 - UNINTERRUPTIBLE POWER 750,000             1 802,500                1 802,500                  ท างานได้ทันทีที่ระบบหลักมีปัญหา 
SUPPLY SYSTEM ซ่ึงหมายความวา่ สถาบันโรคทรวงอกจะต้อง
 - AIR CONDITIONING SYSTEM 1,680,000           1 1,797,600              1 1,797,600                มีระบบส ารองที่ท างานเหมือนระบบจริง
 - FIRE PROTECTION SYSTEM 540,000             1 577,800                1 577,800                  ติดต้ังอยู่อีกสถานที่หนึ่งมีการเชื่อมเครือข่าย
 - ALARM & SECURITY SYSTEM 790,000             1 845,300                1 845,300                  ถึงกนัและปรับปรุงข้อมูลแบบเรียวไทม์ ซ่ึง
 - NETWORK CABLING SYSTEM 460,000             1 492,200                1 492,200                  ณ ปัจจุบันสถาบันไม่มีระบบดังกล่าว

(ราคารวม
VAT 7%)

9 ทาสีอาคาร 6 สถาบันโรคทรวงอก 721,930             1 721,930.00            1 721,930 เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์

10 ทาสีอาคาร 9 สถาบันโรคทรวงอก 912,466             1 912,466.00            1 912,466 เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์

11 ปรับปรุงตึกห้องพักแพทย์อายุรกรรมปอด 2 ชั้น ตึก 3 ชั้น 1 6,000,000.00 1 6,000,000.00 1 6,000,000 ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัยเพือ่รองรับการบริการ
12 ปรับปรุงอาคาร ตึก 3 ชั้น 3 2,000,000.00 1 2,000,000.00 1 2,000,000 ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัยเพือ่รองรับการบริการ

13 ปรับปรุงห้องตรวจ Sleep lab 1,100,000.00 2 2,200,000.00 2 2,200,000 เพือ่รองรับการติดต้ังเคร่ือง Sleep lab
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14 ปรับปรุง ตึก 9/1เป็นห้องเลือด 8,000,000.00 1 8,000,000.00 1 8,000,000 ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัยเพือ่รองรับการบริการ

15 ปรับปรุงพืน้ที่ภายในสถาบัน ฯ ER 7,500,000.00 1 7,500,000.00 1 7,500,000 ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัยเพือ่รองรับการบริการ
16 โครงการปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี 1,000,000.00 1 1,000,000.00 1 1,000,000 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม

2.2 ที ดนิและสิ งก่อสรา้ง > 10 ล้านบาท 5 56,199,000.00 5 56,199,000.00 - 

17 ปรับปรุงอาคารรอบสถาบันโรคทรวงอก*** 5,000,000.00      1 5,000,000.00         1 5,000,000.00          
18 ปรับปรุงพืน้ที่รอบสถาบันโรคทรวงอก 8,000,000.00 1 8,000,000.00 1 8,000,000 เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์
19 ปรับปรุงห้องพิเศษ 7/6,7/7,7/8,7/9 18,500,000.00 1 18,500,000.00 1 18,500,000 
20 ปรับปรุงหอผู้ปุวย RCU 10,699,000.00 1 10,699,000.00 1 10,699,000 ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัยเพือ่รองรับการบริการ
21 ปรับปรุงอาคารวทิยาลัย 3 ชั้น  เพิม่เป็น14000000 14,000,000.00 1 14,000,000.00 1 14,000,000 ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัยเพือ่รองรับการบริการ


