
หน่วย : บาท

จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบ แบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

รวมทั้งสิ้น 368,658,138.15   230,764,810.72  137,893,327.43   
ครภุณัฑ์ 272,991,188.15   154,557,610.72  118,433,577.43   
ราคาต  ากว่า 1 ล้านบาท 3,264     97,815,788.15    798  60,389,610.72    1,926  37,426,177.43    
กลุ่มงานพยาธิวิทยา

1 ต๎ูนึ่งอาหารเล้ียงเชื้อ Inspissator 490,000.00       1 490,000.00          1 490,000.00          ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1 เคร่ือง
20.60 :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ส าหรับนึ่งอาหารเล้ียงเชื้อวัณโรคและอาหาร

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ทดสอบความไวของเชื้อวัณโรค
รายละเอียดครุภณัฑ๑
1.เปน็ต๎ูอบควบคุมอุณหภมูิส าหรับใช๎นึ่งอาหาร
ส าหรับเพาะเล้ียงเชื้อวัณโรคใหป๎ราศจากเชื้อ
พร๎อมท าใหอ๎าหารเล้ียงเชื้อแข็ง
2.ใช๎ไฟฟูา 220 โวลท๑ 50/60 เฮิรตซ๑
เดิม 481,500 บาทx 1 เคร่ือง=481,500 บาท

2 เคร่ืองซีลอุปกรณ๑ 85,000.00         1 85,000.00           1 85,000.00          ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1 เคร่ือง
21.60 :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317   ใช๎ทดแทนเคร่ืองเดิมซ่ึงเสียใช๎งานไมํได๎

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ
รายละเอียดครุภณัฑ๑
1.ใช๎ในการปดิซอบและกระดาษกับพลาสติก
กํอนเข๎าเคร่ืองนึ่งฆําเชื้อ
2.เพื่อการเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย๑หลังการฆําเชื้อ
3.ปอูงกันการติดเชื้อหลังจากซองบรรจุเคร่ืองมือแพทย๑
ปดิผนึกแนํนหนาได๎ผํานกระบวนการฆําเชื้อที่ถูกต๎อง
4.ใช๎กับไฟฟูา 230 โวทล๑ 50 เฮิร๑ทซ

3 เคร่ืองกรองอากาศก าจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน 195,000.00       5 975,000.00          5 975,000.00          1.เนื่องจาก หนํวยงานพยาธิคลินิก เปน็หอ๎ง
23.60 :งานพยาธิคลินิก กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30306 ปฏบิติัการกลางที่มีปริมาณงานตํอวันคํอนข๎างเยอะ

คุณวิไลวรรณ ไชยวัฒน๑ มีส่ิงสํงตรวจได๎แกํเลือด น้ าเหลือง ปสัสาวะ อุจจาระ 
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล (คุณอรุณประไพ) 2 เคร่ือง น้ าเจาะปอด น้ าเจาะไขสันหลัง น้ าคัดหล่ังอื่นๆ 
รายละเอียดครุภณัฑ๑ จากผ๎ูรับบริการของสถาบนัโรคทรวงอกซ่ึงสํวนใหญํ
1.เคร่ืองกรองอากาศใหบ๎ริสุทธิช์นิดติดเพดานระบบ เปน็โรคหวัใจและโรคระบบทางเดินหายใจ
HEPA และตัวกรองก าจัดกล่ินแก๏สพิษในอากาศ 2.เพื่อปอูงกันเจ๎าหน๎าที่หอ๎งปฏบิติัการและลด
ขนาดความเร็วของลมไมํน๎อยกวํา 600 CFM ซ่ึงใช๎กับ ความเส่ียงในการได๎รับเชื้อโรคติดตํอตํางๆ 

ความพรอ้ม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครภุณัฑ์ สิ งก่อสรา้ง

BOQ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการแพทย์

หน่วยงาน : สถาบันโรคทรวงอก

ล าดบัที รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่
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พื้นที่หอ๎ง ขนาด 9.60 x10 x 2.60 เมตร จากสปอร๑เชื้อราไวรัส แบคทเีรีย และได๎รับ 
2.เพื่อกรองอากาศภายในหอ๎ง ใหส๎ะอาดปราศจาก กล่ินไอระเหยจากสารเคมีสารอินทรีย๑ และ
เชื้อโรค ฝุุนละออง และกล่ินไอพิษจากสารเคมีและ กล่ินไมํพึงประสงค๑อื่นๆ เหลํานี้อาจท าใหเ๎กิดโรค
สารอินทรีย๑ที่ไมํพึงประสงค๑ตํางๆ จากการประกอบอาชีพตํางๆ ตามมาได๎
3.สามารถกรองฝุุนละออง, ควันบหุร่ี, เกสรดอกไม,๎
สปอร๑เชื้อรา, ไอพิษ, ไวรัส, แบคทเีรีย, กล่ินไอระเหย
จากสารเคมีสารอินทรีย๑และกล่ินไมํพึงประสงค๑ตํางๆ
งานพยาธิคลินิกตึก 9/3=1

4 ต๎ูดูดควันไอระเหยสารเคมี (ชนิดมีทอํ) ขนาด 6 ฟุต 528,045.00       1 528,045.00          1 528,045.00          เนื่องจากพื้นที่ปฏบิติงานมีไอระเหยจากสารเคมี
24.60 Fume hood ความกว๎าง 6 ฟุต ประเภทกรด ไอ Formalin และ Xylene อยํางมาก 

:งานพยาธิกายวิภาค กลํุมงานพยาธิวิทยา 30300 พัดลมระบายอากาศที่มีอยูํไมํเพียงพอและ
นายพลกฤต ค ารินทร๑ ไมํเหมาะสมในการก าจัดไอสารเคมีดังกลําว 
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ซ่ึงเปน็อันตรายตํอผ๎ูปฏบิติังาน
1.เปน็ต๎ูดูดควันและไอระเหยของสารเคมี 
ชนิดมีทอํเพื่อชํวยระบายไอของสารเคมี
ออกสํูภายนอกชํวยปกปอูงผ๎ูปฏบิติังาน
จากไอของสารเคมีที่ใช๎ในหอ๎งปฏบิติัการ
2.โครงสร๎างของต๎ู (Cabinet Structure) ท าด๎วย
โลหะ (Metal) เคลือบด๎วย Epoxy ปอูงกัน
การกัดกรํอนของสารเคมีได๎ดี มีขนาดภายนอกของต๎ู
(รวมต๎ูลําง) ไมํน๎อยกวํา 1800x790x2340 มม.
(W x D x H)
3.โครงสร๎างภายในของต๎ู (Internal Structure)
เคลือบด๎วย HPL 6 mm. ซ่ึงมีความทนทาน
และงํายในการท 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
6.ระบบของ Blower ใช๎วัสดุที่ทนทานตํอสารเคมี
7.ชั้นลํางของตัวต๎ูเปน็สํวนที่สามารถใช๎ในการเก็บ
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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
8.5ทํอระบายไอสารเคมีมีขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง
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

5 เคร่ืองนึ่งฆําเชื้อ (Autoclave) 340,000.00       1 340,000.00          1 340,000.00         ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง 
45.60 :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎นึ่งฆําเชื้อของผ๎ูปวุยเนื่องจากเคร่ืองเกํา

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

6 เคร่ืองวัดความขุํน (Densitometer) 32,000.00         2 64,000.00           2 64,000.00           ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
46.60 :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ในการปรับความขุํนของเชื้อ ในการทดสอบ

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ความไวของเชื้อแบคทเีรียและเชื้อมัยโคแบคทเีรีย
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รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็เคร่ืองวัดความขุํนของเชื้อแบคทเีรียและ
เชื้อมัยโคแบคทเีรีย
2.ใช๎ไฟ 12 Volt 300 mA

7 ต๎ูอบเพาะเชื้อแบบใช๎คาร๑บอนไดออกไซด๑ (CO2-Incubator) 379,850.00       1 379,850.00          1 379,850.00          ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
47.60 :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎เพาะเชื้อที่ต๎องการก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ในการเจริญเติบโต

8 DNA/RNA UV Cleaner box (Steel Sided) 90,000.00         1 90,000.00           1 90,000.00           ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
48.60 :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ส าหรับงาน Pre-PCR เพื่อปอูงกัน 

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ Cross-contamination
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็ต๎ูเตรียมเอกสารส าหรับงาน Pre-PCR 
เพื่อปอูงกัน cross-contamination
2.ใช๎กับไฟฟูา 230 Volt 50 Hz

9 กล๎องจุลทรรศน๑ฟลูออร๑เรสเซนต๑ 250,000.00       1 250,000.00          1 250,000.00         ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
49.60 :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ส าหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคของผ๎ูปวุย

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ เนื่องจากเดิมใช๎งานมากกวํา 10 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็กล๎องจุลทรรศน๑สามารถใช๎ในงานตรวจวิเคราะห๑
วินิจฉัยวัณโรคโดยการย๎อมด๎วยสารฟลูออร๑เรสเซนต๑
2.สามารถใช๎ได๎ในหอ๎งปกติ ไมํจ าเปน็ต๎องใช๎ในหอ๎งมืด

10 ต๎ูอบร๎อน (Hot Air Oven) 251,450.00       1 251,450.00          1 251,450.00         ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
50.60 :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ส าหรับอบแหง๎ฆําเชื้อเนื่องจากเคร่ืองเดิมเสีย

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ ใช๎งานมากกวํา 10 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑
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คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็ต๎ูอบความร๎อนส าหรับท าลายเชื้อ
2.ใช๎กับไฟฟูา 380 โวลท๑ 50 เฮิร๑ท (3 เฟสท)

11 Biological Safety Cabinet Class II type A2 385,000.00       1 385,000.00          1 385,000.00          ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
51.60 :งานจุลชีววิทยา กลํุมงานเทคนิคการแพทย๑ 30317    ใช๎ส าหรับในงานตรวจทางอณูชีววิทยา

คุณสุมล เติมเศรษฐเจริญ
รายละเอียดครุภณัฑ๑
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปน็ต๎ูกรองอากาศบริสุทธิช์นิดปราศจากเชื้อ 
(Biological Safety Cabinet Class II A2) ชํวยปอูงกัน
ผ๎ูปฏบิติังานและส่ิงแวดล๎อมจากการปนเปื้อนขณะปฏบิติังาน
2.ใช๎กับไฟฟูา 220V/50Hz
3.ผลิตได๎มาตรฐาน EN12469 Certified ส าหรับ
ต๎ูปลอดเชื้อ (Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet)

12 ต๎ูอบลมร๎อน 45,000.00         1 45,000.00           1 45,000.00          ต๎องการติดต้ังที่ งานพยาธิภายวิภาค
76.60 :งานพยาธิกายวิภาค  30300 ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง อายุการใช๎งาน > 10 ปี

นายพลกฤต ค ารินทร๑  - เนื่องจากต๎ูอบเดิมมีอายุการใช๎งานนาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ กวํา 10 ป ีการควบคุมความร๎อนไมํคงที่ท าให๎
1.เปน็ต๎ูอบความร๎อนที่มีโครงสร๎างท าด๎วยโลหะไร๎สนิม การย๎อม Immunohistochemistry ติดสี
ทั้งภายในและภายนอก โดยมีแผํนด๎านหลังเคร่ือง ไมํเต็มเนื้อ
ท าด๎วยโลหะเคลือบกันสนิม
2.มีขนาดความจุภายใน 32 ลิตร โดยมีขนาดภายใน
 400x320x250 มม. และมีขนาดภายนอก 585x707x424 มม.
3.ประตูท าด๎วยโลหะไร๎สนิม มีด๎ามจับยาว
ตลอดแนวประตูส าหรับเปดิ-ปดิ
4.มีชั้นวางของ จ านวน 2 ชั้น และปรับได๎ 3 ระดับ
5.ควบคุมการท างานด๎วยระบบ multifunctional digital 
PID-microprocessor
6.สามารถควบคุมอุณหภมิูได๎ต้ังแตํ 5°C เหนืออุณภมูิหอ๎ง
ถึง 300°C แสดงอุณหภมิูเปน็ตัวเลข (LED) และมีหวัวัด
อุณหภมูิเปน็ชนิด PT 100 Sensor
7.มีระบบกระจายอุณหภมูิภายในต๎ูใหส๎ม่ าเสมอ
ด๎วยพัดลมแบบปรับระดับได๎
8.มีระบบปรับการถํายเทอากาศระหวํางภายในและ
ภายนอกต๎ูแบบปรับระดับได๎
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9.ต้ังเวลาได๎ต้ังแตํ 1 นาท ีถึง 99 วัน และสามารถเลือกให๎
นับเวลาทันททีี่เปดิเคร่ืองหรือเร่ิมนับเวลาเมื่ออุณหภมูิถึงจุดที่ต้ังไว๎
10.มีระบบควบคุมและปอูงกันอุณหภมูิสูงเกินแบบต้ังปรับได๎
11.มีชํอง Ethernet Interface ส าหรับตํอกับคอมพิวเตอร๑
12.ใช๎ไฟฟูา 220 V, 50 Hz
13.เปน็เคร่ืองมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได๎รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO9001
14.รับประกับคุณภาพ 1 ปี

13 เคร่ืองละลายพลาสมําและอุํนเลือดระบบความร๎อนแหง๎ 385,000.00       1 385,000.00          1 385,000.00          ต๎องการติดต้ังที่ หอ๎งปฏบิติัการ
77.60 :งานธนาคารเลือด 30971 ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที่ งานธนาคารเลือด

น.ส.สุภาณีย๑  ตะการี จ านวน 1 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 2 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ปจัจุบนัมีการละลายพลาสมําและอุํนเลือด
1.เปน็เคร่ืองละลายพลาสมําและอุํนเลือด เพื่อใหผ๎ู๎ปวุยเปน็จ านวนมาก เคร่ืองละลาย
ระบบความร๎อนแหง๎ ถุงพลาสมํา/ถุงเลือดไมํสัมผัสน้ า พลาสมําและอุํนเลือดที่มีอยูํ 1 เคร่ือง 
2.สามารถละลายพลาสมํา/อุํนเลือดได๎คร้ังละไมํน๎อยกวํา 8 ถุง ไมํเพียงพอในการใช๎งาน จึงมีความจ าเปน็ต๎อง
3.ฝาของเคร่ืองเปน็พลาสติกใสมองเหน็ถุงพลาสมํา/ การเคร่ืองละลายพลาสมําและอุํนเลือด เพิ่ม
ถุงเลือดขณะละลาย/อุํน และมองเหน็การท างานของเคร่ืองได๎ 1 เคร่ือง เพื่อใหก๎ารละลายพลาสมําและอุํน
4.การละลายพลาสมําและการอุํนเลือดใช๎ความร๎อน เลือด มีความคลํองตัวและใหผ๎ู๎ปวุยได๎เร็วขึ้น
จากน้ าอุํนผํานถุงน้ า(Cushion) 2 ถุง ประกบ ถุงพลาสมํา/
ถุงเลือด มีระบบน้ าวนเพื่อรักษาอุณหภมูิและมีการเขยําเบาๆ 
ระหวํางการละลายพลาสมํา
5.หน๎าจอของเคร่ืองมีปุุมปดิ/เปดิ เคร่ือง ปุุมเลือกการท างาน
ที่ต๎องการสามารถต้ังโปรแกรมการท างานได๎ มีไฟสีเขียว
แสดงวําเปดิเคร่ือง และไฟสีเหลืองแสดงความผิดปกติของเคร่ือง
6.มีโปรแกรมมาตรฐานที่ต้ังไว๎คือ "BLOOD" และ "PLASMA" 
ซ่ึงเลือกใช๎โดยการกดปุุมเดียว และสามารถต้ังโปรแกรมเอง
และเก็นโปรแกรมที่ต้ังไว๎ได๎
7.ในขณะที่เคร่ืองก าลังท างานสามารถเพิ่มหรือลดเวลาการอุํน
หรือละลายได๎
8.เมื่อเลือกโปรแกรมและ Start ระบบเร่ิมท างาน หน๎าจอจะแสดง
ที่เลือกอุณหภมิูของน้ าในหม๎ออุํนในขณะนั้น และเวลาที่เหลือ 
(Remaining time)
9.และเมื่อครบเวลาตามที่ต้ังไว๎ จะมีสัญญาณเสียงเตือน 
พร๎อมทั้งไฟหน๎าจอกระพริบและมีข๎อความบอก 
"Program complete"
10.เมื่อต้ังอุณหภมิู 37 องศาเซลเซียสในการละลาย 
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สามารถละลายพลาสมํา ปริมาตรไมํเกิน 250 มล. จ านวน 4 ถุง
โดยใช๎เวลาประมาณ 15 นาที
11.มีระบบตรวจสอบ (Leak check) ถ๎ามีเลือด พลาสมํา หรือ 
น้ าร่ัวใน Chamber
12.มีระบบปอูงกันอุณหภมูิเกินมาตรฐานที่ต้ังไว๎ ถ๎าอุณหภมูิ
เกินหลอดไฟสีเหลืองที่หน๎าจอจะติดพร๎อมกับมีเสียงเตือนและ
หน๎าจอกระพริบ และระบบการอุํนจะหยุดท างาน
13.มีระบบเตือนเม่ือน้ าในหม๎ออุํนมีปริมาตรไมํพอ 
โดยข๎อความ "Lack of water"และ "Fill tank" ถ๎าข๎อความ
ดังกลําวปรากฎขึ้น 4 คร้ัง (ใช๎งานอีก4 คร้ัง) แล๎วยังไมํได๎เติมน้ า
เคร่ืองจะไมํท างานจนกวําจะเติมน้ า
14.ใช๎ไฟฟูา 220 โวลต๑ 50 เฮิรตซ๑
15.เปน็ผลิตภณัฑ๑ของประเทศในทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
16.ผ๎ูผลิตได๎รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485
17.ผ๎ูแทนจ าหนํายมีใบรับรองการเปน็ตัวแทนจ าหนําย 
และมีชํางที่ผํานการอบรม จากบริษัทผ๎ูผลิตโดยตรง
18.รับประกันคุณภาพการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 1 ปี
19.มีคํูมือการใช๎งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย อยํางละ 1 ชุด
20.มีบริการ Preventive maintenance and calibration 
ปลีะ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการใช๎งาน

14 เคร่ืองเขยําพร๎อมชั่งน้ าหนักถุงเลือดโดยอัตโนมัติ 132,000.00       5 660,000.00          5 660,000.00          ต๎องการติดต้ังที่ หอ๎งบริจาคโลหติ
78.60 :งานธนาคารเลือด ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที่ งานธนาคารเลือด

น.ส.สุภาณีย๑  ตะการี 30971 จ านวน 9 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 7 ป ี3 เคร่ือง
รายละเอียดครุภณัฑ๑ 2 ป ี6 เคร่ือง
1.เปน็เคร่ืองส าหรับเขยําเลือด ที่ได๎จากผ๎ูบริจากโลหติ  - เนื่องจากเคร่ืองเขยําพร๎อมชั่งน้ าหนักถุงเลือด
เพื่อใหผ๎สมกับน้ ายากันเลือดแข็ง และสามารถชั่งน้ าหนักของ โดยอัตโนมัติ ที่มีอยูํ ไมํเพียงพอส าหรับงานรับ
เลือดท่ีได๎โดยบอกปริมาตรเปน็ซีซี บริจาคโลหติ ซ่ึงต๎องใช๎คํูกับเตียงรับบริจาค
2.ควบคุมการท างานด๎วยระบบ MICROPROCESSOR โลหติที่มีอยูํจ านวน 18 ตัว (ภายใน 8 ตัว,
3.สามารถใช๎กับถุงรับบริจาคเลือดได๎ทกุชนิด ทกุยี่หอ๎ ออกหนํวย 10 ตัว) ฉะนั้นเพื่อใหก๎ารรับบริจาค
4.สามารถวัดปริมาตรได๎แมํนย า ความคลาดเคล่ือนไมํเกิน ± 1% โลหติมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน จึงมีความจ าเปน็
5.สามารถปรับต้ังปริมาตรการรับเลือดจากผ๎ูบริจาคได๎สูงถึง ต๎องการเคร่ืองเขยําพร๎อมชั่งน้ าหนักถุงเลือด
999 มิลลิลิตรโดยปรับต้ังได๎ ทกุ 1 มิลลิลิตร เพิ่มอีก 8 เคร่ือง
6.สามารถต้ังคําปริมาตรของเลือดที่ต๎องการใช๎ได๎ 2 คํา 
เพื่อสะดวกในการใช๎งาน
7.เมื่อปริมาตรของโลหติได๎ตามความต๎องการ Clamp 
จะปดิเองอัตโนมัติโดยสัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพื่อแสดง
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ใหร๎ู๎วําการบริจารเลือดได๎เสร็จส้ินสมบรูณ๑แล๎ว
8.น้ าหนักของเลือดที่ได๎รับบริจาคเคร่ืองจะค านวณแปลงคํา
เปน็ปริมาตร (ซี.ซี) แสดงผลใหเ๎หน็ทางหน๎าจอ
9.น้ าหนักที่น าไปค านวณ คือ น้ าหนักสุทธิของเลือดที่เข๎าไป
ในถุงเทาํนั้น โดยไมํรวมน้ าหนักของถุงและน้ ายา 
ANTICOAGULANT
10.สัญญาณเตือนใหท๎ราบถึงภาวะแตํละอยํางดังนี้
 - การไหลเวียนของเลือดไมํดี
 - ไมํได๎ก าหนดปริมาตรหรือน้ าหนัก
 - ไมํได๎กด Start
 - ถาดไมํเคล่ือนไหว
 - น้ าหนักมากเกินไป
 - น้ าหนักน๎อยเกินไป
 - แบตเตอร่ีอํอนก าลัง
 - ใช๎เวลารับบริจาคนานเกินไป
11.หน๎าจอ LCD ขนาดใหญํ ในขณะท างานหน๎าจอ
จะแสดง 3 คํา พร๎อมกันคือ ปริมาตรของเลือดในขณะนั้น, 
อัตราการไหลของเลือด และเวลาที่ใช๎ในการรับบริจาคเลือด
อยํางตํอเนื่อง โดยไมํต๎องกดปุุมเปล่ียนดู
12.รอบการเขยํา 3 วินาทตํีอรอบ (16 รอบ/นาท)ี 
โดยเขยําแบบขึ้น-ลง (Seesaw motion)
13.ใช๎ไฟฟูา 220 โวลต๑ 50 เฮิรตซ๑
14.แบตเตอร่ีสามารถใช๎งานได๎นานไมํน๎อยกวํา 10 ชั่วโมง 
เมื่อชาร๑จประจุไฟเต็ม
15.เปน็ผลิตภณัฑ๑ของประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา 
หรือญี่ปุุน
16.มีคํูมือการใช๎งานภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยํางละ 1 ชุด
17.รับประกันคุณภาพการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 1 ปี

15 เคร่ืองผนึกสายถุงบรรจุโลหติแบบต้ังโต๏ะ 160,000.00       2 320,000.00          2 320,000.00          ต๎องการติดต้ังที่ หอ๎งบริจาคโลหติ
79.60 (เคร่ืองซีลสายถุงเลือดแบบต้ังโต๏ะ) ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที่ งานธนาคารเลือด

:งานธนาคารเลือด 30971 จ านวน 1 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 10 ปี
น.ส.สุภาณีย๑  ตะการี  - เนื่องจากเคร่ืองซีลสายถุงเลือดที่ในงานรับ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ บริจาคโลหติจ านวน 1 เคร่ือง มีอายุการใช๎งาน
1.เคร่ืองท างานโดยอัตโนมัติปรับประดับการซีลได๎เอง มานาน สภาพทรุดโทรมและสํงซํอมบอํย
ตามชนิดของ PVC ของถุงเลือดแตํละยี่หอ๎โดยไมํเกิดปญัหาสายไหม๎ เพราะต๎องใช๎ทั้งงานรับบริจาคโลหติภายใน
2.สามารถใช๎งานได๎ทั้งในหอ๎งรับบริจาคโลหติ และหอ๎ง และการออกหนํวยภายนอก ฉะนั้นจึงจ าเปน็
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ปฏบิติัการทางแล็ปไมํมีปญัหาเร่ืองเคร่ืองร๎อนเกินไป ต๎องการเคร่ืองซีลสายถุงเลือด เพิ่มอีก 2 เคร่ือง
3.ระยะเวลาการซีล 0.5-5 วินาท ีขึ้นกับชนิดของ PVC เพื่อความคลํองตัวในการปฏบิติังานและคุณภาพ
ของถุงเลือดแตํละยี่หอ๎ ของโลหติที่ได๎รับบริจาค
4.รอยรีดขนาด 3 มม. พร๎อมรอยปรุงํายตํอการดึงแยกสํวน
5.ใน 1 ชุด มี 3 สํวน คือ ตัวเคร่ือง (Power Unit), 
ตัวรีดแบบต้ังโต๏ะ (Bench Unit) และตัวรีดแบบด๎านถือ 
(Handle Unit)
6.ตัวเคร่ือง (Power Unit) สามารถตํอเข๎ากับตัวรีดแบบต้ังโต๏ะ 
(Bench Unit) หรือตัวรีดแบบด๎านถือ (Hand Unit) ได๎
7.ตัวรีดแบบต้ังโต๏ะ (Bench Unit) และตัวรีดแบบมือถือ 
(Handle Unit) จะท างานด๎วยระบบ electrodes 
มีความปลอดภยั และงํายตํอการท าความสะอาด
8.ตัวเคร่ือง (Power Unit) มีขนาดและน้ าหนัก
 - ขนาด 290 (ยาว) x 220 (กว๎าง) x 88 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนัก 4.10 กิโลกรัม
9.ตัวรีดชนิดต้ังโต๏ะ (Bench Unit) มีขนาด และน้ าหนัก
 - ขนาด 150 (ยาว) x 60 (กว๎าง) x 73 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนัก 0.90 กิโลกรัม
 - ความยาวสาย 1.90 เมตร
10.ตัวรีดชนิดด๎ามมือ (Handle Unit) มีขนาดและน้ าหนัก
 - ขนาด 206 (ยาว) x 27 (กว๎าง) x 35 (สูง) มิลลิเมตร
 - น้ าหนัก 0.30 กิโลกรัม
 - ความยาวสาย 1.90 เมตร
11.ใช๎ไฟฟูา 220 โวลต๑ 50 เฮิรตซ๑
12.เปน็ผลิตภณัฑ๑ของประเทศในทวีปยุโรป  สหรัฐอเมริกา 
หรือญี่ปุุน
13.มีคํูมือการใช๎งานภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยํางละ 1 ชุด
14.รับประกันคุณภาพการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 1 ปี

16 ระบบทอํลมรับสํงตัวอยํางวิเคราะห๑ทางการแพทย๑ 497,550.00       1 497,550.00          1 497,550.00          เนื่องจากปจัจุบนังานธนาคารเลือด ได๎รับส่ิง
1.60 :งานธนาคารเลือด 30971 (ชุติมา ม่ังค่ัง) ระบบ สํงตรวจจากหอ๎งเจาะเลือด ตึก 8 ชั้น 1 

รายละเอียดครุภณัฑ๑ เปน็จ านวนเพิ่มมากขึ้นและผ๎ูปวุยที่มารับบริการ
1.เปน็ระบบส าหรับการใช๎งาน 2 จุด รับ - สํง ต๎องการผลเลือดที่รวดเร็วและทนัเวลา
2.เปน็แบบ Single Line สํงทั้งไปและกลับ ตํอการรักษาตํอไป ดังนั้น เพื่อใหง๎าน
3.ชุดควบคุมมี Power Pack ในตัว โดยใช๎ไฟ 220 โวลท๑ ด๎านการบริการของผ๎ูปวุยที่มารับบริการ
4.สาย Cable ควบคุมการท างานติดต้ังโดยรัดติดไปกับทอํสํง การตรวจเลือดได๎รับบริการที่รวดเร็ว 
5.สามารถติดต้ังได๎ทั้งกับผนังหรือติดต้ังบนพื้นได๎ สะดวกทนัเวลาและพึงพอใจงานธนาคารเลือด
6.สามารถสร๎างแรงดันในการขับกระสวย (Carrier) จึงมีความจ าเปน็ต๎องการติดต้ังระบบทอํลม 
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ใหเ๎คล่ือนที่ภายในทอํสํงได๎ รับ - สํง ตัวอยํางวิเคราะห๑ทางการแพทย๑
7.ใช๎กระแสไฟฟูา 3 Phase ขับเคล่ือนโดยตรงด๎วยมอเตอร๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น
8.มีอุปกรณ๑ชํวงลดเสียง (Silencer)
9.มีอุปกรณ๑ท าหน๎าที่สลับระหวํางลมเปาุกับลมดูด
10.มีวาล๑วปรับแรงดันลม
11.ทํอสํงทั้งที่เปน็ทอํตรงและทอํกโค๎ง ท าจาก uPVC
แข็ง ทนแรงกระแทกสูง ผิวในเรียบสม่ าเสมอซ่ึงเหมาะ
ใหก๎ับระบบ Pneumatic Tube System โดยเฉพาะ
12.ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางวัดจากภายนอก 110 ม.ม.
มีความหนา 2.3 ม.ม. สีเทา
13.ทํอโค๎งขนาด 110 ม.ม. มีรัศมีความโค๎งไมํเกิน 650 ม.ม.
14.เปน็สถานีแบบ Sliding Sleeve Station 
ติดต้ังงําย ประหยัดเนื้อที่ มีลักษณะเปน็ทอํติดต้ัง
มีชํองเปดิด๎านหน๎าส าหรับบรรจุกระสวยแนวด่ิง 
และมีปลอดเล่ือนเปดิ - ปดิ สีใส สามารถมองเหน็
กระสวยที่สํงเข๎ามาถึงได๎งําย มีมือจับ เพื่อความสะดวก
ในการใช๎งาน
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 เม่ือระบบหยุดท 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
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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
ทอํทุกชํวงระยะหาํงไมํเน 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
การตรวจสภาพ บ ารุงรักษาระบบเปน็ประจ าทกุๆ
3 เดือน ภายในระยะเวลาที่รับประกัน

17 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนิดต้ังพื้น หรือชนิดแขวนเพดาน 47,000.00         1 47,000.00           1 47,000.00           ใช๎ส าหรับหอ๎งเก็บน้ ายาตรวจวิเคราะห๑และ
115.3.60 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 25296 BTU วัสดุทางวิทยาศาสตร๑ งานพยาธิคลินิก

 - อุปกรณ๑สํวนที่เกินราคามาตรฐาน
 - ทํอน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศไปกลับในสํวนที่เกิน จ านวน 8 เมตร
 - สายไฟฟูาร๎อยทอํ สํวนที่เกินมาตรฐาน จ านวน 30 เมตร

18 ตะเกียงแก๏สอัตโนมัติชนิดเซนเซอร๑และเทา๎เหยียบ 27,820.00         2 55,640.00           2      55,640.00          ปจัจุบนัมีอยูํ 3 ตัว 9 ป ีและ 2 ตัว 4 ปี
:งานจุลชีววิทยา (คุณสุมล 30316) เคร่ืองเกําใช๎งานทกุวัน ช ารุดบอํยไมํมีเคร่ือง
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ส ารองทดแทนในการใช๎งาน
1.1 เปน็ตะเกียงแก๏สชนิดความปลอดภยัสูง
ส าหรับหอ๎งปฏบิติัการ
1.2 รองรับการใช๎งานรํวมกับแก๏สหงุต๎น (liquid gas) 
และแก๏สธรรมชาติ (natural gas) โดยมีอุณหภมูิ
ของเปลวไฟจากแก๏สหงุต๎มที่ 1350 องศาเซลเซียส 
และจากแก๏สธรรมชาติที่ 1300 องศาเซลเซียส
1.3ใช๎ไฟฟูากระแสตรง 9 โวลด๑ และมีหม๎อแปลง
ลดแรงดันไฟฟูา ส าหรับไฟฟูา 220 โวลต๑
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19 เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร๑มัลติฟังก๑ชั่น 16,360.00         1 16,360.00           1      16,360.00          
:งานพยาธิกายวิภาค กลํุมงานพยาธิวิทยา 30300
รายละเอียดครุภณัฑ๑

กลุ่มงานรงัสีวิทยา
20 เคร่ืองกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน 199,000.00       3 597,000.00          3 597,000.00          เนื่องจากปจัจุบนัหอ๎งเอกซเรย๑ 101, 102, 103

:กลํุมงานรังสีวิทยา 30282 เปน็หอ๎งที่ใหบ๎ริการผ๎ูปวุยในการเอกซเรย๑ผ๎ูปวุย
รายละเอียดครุภณัฑ๑ โรคหวัใจ ผ๎ูปวุยวัณโรค รวมถึง ผ๎ูปวุยวัณโรค
เคร่ืองกรองอากาศใหบ๎ริสุทธิช์นิดติดเพดาน ระบบ HEPA ด้ือยา โดยหอ๎งดังกลําวมีการออกแบบมาเปน็
และตัวกรองก าจัดกล่ินแก๏สพิษในอากาศ ระบบปดิเพื่อปอูงกันอันตรายจากรังสีที่อาจจะ
ขนาดความเร็วของลมไมํน๎อยกวํา 600 CFM สํงผลกระทบกับญาติผ๎ูปวุยและเจ๎าหน๎าที่ที่

ปฏบิติังาน จึงอาจท าใหม๎ีการสะสมของเชื้อโรค
ที่มองไมํเหน็อยูํภายในหอ๎ง ซ่ึงงานปอูงกันการ
ติดเชื้อของสถาบนัโรคทรวงอกเคยเข๎ามา
ตรวจสอบแล๎วพบวํา หอ๎งดังกลําวควรมีการ
ติดต้ัง เคร่ืองกรองอากาศระบบ HEPA

กลุ่มงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 
21 เคร่ืองชํวยระบายเสมหะ 40,000.00         2 80,000.00           2 80,000.00            - ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง 

2.60 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330  - อายุการใช๎งาน 1 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑  - ติดต้ังอยูํที่ กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู

   เพื่อใช๎ส่ันปอดด๎วยความถี่สูง ชํวยการไหลเวียน
ระบายของเสมหะในระบบทางเดินหายใจ สํงผลให๎
สามารถไอออกได๎งํายขึ้น

22 จักรยานนั่งบริหารแขนขา (Elliptical Recumbent) 480,000.00       1 480,000.00          1 480,000.00          
5.60 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330

23 เคร่ือง Ultrasound 170,000.00       1 170,000.00          1 170,000.00          - ปจัจุบนัมีอยูํ 3 เคร่ือง
3.60 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330  - อายุการใช๎งาน 14 ป ี1 เคร่ือง, 

รายละเอียดครุภณัฑ๑ 8 ป ี1 เคร่ือง (เสีย) 6 ป ี1 เคร่ือง
เคร่ืองลดปวดมี 2 ความถี่ 1 และ 3 MHz  - ติดต้ังอยูํที่ กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู

ส าหรับลดปวดบริเวณกล๎ามเนื้อและข๎อตํอ 
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เรํงกระบวนการ healing process เปน็ชุด 
mobile เพื่อสะดวกตํอการดูแลผ๎ูปวุยตามตึก 
และเคร่ืองที่มีอยูํใช๎งานมานานและเร่ิมช ารุดแล๎ว

24 เคร่ืองชํวยยืน (Standing up wheelchair) 250,000.00       1 250,000.00          1 250,000.00          ใช๎ส าหรับฝึกผ๎ูปวุยที่มีอาการขาอํอนแรง 
4.60 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330 เพื่อฝึกยืนและนั่ง โดยใช๎ระบบไฟฟูา

25 จักรยานส าหรับออกก าลังสํวนบนของรํางกาย Upper body Cycle 430,000.00       1 430,000.00          1 430,000.00          เพื่อใช๎เปน็จักรยานส าหรับออกก าลังสํวนบนของรํางกาย
6.60 Upper body Cycle

:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 30330

26 เคร่ืองสนับสนุนการไอ Cough Asist 290,000.00       1 290,000.00          1 290,000.00          ต๎องการติดต้ังที่ กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู
80.60 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 7416-7417

น.ส.นัฎฐา  ติตถะสิริ 
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองกระต๎ุนไอเพื่อขับเสมหะ โดยใช๎การอัดอากาศ
แรงดันบวก และเปล่ียนเปน็ลบอยํางเร็ว เพื่อใหเ๎สมหะ
เคล่ือนตัวออกมาสํูทางเดินหายใจสํวนบนใช๎กับกลํุมผ๎ูปวุย
ที่อํอนแรงหรือไมํสามารถไอเอาเสมหะออกเองได๎

27 เคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบเสียบไฟ mobile 165,000.00       3 495,000.00          3 495,000.00          ต๎องการติดต้ังที่กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู
81.60 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู 7416-7417 ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที่ กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู

น.ส.นัฎฐา  ติตถะสิริ อายุการใช๎งาน 2 ป ีจ านวน 1 เคร่ือง
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบตํอเนื่อง1-6 ลิตร ตํอนาท ี
และแบตเตอร่ีในตัวสะดวกในการเคล่ือนที่ไปตามตึกตํางๆ

28 เคร่ืองดึงคอดึงหลัง Cervical- Lumbar Traction 300,000.00       1 300,000.00          1 300,000.00         เนื่องจากเคร่ืองเดิมมีอายุการใช๎งานนาน 15 ปี
106.60 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู (,30330,30950) มีการเส่ือมสภาพและเคร่ืองสํงซํอมบอํยคร้ัง
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และมีผ๎ูปวุยโรคปอด โรคหวัใจ ที่มีอาการปวดคอ
ปวดหลัง จ านวนมากที่จ าเปน็ได๎รับการดูแลและ
รักษาทางกายภาพบ าบดั ด๎วยการดึงคอ ดึงหลัง
เพื่อลดอาการปวดชา ของแขนและขาจะท าให๎
สามารถใช๎ชีวิตและท างานได๎ตามปกติ

29 เคร่ืองชํวยการเคล่ือนไหวทั้งแขนและขา 500,000.00       1 500,000.00          1 500,000.00          เปน็เคร่ืองมือชํวยในการออกก าลังกาย เพื่อปอูงกัน
107.60 (Therapy Movement device) สํงเสริมและชํวยฟื้นฟูผ๎ูปวุยที่มีปญัหาทางระบบ

:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู (,30330,30950) หวัใจและปอด ระบบประสาท ระบบกระดูกและ
กล๎ามเนื้อได๎เปน็อยํางดี เนื่องจากมีการประเมินผล
หลังจากการออกก าลังกาย แสดงคําการท างานของ
กล๎ามเนื้อแตํละข๎างได๎ นอกจากนี้ยังสามารถปรับ
ใหใ๎ช๎กับคนทั่วไปและผ๎ูปวุยที่มีความบกพรํอง
ทางการเคล่ือนไหวได๎เปน็อยํางดี

30 เคร่ืองวัดความดันโลหติอัตโนมัติ 160,000.00       1 160,000.00          1 160,000.00         ซ้ือทดแทนเคร่ืองเกําที่ใช๎มานานกวํา 10 ป ี
108.60 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู (,30330,30950) และเสียแล๎ว

31 เคร่ืองก าเนิดลม 180,000.00       1 180,000.00          1 180,000.00          เพื่อน ามาใช๎ใหก๎ าเนิดแรงดันลมเปน็แรงต๎านทาน
109.60 :กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู (,30330,30950) ของเคร่ืองออกก าลังแขน - ขา

กลุ่มงานอายุรศาสตรห์ัวใจ
32 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto pulse) 980,000.00       1 980,000.00          1 980,000.00         

141.60 กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ

33 ต๎ูเก็บซองรายงานผลการสวนหวัใจ 99,510.00         1 99,510.00           1 99,510.00          
148.60 กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ

กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล
34 เคร่ืองชํวยหายใจชนิดไมํใสํทอํชํวยหายใจ 650,000.00       3 1,950,000.00       3 1,950,000.00      ปจัจุบนัที่มีอยูํ

7.60 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
น.ส.จิราภา อารยะศิริ 7/8= ไมํเคยมีใช๎มากํอน ต๎องการใช๎ 10 คร้ัง/เดือน
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นางพรรณี บลัลังก๑ เปน็เคร่ืองเกําหลายเคร่ือง ต๎องซํอมบอํยคร้ัง 
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ใช๎เวลานานบางหนํวยงานไมํมีของใช๎ 
เปน็เคร่ืองชํวยหายใจที่ไมํต๎องใสํทอํชํวยหายใจ ท าใหม๎ีเคร่ืองใช๎ไมํเพียงพอ
CCU=2, RCU=2, ICU=2, 7/8 =1 
(ตอนแรกขอ 7 เคร่ือง หลังประชุมทบทวนแผน 60
ขอปรับลดเหลือ 3 เคร่ือง เนื่องจากได๎ทดแทนงบ
คําเส่ือมของเคร่ืองมือ)

35 เคร่ืองดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ า (Low Pressure Suction) 60,000.00         10 600,000.00          10 600,000.00          ปจัจุบนัที่มีอยูํ
8.60 :กลํุมงานบริการผ๎ูปวุยในกลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล 6/2= 3 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน

น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ 6/3= 3 เคร่ือง > 5 ป ีใช๎ทกุวัน
น.ส.จิราภา อารยะศิริ 2/3= 6 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน
นางพรรณี บลัลังก๑ 2/4= 5 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ 2/5= 5 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน
เปน็เคร่ืองที่ใช๎ตํอกับผ๎ูปวุยต๎องใช๎แรงดันต่ า    ปจัจุบนัมีเคร่ืองมือที่ใช๎ในหอผ๎ูปวุยโรคปอด 
6/2=2, 6/3=2, 2/3=2, 2/4=2, 2/5=2 ทั้งกํอนและหลังผําตัด ปจัจุบนัมีจ านวนไมํเพียงพองาน

ในการใช๎เคร่ืองที่ใช๎งานอยูํใช๎มาเกิน 5 ปี

36 เคร่ืองดูดเสมหะชนิดแรงดันสูง (High Pressure Suction) 60,000.00         3 180,000.00          3 180,000.00          ปจัจุบนัที่มีอยูํ
9.60 สามารถเคล่ือนย๎ายได๎ 6/2= 1 เคร่ือง > 8 ป ีใช๎ทกุวัน

:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล 6/3= 1 เคร่ือง > 5 ป ีใช๎ทกุวัน
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ    ปจัจุบนัมีจ านวนไมํเพียงพอในการใช๎งาน 
น.ส.จิราภา อารยะศิริ เคร่ืองที่ใช๎งานอยูํใช๎มาเกิน 10 ปี
นางพรรณี บลัลังก๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองที่ใช๎กับผ๎ูปวุยต๎องใช๎แรงดันสูงในการ
ดูดเสมหะในทางเดินหายใจ
6/2=1, 6/3=1

37 เตียงไฟฟูาส าหรับผ๎ูปวุยวิกฤตพร๎อมเคร่ืองชั่งน้ าหนัก 550,000.00       2 1,100,000.00       2 1,100,000.00          ผ๎ูปวุยหวัใจล๎มเหลวที่อยูํในภาวะวิกฤตจ าเปน็ต๎อง
10.60 :กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล ประเมินภาวะน้ าเกิน นอกจากการบนัทกึปริมาณ

น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ น้ าเข๎า-ออกแล๎วการประเมินน้ าหนักตัวของผ๎ูปวุย
น.ส.จิราภา อารยะศิริ มีความจ าเปน็ชํวยในการวางแผนการรักษาตํอเนื่องได๎
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นางพรรณี บลัลังก๑ ปจัจุบนัยังไมํมีใช๎ทั้ง CCU และ ICU
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เตียงไฟฟูาที่สามารถชั่งน้ าหนักผ๎ูปวุยได๎ทั้งเตียง
ใช๎เพื่อประเมินน้ าหนักผ๎ูปวุยวิกฤตที่มีภาวะหวัใจล๎มเหลว
CCU=1 ,ICU=1

38 เคร่ืองชํวยการเต๎นของหวัใจภายนอกแบบชั่วคราว 250,000.00       5 1,250,000.00       5 1,250,000.00       ปจัจุบนัที่มีอยูํ
11.60 (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)

39 เคร่ืองวัดปริมาตรอากาศลมหายใจเข๎า - ออก 500,000.00       4 2,000,000.00       4 2,000,000.00       ปจัจุบนัไมํมีใช๎
12.60 (Spirometer)    เดิมมีเคร่ืองอยูํ แตํปจัจุบนัช ารุดไมํสามารถซํอมได๎

:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล ขอยืมจาก ICU มาใช๎
น.ส.โฉมนภา กิตติศัพท๑
นางพรรณี บลัลังก๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองวัดปริมาตรอากาศลมหายใจเข๎า - ออก
จากปอดมีมาตรวัดความจุเปน็มิลลิลิตรและลิตร
RCU= 2 

40 Module วัด End tidal CO2 270,000.00       4 1,080,000.00       4 1,080,000.00       ปจัจุบนัที่มีอยูํ
13.60 :กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล CCU= ไมํมี

น.ส.โฉมนภา กิตติศัพท๑ ICU= 1 เคร่ือง 3 ปี
นางพรรณี บลัลังก๑    ผ๎ูปวุยวิกฤตหลังใสํทอํชํวยหายใจควรมีการประเมิน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ระดับคาร๑บอนไดออกไซด๑จากลมหายใจออก 
เคร่ืองวัดคาร๑บอนไดออกไซด๑จากลมหายใจออก ซ่ึงเปน็การประเมินทางอ๎อมแทนการเจาะตรวจ
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ในผ๎ูปวุยใสํทอํชํวยหายใจ จากเลือดแดง และสามารถติดตามการเปล่ียนแปลง
CCU= 2, ICU=2 ได๎อยํางตํอเนื่องปจัจุบนั CCU ยังไมํมีใช๎ ส าหรับ ICU 

มีใช๎ 1 เคร่ืองส าหรับวัดในผ๎ูปวุยที่ใสํทอํชํวยหายใจ
เร้ือรัง เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลง

41 เคร่ืองพํนละอองยาแบบ Micropump Nebulizer 85,000.00         4 340,000.00          4 340,000.00          เปน็เคร่ืองพํนละอองยาที่ผลิตละอองยาขนาดน๎อยกวํา
14.60 :กลํุมงานบริการผ๎ูปวุยในกลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล 3 ไมครอน โดยขณะใช๎งานจะไมํรบกวนระบบ

:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล การท างานของเคร่ืองชํวยหายใจ จ าเปน็ส าหรับผ๎ูปวุย
นางพรรณี บลัลังก๑ ที่ต๎องการได๎ละอองยาขนาดเล็กมีผลโดยตรง
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ในทางเดินหายใจสํวนลําง ปัจจุบันไมม่ใีช้
เปน็เคร่ืองพํนละอองยาที่สามารถใช๎กับเคร่ืองชํวยหายใจ
สามารถผลิตละอองยาที่มีขนาดน๎อยกวํา 3 ไมครอน
RCU=4

42 เคร่ืองกระตุกหวัใจอัตโนมัติ (AED) 150,000.00       2 300,000.00          2 300,000.00          มีผ๎ูปวุยโรคปอดและหวัใจมารับบริการที่จุดคัดกรอง
16.60 :กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล ตึก 8 ชั้น 1 ซ่ึงมีโอกาสเกิดภาวะหวัใจหยุดเต๎นได๎

นางสุกัญญา สบายสุข เฉล่ีย 80 ราย/วัน สูงสุด 120 ราย/เดือน
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)

43 เคร่ืองวัดความดันโลหติอัตโนมัติภายนอกและวัด 80,000.00         3 240,000.00          2 160,000.00         1 80,000.00           
17.60 ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (NIBP, HR, SpO2)

** :กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอก กลํุมภารกิจ
ยกจําย ด๎านการพยาบาล
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นางนงนุช หอมขจร
นางพรรณี บลัลังก๑
เปล่ียนชื่อ ชื่อเดิมคือ เคร่ืองวัดสัญญาณชีพและติดตาม
การท างานของหวัใจพร๎อมเคร่ืองพิมพ๑ผล
(NIBP, SpO2, HR/PR, EKG, printer) 99,500x3เคร่ือง

44 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง ชนิดแกนเล่ือนอัตโนมัติ 42,000.00         3 126,000.00          1 42,000.00          2 84,000.00           คลินิก HF Wafarin PCI ตึก 8 ชั้น 3 = ไมํมี 
18.60 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

45 เคร่ืองใหค๎วามอบอุํนแกํรํางกายผ๎ูปวุยโดยใช๎ผ๎าหมํลมร๎อน 100,000.00       1 100,000.00          1 100,000.00          ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง = 1 ป ี
19.60 (Blanket warmer) จ านวนผ๎ูปวุยที่ใช๎บริการตํอเดือน 20-25 ราย

:กลํุมงานวิสัญญี 30206    ใช๎กับผ๎ูปวุยหลังผําตัดและระงับความร๎ูสึก
พ.ญ.วิพรรณ สังคหะพงศ๑ ในหอ๎งพักฟื้นเพื่อปอูงกันภาวะหนาวส่ันภายหลัง
รายละเอียดครุภณัฑ๑ การผําตัดปจัจุบนัมีเพียง 1 เคร่ือง ไมํเพียงพอ
เปน็อุปกรณ๑ที่ใหค๎วามอบอุํนตํอรํางกายผ๎ูปวุยหลังผําตัดปอด ตํอการใช๎งาน กรณีมีผ๎ูปวุยที่ต๎องเข๎ามารับบริการ
และผําตัดอื่นๆ ที่มีภาวะอุณหภมูิของรํางกายต่ ากวําปกติ ในหอ๎งพักฟื้นพร๎อมกัน 2 รายขึ้นไป
โดยใช๎ผ๎าหมํลมร๎อน
หอ๎งพักฟื้น=1

46 เคร่ืองติดตามคล่ืนไฟฟูาหวัใจและระบบไหลเวียนโลหติ 300,000.00       2 600,000.00          2 600,000.00          หนํวยงานตรวจหลอดลม และสํองกล๎อง และ
54.60 (EKG,NIBP,SpO2):FOB Sleep Lap งาน Sleep Lab มีความจ าเปน็ต๎องใช๎กับผ๎ูปวุยจ

นายกฤษดา  จวนวันเพ็ญ ที่มาท าการตรวอยํางใกล๎ชิดขณะที่ท าหตัถการ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ สํองกล๎อง และผ๎ูปวุยที่มาท าการตรวจรักษา
เคร่ืองติดตามอัตราการเต๎นของหวัใจ, ความดันโลหติ ซ่ึงเดิมท าการยืมจากงานผ๎ูปวุยนอกและงาน
ชนิดภายนอกและวัดการอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตรวจพิเศษ (หอ๎ง 200) จึงจ าเปน็ต๎องขอจัดซ้ือ
FOB=2 ครุภณัฑ๑ใหมํเพื่อใหเ๎พียงพอตํอการใช๎งาน
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47 เตียงเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุย 250,000.00       2 500,000.00          2 500,000.00          ปจัจุบนัมีอยูํ 3 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 16 ปี
58.60 :กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยวิสัญญี 30206 ใช๎เปน็เตียงเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุยภายหลังการผําตัดและ

น.ส.จิราภา อารยะศิริ ระงับความร๎ูสึกจากเตียงผําตัดและระงับความร๎ูสึก
รายละเอียดครุภณัฑ๑ จากเตียงผําตัดไปยังหอ๎งพักฟื้น เพื่อดูแลอาการตํอเนื่อง 
เปน็เตียงเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุยจากหอ๎งผําตัดไปที่หอ๎งพักฟื้น อยํางน๎อย 2 ชม.ปจัจุบนัมีอยูํ 3 เตียง ใช๎งานมากกวํา 
เคล่ือนย๎ายได๎สะดวกสามารถปรับทาํตํางๆ ได๎ เชํน 16 ป ีสภาพปจัจุบนัช ารุดไมํสามารถใช๎งานได๎ 1 เตียง 
 - ทํายกศีรษะสูง 90 องศา อีก 2 เตียง ล๎อเส่ือมสภาพไมํสามารถเข็นเตียงได๎
 - ระดับความสูง - ต่ าของเตียง และไมํสามารถหาล๎ออะไหลํมาทดแทนได๎ 
 - ปรับทํา Trendelenburg จึงจ าเปน็ต๎องจัดซ้ือทดแทน
โดยใช๎ระบบไฮโดรลิก เปน็ต๎น
มีระบบล็อคเตียง ล็อค 4 ล๎อ มีเสาแขวนน้ าเกลือ
มีท่ีส าหรับแขวนแทง๎ค๑ออกซิเจน
ติดต้ังที=่ หอ๎งพักฟื้น

48 เคร่ืองติดตามคล่ืนไฟฟูาหวัใจและระบบไหลเวียนโลหติ 480,000.00       12 5,760,000.00       12 5,760,000.00      ต๎องการติดต้ังที่ 7/6 อายุการใช๎งาน > 10 ปี
61.60 :กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ต๎องการติดต้ังที่ 7/7 อายุการใช๎งาน > 10 ป ี

น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที่ 7/8 อายุการใช๎งาน > 10 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ต๎องการติดต้ังที่ 6/4 อายุการใช๎งาน > 10 ปี
นางพรรณี บลัลังก๑ ต๎องการติดต้ังที่ 2/3 อายุการใช๎งาน > 8 ปี
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ต๎องการติดต้ังที่ 2/4 อายุการใช๎งาน > 8 ปี
เคร่ืองติดตามอัตราการเต๎นของหวัใจ, ความดันโลหติ จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน : ทกุวัน
ชนิดภายนอกและวัดการอิ่มตัวของซิเจนในเลือด ปจัจุบนัมีอยูํ 3 เคร่ือง

หนํวยงานสวนหวัใจ มีจ านวนเคร่ืองติดตาม
สัญญาณใช๎งานมานานเกิน 10 ป ีใช๎งาน
ตลอดเวลา ต๎องใช๎กับผ๎ูปวุยอยํางใกล๎ชนิด
ขณะที่ท าหตัถการสวนหวัใจ เคร่ืองเกําช ารุด
ซํอมบอํยเนื่องจากใช๎งานมาก ใช๎มานานจึง
มีความจ าเปน็ต๎องซ้ือครุภณัฑ๑มาทดแทน

49 เคร่ืองล๎างและท าลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผ๎ูปวุยอัตโนมัติ 650,000.00       8 5,200,000.00       8 5,200,000.00       ต๎องการติดต้ังที่ 7/6 = ไมํมี
63.60 :กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ต๎องการติดต้ังที่ 2/3 = ไมํมี

น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที่ 6/3 = ไมํมี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ต๎องการติดต้ังที่ CCU อายุการใช๎งาน >15 ป ี
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นางพรรณี บลัลังก๑ ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ต๎องการติดทั้งที่ 7/7 = ไมํมี
เคร่ืองท าความสะอาดอุปกรณ๑การแพทย๑ จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน : ทกุวัน
Urinal, Bed pan, ขวด, Drain เปน็ต๎น กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน มีหอผ๎ูปวุยที่

รองรับผ๎ูปวุยทั้งอายุรกรรมหวัใจ ปอด 
ศัลยกรรม และผ๎ูปวุยที่กลับมานอนใน
โรงพยาบาล หนํวยงานไมํมีเคร่ืองส าหรับล๎าง
อุปกรณ๑การแพทย๑โดยเฉพาะ Bed Pan, 
Urinal ที่ต๎องล๎างวันละหลายคร้ัง จึงจ าเปน็
ต๎องมีแผนในการส่ังซ้ือเพื่อใช๎ในหนํวยงาน

50 เคร่ืองฟอกไตเทยีม Hemodialysis 800,000.00       1 800,000.00          1 800,000.00         ต๎องการติดต้ังที่ ICU อายุการใช๎งาน >17 ปี
64.60 น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง

น.ส.จิราภา  อารยะศิริ จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน: เดือนละ 4-6 ราย
นางพรรณี บลัลังก๑ หนํวยงาน ICU มีปญัหาผ๎ูปวุยที่มีปญัหาไตวาย
รายละเอียดครุภณัฑ๑ เฉียบพลันหลังผําตัด ซ่ึงไมํสามารถรักษาด๎วยยา
เคร่ืองมือที่ใช๎ล๎างไตเมื่อผ๎ูปวุยมีปญัหา และการล๎างไตทางหน๎าทอ๎งไมํได๎ผล เคร่ืองเกํา
ไตวายอยํางเฉียบพลัน ที่ใช๎มีอายุการท างานมากกวํา 17 ป ีจึงจ าเปน็

ต๎องซ้ือมาทดแทน
51 เตียงไฟฟูาส าหรับผ๎ูปวุยวิกฤต 500,000.00       34 17,000,000.00     34 17,000,000.00     ต๎องการติดต้ังที่ CCU อายุการใช๎งาน >12 ปี

67.60 :กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ปจัจุบนัมีอยูํ 10 เคร่ือง
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที่ ICU อายุการใช๎งาน >12 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปจัจุบนัมีอยูํ 14 เคร่ือง
นางพรรณี บลัลังก๑ จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน: ทกุวัน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ เพื่อทดแทนเตียงที่ช ารุดใช๎งานมานาน
เตียงไฟฟูา สามารถปรับระดับพื้นที่สูง - ต่ าได๎ ไมํสามารถซํอมได๎
ปรับทาํนั่งศีรษะสูงทาํงอเขํา ปรับทาํนั่งศีรษะสูง - ต่ า 
ปรับทาํนั่งศีรษะต่ า - เทา๎สูง

52 เคร่ืองบนัทกึคล่ืนไฟฟูาหวัใจชนิด 12 ลีด 300,000.00       4 1,200,000.00       4 1,200,000.00      ต๎องการติดต้ังที่ 7/7 อายุการใช๎งาน >15 ปี
69.60 :กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน 30953 ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบ แบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพรอ้ม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครภุณัฑ์ สิ งก่อสรา้ง

BOQ

ล าดบัที รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ ต๎องการติดต้ังที่ 7/7 อายุการใช๎งาน >15 ปี
น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
นางพรรณี  บลัลังก๑ จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน: ทกุวัน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ มีผ๎ูปวุยอายุมากที่จ าเปน็ต๎องตรวจ ECG 
เคร่ืองท่ีตรวจคล่ืนไฟฟูาหวัใจที่ปกติและผิดปกติ เคร่ืองที่ใช๎อยูํใช๎มานานเกิน 10 ป ีจึงต๎องซ้ือ

มาทดแทน

53 เคร่ืองวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนชนิดพกพา 34,000.00         3 102,000.00          3 102,000.00           - ต๎องการติดต้ังที่ OPD ปอด 
71.60 :กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยนอก 30673-4  - ปจัจุบนัมีติดต้ังที่ OPD ปอด 1 เคร่ือง

นางละม๎าย  ทาํทราย อายุการใช๎งาน >7 ป,ี ที่ COPD 1 เคร่ือง
นางนงนุช  หอมขจร อายุการใช๎งาน >4 ป,ี ที่ TB Clinic 1 เคร่ือง
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ขอบงบป ี57
สามารถวัดความเข๎มข๎นของออกซิเจนในเลือด จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน: ทกุวัน
โดยวัดชีพจรจากปลายนิ้ว  - เนื่องจากเพิ่มหอ๎งตรวจโรคจากเดิม 3 หอ๎ง
ขณะแพทย๑ตรวจและเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุย เปน็ 5 หอ๎ง (Sleep Clinic 2 หอ๎ง) และใช๎

กับคลินิกนอกเวลาทกุวัน
 - ต๎องการติดต้ังที่ OPD หวัใจ
 - ปจัจุบนัมีติดต้ังที่ OPD หวัใจ 1 เคร่ือง
อายุการใช๎งาน >8 ปี
จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน: ทกุวัน
 - เนื่องจากเพิ่มหอ๎งตรวจโรคจากเดิม 4 หอ๎ง
เปน็ 6 หอ๎ง และใช๎กับคลินิกนอกเวลาทกุวัน

54 เคร่ืองชั่งน้ าหนักส าหรับรถเข็นนั่ง 145,000.00       1 145,000.00          1 145,000.00           - ต๎องการติดต้ังที่ ER
73.60 :กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยนอก 30673-4 ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที่ : ไมํมี

นางละม๎าย  ทาํทราย จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน: 200/เดือน
นางสุกัญญา  สบายสุข  - เปน็เคร่ืองที่สามารถชั่งน้ าหนักผ๎ูปวุยที่
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ชํวยเหลือตัวเองได๎น๎อย ขณะผ๎ูปวุยอยูํบนรถเข็น
เปน็เคร่ืองที่สามารถชั่งน้ าหนักขณะผ๎ูปวุย โดยไมํต๎องลุกยืน ปอูงกันอุบติัเหตุจากการ
อยูํบนรถเข็นโดยไมํต๎องลุกยืน สามารถ พลักตกหกล๎ม
รับน้ าหนักได๎ไมํน๎อยกวํา 300 กิโลกรัม

55 ชุดเล่ือยตัดกระดูกหน๎าอกท างานด๎วยแบตเตอร่ี 800,000.00       4 3,200,000.00       4 3,200,000.00      ต๎องการติดต้ังที่ OR 1 - 5
75.60 :ปอด-หวัใจเทยีม 30207 ชุด ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที่ OR 1 - 5 จ านวน 7 ชุด

คุณสุวรรณา อายุการใช๎งาน มากกวํา 20 ป ี2ชุด, 
รายละเอียดครุภณัฑ๑ 10 ป ี4 ชุด
เปน็ชุดเล่ือยตัดกระดูกหน๎าอกที่ส าหรับ จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน: 100 คร้ัง
การผําตัดหวัใจและการผําตัดปอด  - ใช๎ส าหรับการเล่ือยแผํนกระดูกหน๎าอกแบบ
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ท างานด๎วยพลังงานไฟฟูา สามารถท า median sternotomy ในการผําตัดหวัใจและ
ความสะอาดและอบฆําเชื้อโรคแล๎วน า ปอดซ่ึงมีผ๎ูปวุยเข๎ารับบริการเปน็จ านวนมาก
กลับมาใช๎ใหมํได๎ เพื่อทดแทนชุดเล่ือย sternal saw ที่อายุการ
(เดิมชื่อ ชุดเล่ือยตัดกระดูกหน๎าอก ใช๎งานนานเส่ือมสภาพและเสียต๎องสํงซํอมบอํย
ด๎วยพลังงานไฟฟูา (sternal saw)

56 เคร่ืองวัดความดันโลหติและอัตราการเต๎นของหวัใจ 80,000.00         15 1,200,000.00       13 1,040,000.00      2 160,000.00          กลํุมงานการบริการผ๎ูปวุยใน มีหอผ๎ูปวุยที่รองรับ
112.60 แบบอัตโนมัติพร๎อมวัดปริมาณความอิ่มตัว ผ๎ูปวุยทั้งอายุรกรรมหวัใจ ปอด ศัลยกรรม และ

*** ของออกซิเจนในเลือด (NIBP,HR, SpO2) ผ๎ูปวุยที่กลับมานอนโรงพยาบาล หนํวยงานมีเคร่ือง
ยกมา60 :กลํุมภารกิจบริการวิชาการ วัดความดัน วัดออกซิเจนไมํเพียงพอ เคร่ืองที่มีอยูํ
สเปคเดิม น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ/น.ส.จิราภา อารยะศีริ ใช๎มานานกวํา 10 ป ีจึงจ าเปน็ต๎องมีเคร่ืองทดแทน

นางละม๎าย ทาํทราย/ น.ส.จิราภา  อารยะศิริ ใช๎วัดความดันโลหติและวัดชีพจรผ๎ูปวุยทกุราย
ที่มาพบแพทย๑ โดยมีพยาบาลประเมินและคัดกรอง
ตามประเภทของผ๎ูปวุย
มีการเพิ่มจัดบริการผ๎ูปวุยตึก 7 หอ๎งตรวจหวัใจ

57 เตียงส าหรับเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุยฉุกเฉิน 300,000.00       5 1,500,000.00       5      1,500,000.00      ใช๎รองรับการขยายบริการหอ๎งฉุกเฉินจาก 5 เตียง
120.60 เปน็ 8 เตียง

58 เคร่ืองชั่งน้ าหนักชนิดดิจิตอลและดัชนีมวลกายพร๎อมที่วัดสํวนสูง 25,000.00         2 50,000.00           2 50,000.00          ประเมินผ๎ูปวุย
124.60 :กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอก 30673(คุณกุลถิรา) ปจัจุบนัมี 1 เคร่ือง 10ป ีติดต้ังอยูํที่ ศัลยกรรม

รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง: คลินิกพิเศษ =1) ซ้ือเพิ่ม 1 เคร่ือง เนื่องจากเดิมยืมหนํวยงานอื่น
ใช๎งาน ซ่ึงปจัจุบนัยืมไมํได๎แล๎ว

ปรบัแผนไตรมาส 2/58
59 เคร่ืองวัดความดันโลหติและอัตราการเต๎นของหวัใจ 145,000.00       2 290,000.00          2 290,000.00         

128.60 แบบอัตโนมัติพร๎อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือดพร๎อมรถเข็น

ปรบัแผน  (เพิ ม) ณ สิ้นไตรมาส 2
60 เคร่ืองล๎างเคร่ืองมือแพทย๑ด๎วยความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 165,000.00       1 165,000.00          1 165,000.00         เพื่อล๎างท าความสะอาดสายอุปกรณ๑ตัดชิ้นเนื้อ

139.60 :หนํวยงานการพยาบาลสํองกล๎อง และอื่นๆ ทั้งนี้ของเกําที่ใช๎มาต้ังแตํ เดือนก.ย. 46 
ตรวจหลอดลม 30926 ช ารุดและเคร่ืองศูนย๑เคร่ืองมือแพทย๑ได๎รับไป

ตรวจสอบแล๎วพบวํา ไมํสามารถซํอมแซมได๎  
จึงขอซ้ือทดแทนเคร่ืองเกํา ตามความจ าเปน็
ที่ต๎องใช๎งานเพื่อการล๎างท าความสะอาด
ที่ถูกต๎องตามมาตรฐาน
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61 เคร่ืองพิมพ๑สี (Laser) ส าหรับเคร่ืองตรวจคล่ืนเสียงสะทอ๎นความถี่สูง 17,000.00         2 34,000.00           2 34,000.00          
149.6 งานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอกโรคหวัใจ

62 เก๎าอี้บนุวม สีฟูา 3,890.00          2 7,780.00             2 7,780.00            
150.6 งานวิสัญญีพยาบาล

63 เก๎าอี้ทรงสูง สีด า 4,890.00          2 9,780.00             2 9,780.00            
151.6 งานวิสัญญีพยาบาล

64 66.1ติดต้ังสัญญาณเรียกพยาบาลอาคารหอผ๎ูปวุย 2/3 จ านวน 22 จุด 399,060.00          399,060.00         
152.60 66.2 ติดต้ังสัญญาณเรียกพยาบาลอาคารหอผ๎ูปวุย 2/4 จ านวน 24 จุด 424,800.00          424,800.00         

66.3 ติดต้ังสัญญาณเรียกพยาบาลอาคารหอผ๎ูปวุย 2/5 จ านวน 2 จุด 34,200.00           34,200.00          

65 เคร่ืองควบคุมอัตรการไหลของยาและสารละลาย 67,000.00         16 1,072,000.00       16 1,072,000.00       ผ๎ูปวุยที่ได๎รับการรักษาด๎วยยาหรือสารละลาย
ทางหลอดเลือดด าอยํางตํอเนื่อง ทางหลอดเลือดด า จ าเปน็ต๎องควบคุมการหยด
:กลํุมงานวิชาการพยาบาล 30176 ของยาหรือสารละลายใหค๎งที่โดยใช๎เคร่ืองมือ
(คุณจิราภา, คุณน้ าทพิย๑) ควบคุมเพื่อปอูงกันอันตรายที่เกิดจากการได๎รับยา
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ที่รวดเร็วเกินขนาดไป
(ติดต้ัง7/6 6/2 7/9 ICU 2/3 2/4 2/5 RCU)
เปน็เคร่ืองที่ใช๎ส าหรับใหส๎ารละลาย ยาใหค๎งที่แนํนอน

66 เคร่ืองสแกนเส๎นเลือด 280,000.00       1 280,000.00          1 280,000.00          ปจัจุบนั ไมํมี
:กลํุมงานวิชาการพยาบาล 30176 ใช๎ส าหรับผ๎ูปวุยวิกฤตที่ไมํสามารถหาเส๎นเลือด
(คุณโฉมนภา, คุณน้ าทพิย๑) ได๎ตามปกติและจ าเปน็ต๎องใหย๎าอยําเรํงดํวน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง CCU, RCU)
ใช๎ชํวยหาเส๎นเลือดกรณีที่ไมํสามารถมองเหน็
เส๎นเลือดได๎ชัดเจน

67 แผํนเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุย 12,000.00         8 96,000.00           8      96,000.00          ปจัจุบนัมี 4 แผํน 7/8 >10ป ี1 แผํน, 
:กลํุมงานวิชาการพยาบาล 30176 ICU>10 ป ี1 แผํน, CCU>10 ป ี1 แผํน,
(คุณจิราภา, คุณน้ าทพิย๑) RCU >10 ป ี1 แผํน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ เนื่องจากปจัจุบนัมีอยูํที่หนํวยงาน 7/9 และ
(ติดต้ัง 6/3, 7/9, ICU, 7/6, 7/7,7/8, 6/4) ICU ซ่ึงไมํเพียงพอ
ส าหรับเคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุยที่ไมํสามารถเคล่ือนไหว
หรือชํวยเหลือตัวเองได๎ตามปกติ 
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68 เคร่ืองซีลและตัดซองเวชภณัฑ๑ทางการแพทย๑อัตโนมัติ 380,000.00       1 380,000.00          1 380,000.00          เนื่องจากการตัดของด๎วยมือใหไ๎ด๎ความยาว
:งานจํายกลาง 30178 (คุณสิทธิวัฒน๑, คุณน้ าทพิย๑) ขนาดตํางๆ ไมํสม่ าเสมอตามความต๎องการ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง งานจํายกลาง) ผิวไมํเรียบ เปน็ขลุยกระดาษ ใช๎เวลาตัดแตํละ

คร้ังนาน เพื่อใหก๎ารตัดของมีประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลา และปอูงกันการผิดพลาดในการ
จัดเตรียมซองบรรจุอุปกรณ๑

69 โซฟาปรับเอน 7,169.00          39 279,591.00          39    279,591.00         เส่ือมสภาพ, เบาะฉีกขาด
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยใน 30673-4
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง ผป.ในอารยุกรรมปอด,
ผป.ในศัลยกรรมทรวงอก,ผป.ในอายุรกรรมหวัใจ)

70 เก๎าอี้นั่งข๎างเตียง 1,498.00          232 347,536.00          232  347,536.00         เพื่อปอูงกันการพลัดตกหกล๎ม ที่ผํานมาใช๎เก๎าอี้
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยใน 30673-4 นั่งธรรมดา ไมํมีที่วางแขน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง ผป.ในอารยุกรรมปอด,
ผป.ในศัลยกรรมทรวงอก,ผป.ในอายุรกรรมหวัใจ)

71 เก๎าอี้อาบน้ า 2,140.00          88 188,320.00          88 188,320.00          มีผ๎ูปวุยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขาไมํมีแรง
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยใน 30673-4 เพื่อความปลอดภยั

72 เก๎าอี้ส านักงาน
75.1เบาะหนังสีน้ าเงินหรือน้ าตาล ล๎อเล่ือนมีพนักพิง 963.00             99 95,337.00           99    95,337.00           - เส่ือมสภาพ เบาะหลุดออก ฉีกขาด
ไมํมีที่วางแขน  - ใช๎สีฟูา เนื่องจากทดแทนของเดิมในหอ๎งผําตัด
75.2เบาะหนังสีฟูา มีพนักพิง ไมํมีที่วางแขน (หอ๎งผําตัด) 963.00             5 4,815.00             5      4,815.00            สีจะเปน็สีเดียวกัน
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยใน 30673-4

73 เก๎าอี้รับเวร 374.50             24 8,988.00             5      8,988.00            ของเกําช ารุด ซํอมไมํได๎
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยใน 30673-4

74 เก๎าอี้นั่งรอเยี่ยม (แถวละ 4 ตัวติดตํอกัน) 6,527.00          10 65,270.00           10    65,270.00          เกํา พลาสติกลอก
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยใน 30673-4

75 ที่นอนลม 11,000.00         22 242,000.00          22    242,000.00         ของเกําช ารุด ไมํสามารถซํอมแซมได๎
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยใน 30673-4
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76 เคร่ืองวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 34,000.00         6 204,000.00          3      204,000.00         ปจัจุบนัมีอยูํ >4 ป=ี2, >10 ป=ี1, >7 ป=ี3
และชีพจรชนิดพกพา 1.ทดแทนของเดิมที่เสีย ซํอมไมํได๎ 
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอก 30673 จ านวน 3 เคร่ือง
(คุณนงนุช,คุณกุลถิรา,คุณปวีนุช) (หอ๎งฉุกเฉิน 2 เคร่ือง, OPD หวัใจ 1 เคร่ืองช ารุด)
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ังที่ ฉุกและคัดกรอง=3, 2.ขอซ้ือเพิ่มจ านวน 3 เคร่ือง
OPD หวัใจ =1, COPD =1) 2.1หอ๎งฉุกเฉิน จ านวน 1 เคร่ือง ใช๎ประเมิน
 - เปน็อุปกรณ๑วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือด ผ๎ูปวุยในหอ๎งฉุกเฉินจุดคัดกรองการน าสํงผ๎ูปวุย
 - สามารถวัดความเข๎มข๎นของออกซิเจนในเลือด และการออกหนํวยนอกสถานที่
โดยวัดชีพจรจากปลายนิ้วขณะแพทย๑ตรวจและ 2.2OPD หวัใจ จ านวน 1 เคร่ือง ใช๎ในการ
เคล่ือนย๎ายผ๎ูปวุย ประเมินและคัดกรองผ๎ูปวุยทกุราย เพิ่มเติม

จากเดิมไมํเพียงพอตํอการใหบ๎ริการผ๎ูปวุย
2.3COPD Clinic จ านวน 1 เคร่ือง ใช๎ในการ
ประเมินผ๎ูปวุยทกุราย ปจัจุบนัไมํเพียงพอในการ
ใช๎งาน เนื่องจากเพิ่มหอ๎งตรวจสมรรถภาพปอด

77 เคร่ืองวัดอุณหภมิูแบบอินฟาเรด 3,000.00          8 24,000.00           3      9,000.00            5 15,000.00           1.ทดแทนของเดิมที่หมดอายุจากการใช๎งาน
:กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอก 30673 จ านวน 3 เคร่ือง เนื่องจากใช๎งาน >8 ปี
(คุณกุลถิรา, คุณปวีนุช) และมีการใช๎งาน >50,000 คร้ัง/เคร่ือง
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง: ฉุกเฉินและคัดกรอง=5 2.ขอซ้ือเพิ่มจ านวน 5 เคร่ือง
(และใช๎ส าหรับออกหนํวย), OPD หวัใจ =1, 2.1หอ๎งฉุกเฉินจุดคัดกรองจ านวน 2 เคร่ือง
OPD ศัลยกรรม =1, ตรวจพิเศษหวัใจ=1) เพื่อใช๎ในการประเมินคัดกรองผูปวุยและ
 - เคร่ืองวัดอุณหภมูิแบบอินฟราเรด ชนิดไมํสัมผัสผิว ออกหนํวยนอกสถาบนั

2.2OPD ศัลกรรม, OPD หวัใจ จ านวน 3เคร่ือง
ปจัจุบนัใช๎ปรอทวัดอุณหภมูิรํางกายที่วัดทางปาก
เพื่อใช๎ในการประเมินคัดกรองอาการผ๎ูปวุย
ทกุราย ซ่ึงไมํสะดวกตํอการปฏบิติังาน

78 เคร่ืองวัดความดันโลหติและอัตราการเต๎นของหวัใจ 120,000.00       1 120,000.00          1      120,000.00         ปจัจุบนัมี 2 เคร่ือง = 1 ป,ี >9 ป ี= 1 
*** แบบอัตโนมัติพร๎อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน ใช๎ที่ TB Clinic พร๎อมวัดปริมาณความอิ่มตัว

สเปคใหมํ :กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอก 30673(คุณนงนุช) ของออกซิเจน (NIPB, HR, SpO2)
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง: TB = 1) เฉล่ียสูงสุด 70 ราย/วัน
เปน็เคร่ืองมือใช๎ประเมินคัดกรองความดันโลหติ  - ทดแทนเคร่ืองที่ช ารุดและซํอมไมํได๎
อัตราการเต๎นของหวัใจและวัดปริมาณความอิ่มตัว จ านวน 1 เคร่ือง
ของออกซิเจนในเลือดผ๎ูปวุย

79 เตียงไฟฟูา 120,000.00       40 4,800,000.00       40    4,800,000.00      
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6/2=7,6/3=7,6/4=10,7/6=10,7/7=4,7/ =7,7/9=10

80 ชุดเคร่ืองมือชํวยใสํทอํชํวยหายใจออกจอมอร๑นิเตอร๑ 720,000.00       1 720,000.00          1      720,000.00         
หนํวยงานวิสัญญีพยาบาล

81 เคร่ืองอุํนเลือดและละลายพลาสมํา ระบบความร๎อนแหง๎ 420,000.00       1 420,000.00          1      420,000.00         
หนํวยงานวิสัญญีพยาบาล

82 เส้ือกันรังสี 50,000.00         10 500,000.00          10    500,000.00         
หนํวยงานผ๎ูปวุยผําตัด

83 กล๎องวงจรปดิพร๎อมระบบ 48,000.00         2 96,000.00           2      96,000.00          
หนํวยงานผ๎ูปวุยผําตัด และ
หนํวยงานผ๎ูปวุยฉุกเฉินและคัดกรอง

84 เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิด Mobile 37,450.00         1 37,450.00           1      37,450.00          
คลินิกผ๎ูปวุยนอกศัลยกรรม 
กลํุมงานการพยาบาลผ๎ูปวุยนอก

85 โซฟาบนุวม 3,317.00          8 26,536.00           8 26,536.00          เนื่องด๎วยของเดิมที่มีอยูํไมํสามารถซํอมแซมได๎
:หอผ๎ูปวุยหนักอายุรกรรมหวัใจและหลอดเลือด CCU

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ
86 อุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎สาย (Access Point) แบบที่ 2 23,000.00         59 1,357,000.00       59 1,357,000.00      ปจัจุบนัที่มีอยูํ 46= 8 ปี

25.60 :งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389  - จัดหาทดแทนอุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎สาย 
นายอนุสร  สุขสุชิต (Access Point) ซ่ึงมีอายุการใช๎งานมากกวํา 8 ป ี
รายละเอียดครุภณัฑ๑ และสามารถรองรับมาตรฐานการรับ-สํงคล่ืนความถี่
 - สามารถใช๎งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b.g มาตรฐาน IEEE 802.11 ที่พัฒนาใหมํ เพื่อสนับสนุน
และ ก. ได๎เปน็อยํางน๎อย การใช๎อุปกรณ๑ส่ือสารไร๎สายภายในสถาบนัฯ 
 - สามารถท างานที่คล่ืนความถี่ 2.4 GHz หรือดีกวํา ใหม๎ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 - 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
 - มีเสาสัญญาณรับ-สํงข๎อมูล จ านวนไมํน๎อยกวํา 6 เสา
 - สนับสนุนการท างานในลักษณะ Mesh Networking
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ภายใต๎มาตรฐาน IEEE ได๎
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ๑ผํานทางโปรแกรม Web Browser ได๎

87 อุปกรณ๑ควบคุมอุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎สาย (Access Point) 900,000.00       1 900,000.00          1 900,000.00         ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1= 8 ปี
26.60. :งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389  - เปน็อุปกรณ๑ควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ๑

นายอนุสร  สุขสุชิต กระจายสัญญาณ (Access Point) ทดแทนอุปกรณ๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑ Wireless Controller ซ่ึงมีอายุการใช๎งานมากกวํา 8 ปี
เคร่ือง Wireless Controller พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบ
และ สิทธิบตัรการควบคุมตัวอุปกรณ๑กระจายสัญญาณ
ไร๎สาย (Access Point0 ไมํน๎อยกวํา 64 หนํวย

88 ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครือขํายไร๎สาย 348,000.00       1 348,000.00          1 348,000.00          เปน็โปรแกรมควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ๑ทั้งหมด
27.60 (Wireless Management) ของเครือขํายสัญญาณคอมพิวเตอร๑ Internet ไร๎สาย

:งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389
นายอนุสรณ๑  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ๑
ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครือขํายไร๎สาย
(Wireless Management) จ านวน 100 หนํวย

89 อุปกรณ๑ตํอเชื่อม Core Swith เดิม 146,000.00       1 146,000.00          1 146,000.00          เปน็อุปกรณ๑ติดต้ังเพิ่มเพื่อเชื่อมตํออุปกรณ๑ใหมํและเกํา
28.60 :งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389 ใหส๎ามารถใช๎งานรํวมกันได๎

นายอนุสร  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ๑
อุปกรณ๑ตํอเชื่อม Core Swith เดิม

90 สายสัญญาณ UTP ชนิด Cat 6 3,000.00          13 39,000.00           13 39,000.00           ติดต้ังเพิ่มใหมํในจุดท างานด๎วยอุปกรณ๑กระจายสัญญาณ
29.60 :งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389 (Access Point)

นายอนุสร  สุขสุชิต
รายละเอียดครุภณัฑ๑

91 เคร่ืองคอมพิวเตอร๑แมํขําย แบบที่ 2 310,000.00       1 310,000.00          1 310,000.00         ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1= 9 ป ี(อาคาร 5 ชั้น 2)
30.60 :งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388,30389    เปน็เคร่ืองคอมพิวเตอร๑แมํขํายและอุปกรณ๑

นายอนุสร  สุขสุชิต ซ้ือทดแทนเคร่ืองระบบการควบคุมการใช๎ Internet 
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ตามพระราชบญัญัติวําด๎วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ B คอมพิวเตอร๑ พ.ศ. 2550 ซ่ึงติดต้ังใช๎งานมาต้ังแตํ
แกนหลัก (8 core) หรือดีกวํา ส าหรับคอมพิวเตอร๑ ป ี2551
แมํขําย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.4 GHz จ านวนไมํน๎อยกวํา 2 หนํวย 
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 - 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

92 โปรแกรมจัดซ้ือส าหรับงานเวชภณัฑ๑ 400,000.00       1 400,000.00          1 400,000.00          เนื่องจากกลํุมงานเภสัชกรรม มีความต๎องการ
110.60 :งานระบบคอมพิวเตอร๑ (30388,30389) โปรแกรมระบบจัดซ้ือส าหรับงานเวชภณัฑ๑ยา

โดยเฉพาะ ส าหรับงานด๎านบริหารจัดการจะบบ
งานเวชภณัฑ๑ เพื่อรองรับงานเง่ือนไขและขั้นตอน
ที่เพิ่มขึ้น

93 อุปกรณ๑ระบบ Teleconference 58,743.00         1 58,743.00           1 58,743.00           ส าหรับการประชุม/ของผ๎ูบริหาร บคุลากรและ
ศูนย๑ปฏบิติัการระบบประชุมทางไกล หนํวยงาน ของสถาบนัโรคทรวงอกกับหนํวยงาน
:งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388 ที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินงานระหวํางภาครัฐ

รวมทั้งสมาคมวิชาชีพและเอกชน
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

94 เก๎าอี้ส าหรับคอมพิวเตอร๑ 2,860.00          10 28,600.00           10    28,600.00          เก๎าอี้ที่ใช๎งานอยูํ ณ ปจัจุบนั ช ารุดเบาะขาด 
(จุดบริการคอมพิวเตอร๑และอินเตอร๑เน็ต) ยากแกํการซํอมแซมได๎ 
:งานหอ๎งสมุด 30387 อายุการใช๎งาน 13 - 15 ปี

กลุ่มงานอายุรศาสตรป์อด
95 เคร่ืองวัดปริมาณก๏าซคาร๑บอนไดออกไซน๑ 700,000.00       1 700,000.00          1 700,000.00          

31.60 และปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ผํานทางผิวหนัง (Trancutancous CO2)
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:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด

96 เคร่ืองใหอ๎ากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 220,000.00       2 440,000.00          2 440,000.00          
83.60 (Humidifier With Intergrated Flow Generator)

กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด 
พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองสร๎างความชื้นและอุณหภมูิ
พร๎อมเคร่ืองใหอ๎อกซิเจนชนิดใหอ๎ัตราการ
ไหลอากาศสูงแบบส าเร็จรูป (Humidifier
with integrated flow generator)
สามารถปรับอัตราการไหลของ O2 
ผสมอากาศต้ังแตํ 2-60 L/min 
สร๎างความชื้นที่อุณหภมูิ 31, 34, 37 °c
และควบคุม %O2 ได๎ต้ังแตํ 21% - 95%

97 เคร่ืองชํวยใสํทอํชํวยหายใจระบบวีดิทศัน๑ 620,000.00       1 620,000.00          1 620,000.00          1.เปน็เคร่ืองชํวยใสํทอํชํวยหายใจ (Laryngoscope)
118.60 (Vido Larygoscope) ชนิดมีกล๎องรับภาพ และมีจอภาพแสดงผลแยก

:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด (30240) อิสระจากตัวกล๎องเพื่อความสะดวกในการใช๎งาน
2.ส าหรับผ๎ูปวุยที่ใสํทอํหายใจยาก เพื่อชํวยใหก๎าร
ใสํทอํหายใจทั้งแบบสอดผํานชํองโพรงจมูกหรือ
ชํองคอ ท าได๎งําย รวดเร็ว และไมํมีการบาดเจ็บ
ตํอทางเดินหายใจในสํวนต๎น
3.มีระบบบนัทกึภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวใน
ตัวเคร่ือง

98 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอดด๎วยคอมพิวเตอร๑ 350,000.00       1 350,000.00          1 350,000.00          
รํุน KOKO Sx 100(Spirometry) (Service Plan)
:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด 30240
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง FOB)
เปน็เคร่ืองที่ใช๎วัดสมรรถภาพปอดที่สามารถอํานและ
บนัทกึคําพร๎อมแสดงผลบนจอภาพเดียวกันส าหรับ
ออกตรวจนอกสถานที่ได๎

99 กล๎องสํองทางเดินหลอดลมพร๎อมชุดอุปกรณ๑ชํวยใสํทอํ 806,999.00       1 806,999.00          1 806,999.00          
ค้ ายันหลอดลม (Rigid Bronchoscopy and Tracheal 
or Bronchial Stent  Applicator)
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:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด 30240
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง FOB)
เปน็อุปกรณ๑ท างานรํวมกับกล๎องสํองทางเดินหลอดลม 
หรือใช๎ท างานกับอุปกรณ๑ชํวยใสํทอํค้ ายันหลอดลม
ชนิดซิลิโคนรูปแบบตรงหรือตัววายใช๎ได๎ต้ังแตํเด็ก ผ๎ูใหญํ

100 เคร่ืองตรวจวิเคราะห๑คําชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติแบบพกพา 450,000.00       1 450,000.00          1 450,000.00          
(I Stat Analyzer)
:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด 30240
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง RCU)
ตรวจวิเคราะห๑คําชีวเคมีในเลือดด๎วยแผนตรวจวัดแบบตํางๆ 
(Cartridge)

101 เคร่ืองแสดงการท างานของหวัใจและหลอดเลือด 900,000.00       1 900,000.00          1 900,000.00          
อยํางตํอเนื่อง (EV 1000 Monitor)
:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด 30240

102 เคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจิตอลแบบตัวเลขส าหรับผ๎ูปวุยหนัก 350,000.00       1 350,000.00          1 350,000.00          
:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด 30240

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
103 เคร่ืองเข๎าเลํม 2,990.00          1 2,990.00             1 2,990.00             เนื่องด๎วยกลํุมงานพัฒนาคุณภาพ มีหน๎าที่ในการ

:กลํุมงานพัฒนาคุณภาพ 30928 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของสถาบนั
โรคทรวงอก และต๎องมีการจัดท าหนังสือวิชาการ
และเอกสารตํางๆ เพื่อใช๎ภายในสถาบนั และ
สํงถึงหนํวยงานภายนอก จึงเหน็วําการจัดซ้ือ
เคร่ืองเข๎าเลํมเอกสารจะเปน็ประโยชน๑ตํอการ
ปฏบิติังานอยํางมาก เนื่องจากชํวยลดระยะเวลา
เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถควบคุมคุณภาพ
การจัดท ารูปเลํมหนืงสือและเอกสารวิชาการ
ได๎เอง และประหยัดคําใช๎จําย

กลุ่มงานส่งเสรมิและเผยแพรว่ิชาการ
104 เคร่ืองรีดไวนิล 197,950.00       1 197,950.00          1 197,950.00          เปน็การจัดซ้ือเพื่อเพิ่มศักยภาพงานปร๊ิน ซ่ึงเคร่ืองปร๊ิน

32.60 :งานเวชนิทศัน๑ 30385 ที่มีใช๎งานอยูํมีขนาดหน๎ากว๎าง 1.20 เมตร ซ่ึงการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ เมื่อต๎องการผลิตงานที่มีขนาดหน๎ากว๎างมากกวํา 
1.สามารถเชื่อมตํอหรือรีดไวล๑นิ่ว ผ๎าใบ ได๎ 1.20 เมตรจะต๎องน างานมาตํอกันโดยใช๎กาวสองหน๎า 
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2.ตัวเคร่ืองสามารถรีดไวล๑นิ่วหรือผ๎าใบด๎วยความร๎อน ซ่ึงไมํสามารถติดได๎ดี ปาูยโปสเตอร๑หอ๎งหรือปาูยง
ไมํน๎อยกวํา 2,300 วัตต๑ านแขวนตํางๆ ที่เชื่อมติดเพื่อร๎อยเชือก หรือ
3.มีความเร็วในการรีดไมํน๎อยกวํา 1 นาทตํีอ 1 เมตร สอดเสาคานบอร๑ด ปาูยขนาดใหญํ งาน Back drop 
4.ความกว๎างของแนวรีดตํอชิ้นงานไมํเกิน 30 มม. ตํางๆ ที่มีขนาดใหญํ จึงต๎องการเคร่ืองรีดเพื่อตํอเชื่อม
5.ตัวเคร่ืองมีขนาดไมํเกิน 420*270*210 มม. แผํนไวนิลในการผลิตและรองรับงานตํางๆ ของสถาบนั 
6.ตัวเคร่ืองมีน้ าหนักไมํเกิน 12 กก. ตํอไปอยํางมีคุณภาพ
7.สามารถใช๎ไฟ 220-230V. ได๎
8.ได๎รับรองมาตรฐาน CE และ CCA เปน็อยํางน๎อย
9.รับประกันคุณภาพจากเจ๎าของผลิตภณัฑ๑ไมํน๎อยกวํา 1 ปี

105 เคร่ืองยิงเลเซอร๑ 246,100.00       1 246,100.00          1 246,100.00          เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปาูย งานผลิตภณัฑ๑ที่ผลิตจาก
33.60 :งานเวชนิทศัน๑ 30385 วัสดุพลาสติกอะคริลิค เปน็เคร่ืองตัดด๎วยเลเซอร๑ 

รายละเอียดครุภณัฑ๑ เนื่องจากงานปาูย และงานออกแบบผลิตภณัฑ๑ 
เคร่ืองยิงเลเซอร๑ รํุน Gy 1309 (130w) ที่ใช๎แผํนอะคริลิคต๎องตัดปจัจุบนัใช๎เคร่ืองตัด
 - การเชื่อมตํอระหวํางคอมพิวเตอร๑ USB 2.0 ด๎วยไฟฟูา ปญัหาการตัดที่ไมํตรงงานตัดตามรูปรําง 
 - ชนิดของเลเซอร๑ : CO2 ก๏าซ 130w เชํน ทรงกลม ตัวอักษร หรือตัดงานเล็กเพื่อผลิต
 - ชั่วโมงในการใช๎งานของหลอด CO2 ประมาณ งานทั่วไป เล่ือยไฟฟูาตัดล าบากและงานชิ้นเล็ก 
10,000 ชั่วโมง จะตัดไมํได๎ งานที่ตัดได๎ก็ต๎องขัด ทั้งตัดและขัด
 - ความละเอียดตํอ 1 ตารางนิ้ว 1,000 dpi จะเกิดฝุุนมาก แตํการใช๎เคร่ืองตัดเลเซอร๑ 
 - รอบรังชนิดของไฟล๑ Ai,DWG,DWF,CDR,JPG,EPS, จะมีความเรียบร๎อย ไมํเกิดฝุุน จะท าใหง๎านมี
BMP, อื่นๆ มาตรฐานสูง และผลิตงานได๎เร็วและมากขึ้น 
 - ขนาดพื้นที่ท างาน 130 x 90 CM ปจัจุบนังานเวชนิทศัน๑ได๎ออกแบบผลิตงานนวัตกรรม 

ที่ใช๎สนับสนุนทางการพยาบาลซ่ึงจะได๎ผลิตงาน
ที่มีคุณภาพและรองรับงานตํางๆ

106 กล๎องถํายภาพนิ่งดิจิตอลความละเอียดไมํน๎อยกวํา 109,782.00       1 109,782.00          1 109,782.00         ด๎วยปจัจุบนังานเวชนิทศัน๑บริการถํายภาพทั้งใน
60.60 24.2 ล๎านพิกเซล มี Wi-Fi ในตัวกล๎อง และนอกสถาบนั ซ่ึงปจัจุบนัมีจ านวนมากเพิ่มมากขึ้น 

งานเวชนิทศัน๑ บางวันมีงานซ๎อนกันถึง 4 งานขึ้นไป แตํงานเวชนิทศัน๑
มีกล๎องถํายภาพที่ใช๎งานได๎ดีมีจ านวน 3 ชุด 
และชุดที่ 3 มีอายุการใช๎งานมานานเร่ิมเส่ือมคุณภาพ
คือใช๎งานไมํคํอยได๎ การขอจัดซ้ือคร้ังนี้ เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อทดแทน

107 กล๎องถํายภาพดิจิตอล ประกอบด๎วย 196,000.00       1 196,000.00          1 196,000.00         ต๎องการติดต้ังที่ งานเวชนิทศัน๑
85.60 1.ตัวกล๎อง 1 ตัว ชุด ชุด ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที:่ งานเวชนิทศัน๑จ านวน 3 ชุด

2.เลนส๑กล๎องถํายภาพ 1 ตัว จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน : ทกุวัน
3.แฟลซภายนอก 1 ตัว 1.เพื่อถํายภาพงานตํางๆ ของสถาบนั
4.ถํานกล๎อง 4 ก๎อน 2.เพื่อทดแทนกล๎องเดิมที่ช ารุด
5.ฟิลเตอร๑เลนส๑ 1 วง 3.เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
6.กริบใสํแบตเตอร๑ร่ี 1 อัน
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7.แผํนบนัทกึข๎อมูล 1 แผํน
8.กระเปา๋ 1 ใบ
:งานเวชนิทศัน๑ 30385
นายสุรกิต  มีประเสริฐ

108 เคร่ืองปร๊ินซ๑เตอร๑อิงจิตสี 37,500.00         1 37,500.00           1 37,500.00           ต๎องการติดต้ังที่ งานเวชนิทศัน๑
86.60 :งานเวชนิทศัน๑ 30385 ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที:่ งานเวชนิทศัน๑จ านวน 3 ชุด

นายสุรกิต  มีประเสริฐ จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน : ทกุวัน
1.เพื่อพิมพ๑งานภาพถําย
2.เพื่อพิมพ๑งานออกแบบปาูย-โปสเตอร๑
3.เพื่อพิมพ๑งานเอกสารตํางๆ
4.เพื่อพิมพ๑งานแผํน CD ตํางๆ

109 กล๎องถํายวีดีโอ ประกอบด๎วย 200,000.00       1 200,000.00          1 200,000.00          1.รองรับงานถํายวีดีโอวงจรปดิที่เพิ่มขึ้น เชํน 
111.60 1.ตัวกล๎อง ชุด ชุด การจัดประชุมใหญํงานเล้ียง งานตัดตํอวีดีทศัน๑ตํางๆ

2.ขาต้ังกล๎อง 2.ปจัจุบนัมีกล๎องวีดีโอที่ใช๎งานได๎ดีเพียงเคร่ืองเดียว
3.ถํานกล๎อง เทาํนั้น
4ไฟสํองถํายภาพ
:งานเวชนิทศัน๑ (30385)

กลุ่มงานเภสัชกรรม
110 ต๎ูเย็นเก็บเวชภณัฑ๑ส าหรับคลังเวชภณัฑ๑ 200,000.00       2 400,000.00          2 400,000.00         ปจัจุบนัที่มีอยูํ 1 เคร่ือง อายุการใช๎งาน 7 ปี

34.60 :กลํุมงานเภสัชกรรม 30358  - ใช๎เก็บเวชภณัฑ๑ที่ต๎องควบคุมอุณหภมูิ เพื่อทดแทน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ของเติมที่มีอยูํ เนื่องจากต๎ูเดิมช ารุดและมีปญัหา
ต๎ูเย็นเก็บเวชภณัฑ๑ขนาดความจุ 45-50 CF ในการใช๎งาน

111 เคร่ืองวัดอุณหภมิู และความชื้น 5,200.00          6 31,200.00           6 31,200.00           เพื่อใหค๎รอบคลุมจุดเส่ียงในแตํละจุดบริการ OPD, 
57.60 :กลํุมงานเภสัชกรรม 30358 อาคาร 7, IPD, หอ๎งยาปอด ชั้น 2 และหอ๎งยา

รายละเอียดครุภณัฑ๑ ศัลยกรรมชั้น 3 อาคาร8ส าหรับตรวจวัดควบคุม
เคร่ืองวัดอุณหภมิู และความชื้น รํุน DATA Logger testo 174-H อุณหภมูิของสถานที่เก็บเวชภณัฑ๑ใหม๎ีมาตรฐาน 

เพื่อใหเ๎วชภณัฑ๑ที่เก็บรักษาอยูํคงคุณภาพสูงสุด
กํอนถึงมือผ๎ูปวุย

112 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนิดติดผนัง 26,800.29         1 26,800.29           1 26,800.29           ส าหรับใช๎เปน็หอ๎งใหค๎ าแนะน าปญัหาเร่ืองยา
115.60 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 BTU  และศูนย๑สารสนเทศด๎านยา กลํุมงานเภสัชกรรม

(กลํุมงานเภสัชกรรม)
 - อุปกรณ๑สํวนที่เกินราคามาตรฐาน
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 - ทํอน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศไปกลับในสํวนที่เกิน จ านวน 5 เมตร
 - ปั๊มระบายน้ าทิ้ง จ านวน 1 ชุด
 - ขาแขวนคอนเดนซ่ิงยูนิต จ านวน 1 ชุด
 - ลูกเซอร๑กิต ขนาด 20 A จ านวน 1 ลูก
ฝ่ายการเงนิและบัญชี

113 ชั้นวางเอกสาร 173,233.00       1 173,233.00          1 173,233.00          เนื่องจากเอกสารมีปริมาณมากและแฟูมแตํละแฟูม
116.60 :ฝุายการเงินและบญัชี (30960) มีน้ าหนักที่มาก จึงจ าเปน็ต๎องใช๎ชั้นวางเอกสาร

ที่แข็งแรง ทนทาน มากกวําปกติ เพื่อเอกสารจะได๎
มีการจัดเก็บอยํางมีระเบยีบและงํายตํอการค๎นหา

ฝ่ายบรหิารทั วไป
114 โต๏ะและเก๎าอี้ เนื่องจากหอ๎งประชุมอาคาร 7 ชั้น 5 (หอ๎งมูลนิธิ) 

38.60 47.1โต๏ะประชุมขอบและโครงใช๎ไม๎สักจริงกรุด๎วยไม๎อัด 69,000.00         1 69,000.00           1 69,000.00           ไมํมีโต๏ะประชุมและเก๎าอี้ในการประชุม หรือ
สักอยํางดี สีธรรมชาติ ปรึกษาหารือในงานราชการทกุคร้ัง
ขนาด 460 x 120 x 80 เซนติเมตร จ านวน 1 ต๎ู
47.2เก๎าอี้ประชุมหลังสูง แบบหนังหุ๎มเบาะด๎วยหนัง PU 5,000.00          16 80,000.00           16 80,000.00           
จ านวน 16 ตัว
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม 30911

115 รถยนต๑เก๐ง 784,000.00       1 784,000.00          1 784,000.00         เพื่อใช๎งานของทางราชการ เนื่องจากรถยนต๑เก๐ง 
39.60 :งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม 30911 ทะเบยีน ง 9632 นนทบรีุ ใช๎งานมา 21 ป ีต้ังแตํปี

รายละเอียดครุภณัฑ๑ พ.ศ. 2538  มีโอกาสเส่ียงสูงตํอการเกิดอุบติัเหตุ 
เคร่ืองยนต๑ 1,600 ซีซี เนื่องจากเคร่ืองยนต๑และอุปกรณ๑ตํางๆ เส่ือมสภาพ

และช ารุดจากการใช๎งานมานานหลายปี

116 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนิดติดผนัง 56,014.50         2 112,029.00          2 112,029.00          ใช๎หอ๎งประชุมยํอยส านักงานรองผ๎ูอ านวยการและ
115.60 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26133 BTU  หอ๎งรับรองผ๎ูตรวจสอบภายในและภายนอก

(กลํุมภารกิจด๎านอ านวยการ) ฝุายการเงินและบญัชี อาคาร 7 ชั้น 5
 - อุปกรณ๑สํวนที่เกินราคามาตรฐาน
 - งานระบบทอํทองแดงเกินกวํา 10 เมตร
 - งานระบบทอํน้ าทิ้ง จ านวน 2 ชุด
 - ชุดปั๊มน้ าทิ้ง AUTOMATIC จ านวน 2 ชุด
 - งานระบบไฟฟูาเกินกวํา 15 เมตร
  หอ๎งรับรองผ๎ูตรวจสอบภายในและภายนอก
ของฝุายการเงิน เกิน 15 เมตร
  หอ๎งประชุมยํอยส านักรองผ๎ูอ านวยการด๎านอ านวยการ 
เกิน 35 เมตร
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 - คําแรงในการติดต้ัง จ านวน 2 งาน
 - อุปกรณ๑ประกอบการติดต้ัง จ านวน 2 ชุด

117 โต๏ะยาวขาพับและเก๎าอี้พนักพิงสีน้ าเงิน 2,400.00          500 1,200,000.00       1 1,200,000.00       งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม ได๎ท าการส ารวจ
117.60 :งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม (30911) เก๎าอี้และโต๏ะยาวพับหอ๎งประชุมเฉลิมรัตน๑สดุดี

และเฉลิมฉัตรบารมี อาคาร 7 ชั้น 10 พบวําปจัจุบนั
เก๎าอี้พนักพิงสีน้ าเงินเหลือจ านวนประมาณ 100 ตัว
และโต๏ะยาวขาพับเหลือประมาณ 50 ตัว เดิมหอ๎ง
ประชุมดังกลําวจะมีเก๎าอี้ใช๎งานประมาณ 500 ตัว
และโต๏ะยาวขาพับประมาณ 150 ตัว เนื่องจาก
หนํวยงานภายในสถาบนัโรคทรวงอกขอยืมไปใช๎งาน
จ านวนมากท าใหโ๎ต๏ะยาวขาพับและเก๎าอี้พนักพิง
สีน้ าเงินเหลือจ านวนไมํพอใช๎งานกับหอ๎งประชุม
จึงขออนุมัติซ้ือใช๎งาน ณ หอ๎งประชุมเฉลิมรัตน๑สดุดี
และหอ๎งประชุมเฉลิมฉัตรบารมีและส ารองไว๎ให๎
หนํวยงานตํางๆ ของสถาบนัโรคทรวงอก ขอยืม
เพื่อใช๎งานของทางราชการตํอไป

118 ระบบภาพและเสียงพร๎อมติดต้ัง 883,422.10       1 883,422.10          1      883,422.10         เนื่องจากระบบเคร่ืองเสียงเดิมของหอ๎งประชุม
123.60 หอ๎งประชุม ชั้น 10 อาคาร 7 จ านวน 2 หอ๎ง ทั้ง 2 หอ๎งอุปกรณ๑บางสํวนช ารุดและเสียหาย

(ของหอ๎งประชุมชั้น 10 อาคาร 7) จากการใช๎งานตามอายุการใช๎งานมานาน 
ท าใหก๎ารใช๎หอ๎งประชุมมีปญัหาในการใช๎งาน

119 ติดต้ังระบบกล๎องวงจรปดิ ขนาดความละเอียดภาพ 48 1,050,000.00       48 1,050,000.00       เพื่อรักษาความปลอดภยัของผ๎ูมารับบริการ
146.60 2 ล๎านพิกเซล ในสถาบนัโรคทรวงอก

เคร่ืองบนัทกึภาพชนิด 16 ชํอง ขนาด 2 TB 3 3 -                    
จอแอลอีดีขนาด 32 นิ้ว ระบบดิจิตอล 3 3 -                    
คําติดต้ังเดินสายสัญญาณภาพและเซ็ทระบบ 1 1 -                    
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม
(ขอเปลี ยนแปลงวงเงนิเป็น 1,050,000)

120 ติดต้ังพัดลม Jet Fan บริเวณโถง OPD ชั้น 1 อาคาร 7 83,460.00         4 333,840.00          333,840.00         
153.60

121 เคร่ืองบนัทกึเวลา สแกนลายนิ้วมือ พร๎อมคําแรงติดต้ัง 19,200.00         8 153,600.00          8 153,600.00          เพื่อบนัทกึเวลาปฏบิติังานของบคุลากร
และซอฟร๑แวร๑ใช๎จัดการระบบ
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม

122 ผ๎ามํานหอ๎งประชุม 2 หอ๎ง 205,547.00       205,547.00          205,547.00         หอ๎งประชุมมีอายุการใช๎งานนานประมาณ 15 ปี



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบ แบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพรอ้ม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครภุณัฑ์ สิ งก่อสรา้ง

BOQ

ล าดบัที รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

:ฝุายบริหารทั่วไป 30959 ผ๎ามํานมีสภาพเกําช ารุด

123 พรมหอ๎งประชุมเฉลิมฉัตรบารมี 1 หอ๎ง 206,313.12       206,313.12          206,313.12         หอ๎งประชุมมีอายุการใช๎งานนานประมาณ 15 ปี
:ฝุายบริหารทั่วไป 30959 พรมมีสภาพเกําช ารุด

124 ฉากกั้นหอ๎ง PVC จ านวน 6 ชุด 95,016.00         95,016.00           95,016.00          หอ๎งประชุมมีอายุการใช๎งานนานประมาณ 15 ปี
:ฝุายบริหารทั่วไป 30959 ฉาก PVC มีสภาพเกําช ารุด

125 เคร่ืองซักผ๎าอัตโนมัติ ขนาด 125 ปอนด๑ 760,000.00       1 760,000.00          1      760,000.00         เคร่ืองเกํามี 2 เคร่ือง
:งานซักฟอก 30182  - อายุการใช๎งาน 25 ป ี1 เคร่ือง ซักและสลัดได๎
รายละเอียดครุภณัฑ๑  - อายุการใช๎งาน 48 ป ี1 เคร่ือง ซักเฉพาะ

ผ๎ายางปเูตียง เนื่องจากสลัดผ๎าไมํได๎แล๎ว
126 เคร่ืองอบผ๎าอัตโนมัติ ขนาด 120 ปอนด๑ 300,000.00       1 300,000.00          1      300,000.00         เคร่ืองเกํามี 3 เคร่ือง

:งานซักฟอก 30182  - อายุการใช๎งาน 24 ป ี1 เคร่ือง
รายละเอียดครุภณัฑ๑  - อายุการใช๎งาน 35 ป ี1 เคร่ือง

และอายุการใช๎งาน 40 ป ี1 เคร่ือง ซ่ึงเคร่ืองที่มี
อายุ 30 - 40 ป ีช ารุด สํงซํอมบอํยมาก

127 รถรับผ๎าเปื้อนที่ขับเคล่ือนด๎วยไฟฟูา 144,450.00       2 288,900.00          2 288,900.00          ปจัจุบนังานมีภาระเก็บผ๎าเปื้อนจากหอผ๎ูปวุย
:งานซักฟอก 30182 และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับผ๎ูปวุย ด๎วยรถรับผ๎า

เปื้อนที่ใช๎แรงงานเข็น จ านวนการใช๎ผ๎าเปื้อน
มีมากขึ้นในแตํละหนํวยงาน โดยเฉพาะ
หนํวยงานที่ไกลจากงานซักฟอก เชํน หอผ๎ูปวุย
อาคาร 2 การขับเคล่ือนด๎วยแรงงานกับจ านวน
ผ๎าที่มีน้ าหนักมากและระยะทางไกลอาจมีผล
ตํอสุขภาพของบคุลากร 

128 ต๎ูเก็บขยะสแตนเลส 46,010.00         2 92,020.00           2      92,020.00          เนื่องจากช ารุดและมีรอยร่ัว ท าใหเ๎วลาปฏบิติังาน
:หนํวยงานก าจัดขยะ30068 เกิดปญัหาน้ าขยะร่ัวไหลออกนอกรถเข็น
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ขณะเคล่ือนย๎ายมูลฝอย ซ่ึงทางหนํวยงาน
1.โครงสร๎างทั้งหมดท ามาจาก Stainless steel ก าจัดขยะได๎สํงซํอมแล๎วหลายคร้ัง แตํไมํ
Medical Grade 304 สามารถอุดรอยร่ัวได๎ เนื่องจากโครงการรถเข็น
2.รถเข็นต๎ูทบีมีขนาด (กว๎างxยาวxสูง) ท าด๎วยสแตนเลส และเกิดการผุกรํอนขึ้นสนิม
82x120x85 เซนติเมตร
3.มีประตูบานเปดิ 2 บาน, ตามแนวยาวด๎านเดียว 
และด๎านบนรถเข็น มีประตูบานเปดิ 2 บาน
4.ด๎านในต๎ูโลํง และด๎านลํางของต๎ูมีก๏อก เปดิ-ปดิ 
เพื่อใช๎ล๎างท าความสะอาด
5.มีด๎ามจับไว๎ส าหรับเข็นมีที่ใสํแอลกอฮอล๑ล๎างมือ
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129 รถขับเคล่ือนไฟฟูาแบบนั่งขับ 96,300.00         3 288,900.00          1 288,900.00          ปจัจุบนัมีอยูํ 1 เคร่ือง
:หนํวยงานก าจัดขยะ 30068 เภสัชกรรม ฝุายบริหาร ในการขนย๎ายขยะจากจุดพักตํางๆของสถาบนั
รายละเอียดครุภณัฑ๑ มาพักไว๎ยังสถานที่พักขยะกลาง เพื่อรอเทศบาล
1.ใช๎เปน็รถไฟฟูาเคล่ือนที่ได๎โดยมีล๎อมจ านวน 4 ล๎อ นครนนทบรีุมาขนย๎ายไปก าจัด จากการส ารวจ
และขับเคล่ือนด๎วยก าลังไฟฟูาผํานหม๎อแบตเตอร่ี พบวําปริมาณขยะติดเชื้อภายในสถาบนัมีปริมาณ
2.สามารถขับเคล่ือนไปข๎างหน๎าและถอยหลังได๎  300-400 กิโลกรัมตํอวัน และมีเจ๎าหน๎าที่
3.สามารถติดต้ังรถเข็น Standless ซ่ึงมีขนาดกว๎าง รับผิดชอบในการเคล่ือนย๎ายเพียง 1 ทาํน
ไมํน๎อยกวํา 75 ซม. ความยาวไมํน๎อยกวํา 130 ซม. และชํวยลดระยะเวลาในการขนย๎ายขยะ 
บนรถไฟฟูาได๎ และชํวยลดความเส่ียงด๎านอุบติัเหตุที่อาจเกิดจาก
4.ขนาดบรรจุของได๎ไมํน๎อยกวํา 100 กิโลกรัม การปฏบิติังาน
5.มีเบาะนั่งส าหรับผ๎ูขับ สูงจากฐานไมํน๎อยกวํา 75 ซม.

130 เคร่ืองสูบน้ าเสีย
1.ยี่หอ๎ TSURMI รํุน 100 B42.2 พร๎อมหน๎าแปลนสไลต๑และติดต้ัง 62,060.00         3 186,180.00          3      186,180.00         เพื่อน ามาสับเปล่ียนของเดิมที่ใช๎งานมานาน
2.ยี่หอ๎ TSURUMI รํุน 80B21.5 พร๎อมหน๎าแปลนสไลต๑และติดต้ัง 44,191.00         2 88,382.00           2      88,382.00          
:หนํวยงานระบบบ าบดัน้ าเสีย 30071
ฝ่ายพัสดแุละบ ารงุรกัษา

131 เคร่ืองพิมพ๑ส าเนาระบบดิจิตอล 171,200.00       2 342,400.00          2 342,400.00          เพื่อใช๎ส าหรับจัดชุดเอกสารแบบฟอร๑มของ
:งานคลังและจ าหนําย 30118 สถาบนัโรคทรวงอก และใช๎ส าหรับจัดท าส าเนา
:ฝุายบริหารทั่วไป 30052 เอกสาร เพื่อจํายใหก๎ับหอผ๎ูปวุย และหนํวยงาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ตํางๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมี
1.เปน็เคร่ืองพิมพ๑ส าเนาระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติ ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น
พร๎อมต๎ูรองเคร่ือง
2.ใหค๎วามละเอียดในการปรุไขสร๎างภาพไมํน๎อยกวํา 
400x400 จุด/ตารางนิ้ว
3.สามารถใช๎ต๎นฉบบัที่เปน็แผํนและเลํมหนังสือ 
พร๎อมพิมพ๑พื้นที่ได๎ต้ังแตํ A5-A3
4.มี 3 โปรแกรมส าหรับต๎นฉบบัลายเส๎น,รูปแปบบ,
ลายเส๎นและรูปภาพในต๎นฉบบัเดียว
5.สามารถปอูนต๎นฉบบัและกระดาษที่มีความหนา
ได๎ต้ังแตํ 47 ถึง 210 กรัม

132 เคร่ืองเรียงกระดาษ 179,760.00       1 179,760.00          1 179,760.00          เพื่อใช๎ส าหรับจัดชุดเอกสารแบบฟอร๑มของ
:งานคลังและจ าหนําย 30118 สถาบนัโรคทรวงอก และใช๎ส าหรับจัดท าส าเนา
รายละเอียดครุภณัฑ๑ เอกสาร เพื่อจํายใหก๎ับหอผ๎ูปวุย และหนํวยงาน
เปน็เคร่ืองที่ชํวยใหง๎านจัดชุดเอกสารเปน็เร่ืองงําย ตํางๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมี
ตัวเคร่ืองขนาดไมํใหญํมาก ใช๎งานงําย มีหน๎าจอ ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น
บอกต าแหนํงการใช๎งานชัดเจน
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133 เคร่ืองบนัทกึภาพกล๎องวงจรปดิ 16 ชํอง 1 18,750.00           1 18,750.00          
147.60 พร๎อมฮาร๑ดดิส 2 เทลําไบร๑ท

หนํวยงานอิเล็กทรอนิกส๑
134 เคร่ืองปรับอากาศพร๎อมติดต้ัง 43,335.00         1 43,335.00           43,335.00          งานไฟฟูา ได๎ตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศอาคาร

:หนํวยงานไฟฟูา 30117 9 ชั้น 3 หนํวยงานพยาธิคลินิก หมายเลข
รายะเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ังที่ งานพยาธิคลินิก) 0018/507 พบวําคอมเพลสเซอร๑ซ็อตไหม๎และ
1.เคร่ืองปรับอากาศยี่หอ๎ Central Air ชุดคอยล๑ร๎อนช ารุดสาเหตุเกิดจากอายุการใช๎งาน
ขนาด 25,800 BTU. จ านวน 1 เคร่ือง มาเปน็เวลานานไมํค๎ุมคําตํอการซํอมแซม
2.ชุดขาแขวนคอนเดนซ่ิงยูนิต จ านวน 1 ชุด จึงขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศใหมํพร๎อม
3.ร้ือถอดเคร่ืองปรับแอร๑เกําชุดสํงความเย็นและ ติดต้ังทดแทนของเมที่ช ารุด
ชุดระบายความร๎อน จ านวน 1 ชุด
4.งานระบบทอํ,สายไฟและอุปกรณ๑ที่เกินจากมาตรฐาน 
(เหมาจําย) จ านวน 1 ชุด
กลุ่มงานศัสยศาสตร์

135 ชุดเคร่ืองมือถํายทอดภาพ Mediastinoscope 955,923.02       1 955,923.02          1 955,923.02          เนื่องจากสถาบนัที่มีความเชี่ยวชาญ การตรวจ
103.60 กลํุมงานศัสยศาสตร๑ สํองใต๎กระดูกหน๎าอก เพื่อตัดชิ้นเนื้อเพื่อสํงตรวจ

 และใหก๎ารรักษา และยังเปน็สถาบนัฝึกอบรมแพทย๑
พยาบาลเฉพาะทาง

เพิ มหลังจากให้ทบทวนแผน ส่งภายใน 30 ม.ิย. 60
136 เคร่ืองกระตุกหวัใจด๎วยไฟฟูา (Defibrillator) 400,000.00       1 400,000.00          1      400,000.00         ปจัจุบนัปมี 5 เคร่ือง อายุการใช๎งาน มากกวํา

:กลํุมงานศัลยศาสตร๑ (งานปอดหวัใจเทยีม) 17 ป ีติดต้ังอยูํที่ OR 1-5 
รายละเอียดครุภณัฑ๑ เปน็เคร่ืองมือใช๎ในการแก๎ไขภาวะหวัใจเต๎น
เคร่ืองกระตุกหวัใจด๎วยไฟฟูา สามารถใช๎กับอุปกรณ๑ ผิดปกติแบบวิกฤติรุนแรงหลังการผําตัดหวัใจ
ประกอบการใช๎งานทั้งชนิด external และ internal และอวัยวะภายในชํองทรวงอกจ านวนเคร่ืองมือ
ซ่ึงใช๎ในผ๎ูปวุยผําตัดหวัใจหรือผําตัดภายในชํองทรวงอก ที่มีใช๎งานอยูํขณะนี้มี จ านวน 1 เคร่ือง มีอายุ
และสามารถใช๎ในการเฝูาติดตาม (Moniter) การใช๎งานนาน ประสิทธิภาพการท างานชอง
ภาวะการเต๎นของหวัใจได๎ การท างานใช๎ได๎ทั้งไฟฟูา เคร่ืองลดลงจึงมีความจ าเปน็จัดซ้ือเพื่อทดแทน
และแบตเตอร่ี
กลุ่มงานทันตกรรม

137 เคร่ืองขูดหนิปนู 20,000.00         1 20,000.00           1      20,000.00          เพื่อทดแทนเคร่ืองช ารุด และใหเ๎พียงพอ
:กลํุมงานทนัตกรรม 30340 ตํอการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑
 - เคร่ืองขูดหนิปนูไฟฟูาพร๎อมอุปกรณ๑
 - ตัวเคร่ืองท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดได๎งําย ไมํเปน็สนิม
 - ใช๎กับกระไฟฟูาสลับแรงดัน 220-230 โวลด๑ 50-60 เฮิร๑ซ
 - มีสัญาญาณแสดงใหเ๎หน็เม่ือเคร่ืองท างาน

138 เคร่ืองฉายแสงทางทนัตกรรม 30,000.00         1 30,000.00           1      30,000.00          เพื่อทดแทนเคร่ืองช ารุด และใหเ๎พียงพอ
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:กลํุมงานทนัตกรรม 30340 ตํอการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑
 - เพื่อใช๎ฉายใหว๎ัสดุทนัตกรรมเกิดการบมํตัว 
(polymerization)
 - ใช๎กับไฟฟูากระแสสลับแรงดัน 220-230 Volt 
ความถี่ 50/60 HZ
 - ตัวเคร่ืองเปน็ชนิดไร๎สายพร๎อมแทงํน าแสง 
พร๎อมแทํนชาร๑จแบตเตอร่ีน้ าหนักเบา 
ท าความสะอาดได๎งําย และมีระบบปอูงกันน้ า
เข๎าสํูตัวเคร่ืองด๎านใน
 - มีแผํนพลาสติกกรองแสงเพื่อปอูงกันอันตราย
ที่จะเกิดกับดวงตา

139 ด๎ามกรอฟันความเร็วสูง ชนิดมีระบบก าเนิดแสงภายใน 20,425.00         10 204,250.00          10    204,250.00         
(AIROTOR HANDPIECE)
:กลํุมงานทนัตกรรม 30340
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็หวักรอความเร็วสูง ใช๎กรอฟันในชํองปาก

140 ด๎ามกรอฟันช๎า ชนิดหกัมุม (CONTRA-ANGLE HANDPIECE) 5,795.00          10 57,950.00           10    57,950.00          
:กลํุมงานทนัตกรรม 30340
รายละเอียดครุภณัฑ๑
1.เปน็หวักรอความเร็วต่ าชนิดหกัมุม ใช๎กรอฟันในชํองปาก
2.สามารถตํอเข๎ากับ MICRO MOTOR หรือ AIR MOTOR ได๎

141 ด๎ามกรอฟันเพื่อใช๎ขัดฟัน (PROPHYLAXIS HANDPIECE) 7,600.00          10 76,000.00           10    76,000.00          
:กลํุมงานทนัตกรรม 30340
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็หวัขัดใช๎ตกแตํงในชํองปาก

กลุ่มงานโภชนศาสตร์
142 รถเข็นสํงอาหารผ๎ูปวุย 38,500.00         6 231,000.00          6 231,000.00         ปจัจุบนัที่มีอยูํ 12 คัน อายุการใช๎งาน 11 ปี

43.60 :งานโภชนบริการ กลํุมงานโภชนาศาสตร๑ 30370    เนื่องจากรถที่มีอยูํอายุการใช๎งานนานแล๎ว
รายละเอียดครุภณัฑ๑ และซํอมบอํย
รถเข็นสํงอาหารผ๎ูปวุยสแตนเลส 3 ประตู

143 เก๎าอี้ส านักงาน 2,750.00          5 13,750.00           5      13,750.00          ปจัจุบนัมี 5 ตัว
:กลํุมงานโภชนศาสตร๑30947 เนื่องจากช ารุด
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รายละเอียดครุภณัฑ๑
1.โครงสร๎างท าจากเหล็กกลมด าขนาดไมํน๎อยกวํา 4 หนุ 
หนาไมํน๎อยกวํา 1.2 มม. ดัดขึ้นรูป
2.โครงในเบาะที่นั่งและพนักพิงด๎วยฟองน้ าวิทยาศาสตร๑
อยํางดีตัดแตํงขึ้นรูปตามลักษณะของเก๎าอี้
3.วัสดุหุ๎มด๎วยหนังเทยีมอยํางดีทั้งตัว
4.ทา๎วแขน ท าจากเหล็กแบนหนาไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว 2 หนุ 
ดัดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม มีเบาะหุ๎มด๎านบน
5.การปรับระดับ โยกเอนได๎ด๎วยก๎อนโยก มีก๎านล็อคโยก 
สามารถหมุนได๎รอบตัว ปรับระดับความสูงและต่ าของเก๎าอี้
ใช๎ระบบ "แกนเกลียว" ซ่ึงสามารถปรับสูงต่ าได๎ด๎วยมือหมุน
6.โครงขา เปน็ 5 ขา แฉกพร๎อมล๎อสีด า ท าจากพลาสติก
ฉีดขึ้นรูปอยํางดี
7.มีขนาดโดยประมาณ W59 x D67 x H110 ซม. 
ที่นั่งมีขนาด โดยประมาณ 58 x 50 ซม. 
หลังพิงมีขนาดโดยประมาณ 57 x 69 ซม.
8.สินค๎าเปน็ของใหมํไมํเคยผํานการใช๎งานมากํอน
9.รับประกันโครงสร๎างสินค๎า 1 ปี

144 เคร่ืองวัดวิเคราะห๑องค๑ประกอบมวลสารในรํางกาย ใช๎วัด วิเคราะห๑องค๑ประกอบมวลสารในรํางกาย
1.Tanita DC 360 350,000.00       1 350,000.00          1 350,000.00          เพื่อใช๎ในการดูแลผ๎ูปวุยและประกอบกับการให๎
2.Tanita RD 953 16,000.00         3 48,000.00           3 48,000.00           ค าแนะน าด๎านโภชนาบ าบดั เพื่อปรับเปล่ียน
:กลํุมงานโภชนศาสตร๑30947 พฤติกรรมการบริโภค เพื่อลดปจัจัยเส่ียงในการ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ กํอโรคหวัใจและหลอดเลือด
1.Tanita DC 360 เปน็เคร่ืองมือส าหรับวัด วิเคราะห๑
องค๑ประกอบในรํางกาย ด๎วยหลักการอํานคําจาก
ความต๎านทานของกระแสไฟฟูาตํอเซลล๑ในรํางกาย 
(Bioelectrical Impedance)
2.Tanita DC 953 เปน็เคร่ืองมือส าหรับวัด วิเคราะห๑
องค๑ประกอบของรํางกาย ด๎วยหลักการอํานคําจาก
ความต๎านทานของกระแสไฟฟูาตํอเซลล๑ในรํางกาย 
(Bioelectrical Impedance Analysis)

กลุ่มภารกิจดา้นการพัฒนาระบบสุขภาพ
145 โซฟาแบบที่นั่งเด่ียวบนุวมหุ๎มหนังเทยีม 6,741.00          2 13,482.00           2 13,482.00           ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ

59.60 ขนาดกว๎าง 96 ลึก 85 สูง 85 ซม.
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:ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ
146 โต๏ะท างาน ประกอบด๎วยโต๏ะแบบตัวแอลพร๎อมถาดคีย๑บอร๑ด 11,550.00         1 11,550.00           11,550.00          ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ

154.60 ขนาด 1800 * 1200*750 มม.พร๎อมต๎ู 3 ล้ินชัก
แบบแยกอิสระ

147 เก๎าอี้แบบมีที่วางแขนพนักพิงสูงปรับได๎ 4,800.00          1 4,800.00             4,800.00            ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ
155.60

148 เก๎าอี้แบบมีที่วางแขนพนักพิงสูงปรับระดับด๎วยโช๏คแก๏ส 4,950.00          1 4,950.00             4,950.00            ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ
156.60

149 ต๎ูเอกสารแบบบานเล่ือนเต้ีย ขนาด 800*400*850 มม. 3,900.00          4 15,600.00           15,600.00          ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ
157.60

150 โต๏ะท างานรูปตัวแอลโค๎ง ประกอบด๎วย 7,150.00          1 7,150.00             7,150.00            ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ
158.60 โต๏ะท างาน 2 ล้ินชัก และโต๏ะคอมพิวเตอร๑

151 เก๎าอี้ท างานชนิดมีทา๎วแขน 3,500.00          1 3,500.00             3,500.00            ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ
159.60

152 โซฟาแบบที่นั่งเด่ียว 6,300.00          2 12,600.00           12,600.00          ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ
160.60

153 โต๏ะกลางแบบกระจก 2,280.00          1 2,280.00             2,280.00            ส านักงานรองผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาระบบสุขภาพ

งานประเมนิเทคโนโลยี
154 เคร่ืองวิเคราะห๑การไหลของแก๏ส 375,000.00       1 375,000.00          1 375,000.00          ต๎องการติดต้ังที่ ศูนย๑เคร่ืองมือแพทย๑

98.60 :ศูนย๑เคร่ืองมือและอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที่
สมชาติ  รํุงเรืองฤทธิชัย (30218) อายุการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ จ านวนหนํวยที่ใช๎ตํอเดือน : 71 คร้ัง/ปี
เปน็เคร่ืองวัดอัตราการไหลแรงดันและ  - เพื่อสอบเทยีบความเที่ยงตรงของ
ปริมาตรของแก๏สได๎ไมํต่ ากวํา 3 ชนิด เคร่ืองมือแพทย๑
เพื่อวิเคราะห๑การท างานของเคร่ือง
ชํวยหายใจและ Flowmeter

155 เคร่ืองผลิตสุญญากาศทางแพทย๑พร๎อมติดต้ัง 695,000.00       1 695,000.00          1 695,000.00          ต๎องการติดต้ังที่ ศูนย๑เคร่ืองมือแพทย๑
99.60 :ศูนย๑เคร่ืองมือและอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ ปจัจุบนัติดต้ังอยูํที่

สมชาติ  รํุงเรืองฤทธิชัย (30218) อายุการใช๎งาน
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองผลิตสุญญากาศ

156 เคร่ืองควบคุมการใหย๎าระงับปวดและยาสลบ 100,000.00 5 500,000.00 5 500,000.00         ใช๎ในผ๎ูปวุยที่ได๎รับการระงับความร๎ูสึก 
125.60 ทางหลอดเลือดด าชนิดควบคุมโดยอัตโนมัติ และใหย๎าระงับปวดด๎วยตัวเองหลังผําตัด

งานประเมินเทคโนโลยี พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ๑
157 เคร่ืองควบคุมการใหย๎าระงับปวดด๎วยตนเอง 150,000.00 2 300,000.00 2 300,000.00  - เนื่องจากผ๎ูปวุยผําตัดมีปริมาณมากขึ้น
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127.60  (Patient Controlled Analgesia : PCA) ท าใหไ๎มํเพียงพอส าหรับใหบ๎ริการผ๎ูปวุย
งานประเมินเทคโนโลยี  - เพื่อขยายบริการการระงับปวดใหผ๎ู๎ปวุย
ผ๎ูประสานงาน พญ.วิพรรณฯ โทร. 7305 หลังผําตัด
ปรบัแผนไตรมาส 3/58

158 เคร่ืองปรับอากาศพร๎อมติดต้ัง 12478.03 BTU 1 ชุด 32,849.00         1 32,849.00           1 32,849.00          
129.60 ประกอบด๎วย - เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 

ขนาด 12478.03 BTU 
                -  ทอํทองแดง จ านวน 9 เมตร
               -   ชุดต้ังเวลาเปดิปดิ 24 ช.ม.
               -   ระบบสายไฟพร๎อมร๎อยทอํ 20 เมตร

159 ชุดเคร่ืองปรับอากาศแยกสํวนพร๎อมอุปกรณ๑และติดต้ัง อาคาร 8
130.60

(1) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน  ขนาด 36000 BTU ชนิดแขวนใต๎ฝูา 44,000.00         2 88,000.00           2 88,000.00           
(2) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน  ขนาด 36000 BTU ชนิดแขวนใต๎ฝูา 44,000.00         1 44,000.00           1 44,000.00           
(3) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน ขนาด 18000 BTU ชนิดแขวนใต๎ฝูา 28,000.00         1 28,000.00           1 28,000.00           
(4) อุปกรณ๑สํวนที่เกิน จ านวน 4 เคร่ือง ประกอบด๎วย

สายไฟ THW 1*6 ตร.มม. 34.24               1052 36,020.48           1052 36,020.48           
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             

160 โครงการจัดต้ังศูนย๑ข๎อมูลกลางเพื่อดูแล Server 350,000.00       1 350,000.00          1 350,000.00         
ของโปรแกรม ACS Registry ภายใต๎โครงการ โครงการ "วิกฤตโรคหวัใจ ปลอดภยัทั่วไทย"
วิกฤตโรคหวัใจ ปลอดภยัทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)
คอมพิวเตอร๑แมํขํายแบบที่ 2
ปรบัแผนเพิ ม -                    

161 ชุดกล๎องวงจรปดิ (ศูนย๑เคร่ืองมือแพทย๑) 60,200.00         1 60,200.00           1 60,200.00          เนือ่งจากทดแทนให๎กบัระบบmonitorผ๎ูปุวยที่ห๎องSleep LAB

162 ต๎ูเย็นเก็บเลือด 4 องศา (งานธนาคารเลือด) 490,000.00       1 490,000.00          1 490,000.00         เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช๎งานนาน
163 โทรทศัน๑แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080พิกเซล 17,000.00         2 34,000.00           2 34,000.00          เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช๎งานนานและช ารุด

ขนาด 40 นิ้ว 
164 ชุดอุปกรณ๑ส าหรับแขวนติดผนังส าหรับโทรทศัน๑ 4,120.00          2 8,240.00             2 8,240.00            

คลินิกผ๎ูปวุยนอกโรคหวัใจ
165 ผูกพัน 4,110,700.40      4,110,700.40     

ปรับแผน 20 ก.พ.61
166 ชุดส าหรับปอูงกันรังสี 52,000.00         10 520,000.00        10 520,000.00        1,832,094.60                                                 

กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ
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167 เล่ือยโซํยนต๑ 10,200.00         2 20,400.00          2 20,400.00         
หนํวยงานสนาม

168 เคร่ืองขัดสนิม (หนิเจียร๑) 5,300.00          1 5,300.00            1 5,300.00           
หนํวยงานชํางไม๎

169 รถเข็นถาดสแตนเลสแบบสองชั้น 5,650.00          1 5,650.00            1 5,650.00           
กลํุมงานสํงเสริมและเผยแพรํวิชาการ

170 จอสไลค๑ 14,800.00         1 14,800.00          1 14,800.00         
สถาบนัฝึกอบรมนานาชาติ

171 รถเข็นถํายอุจจาระ 8,900.00          2 17,800.00          2 17,800.00         
หอผ๎ูปวุยอายุรกรรมหวัใจตึก 7 ชั้น 7

172 รถเข็นปนูทราย 2,140.00          5 10,700.00          5 10,700.00         
หนํวยงานสนาม

173 งานเดินสายไฟฟูาพร๎อมติดต้ังไฟแสงสวํางฉุกเฉิน (บริเวณโถงบนัไดหนีไฟ) 85 414,143.50        85 414,143.50          
อาคาร 2,6,7,8,9 (จ านวน 85 เคร่ือง)
งานบริการทั่วไป

174 เคร่ืองฉายแสงทางทนัตกรรม 29,960.00         1 29,960.00          1 29,960.00         
กลํุมงานทนัตกรรม

175 เคร่ืองท าน้ าอุํน 3500 w วัตต๑ 3,500.00          4 14,000.00          4 14,000.00         
หอผ๎ูปวุยศัยกรรม 6/2

176 รถเข็นส านักงาน แบบชั้นวางตัววี ขนาด 600*400*875 มม. 4,890.00          3 14,670.00          3 14,670.00         
ฝุายบริหารทั่วไป

177 ติดต้ังกล๎องวงจรปดิ 22 476,417.50        22 476,417.50        
งานบริการทั่วไป

178 ติดต้ังระบบแจ๎งเตือนฉุกเฉินในหอ๎งน้ า 200,000.00       1 200,000.00        1 200,000.00          
(งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม)
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179 ไมโครโฟนต้ังโต๏ะ 1,444.50          2 2,889.00            2 2,889.00           
คลินิกผ๎ูปวุยนอกโรคหวัใจ

180 ชุดไมโครโฟนไร๎สายแบบมือถือ 14,198.90         4 56,795.60          4 56,795.60         
คลินิกผ๎ูปวุยนอกโรคหวัใจ

181 มิกซ่ิงแอมป ์ขนาด 120 วัตต๑ 6 ชํองสัญญาณ 28,569.00         1 28,569.00          1 28,569.00         
คลินิกผ๎ูปวุยนอกโรคหวัใจ

. ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท 44         175,175,400.00   22    94,168,000.00    24      81,007,400.00    
กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล

1 เคร่ืองล๎างสายชุดเคร่ืองชํวยหายใจอัตโนมัติ 2,400,000.00     1 2,400,000.00       1 2,400,000.00       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล๎างสายเคร่ืองชํวยหายใจ
2.60 :กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล ที่เปน็ทอํกลวงยาวๆ ภายในทอํ มีรอยหกัซ่ึงยาก

นางชุติมา อุไรกุล ตํอการท าความสะอาดด๎วยมือ
นางพรรณี บลัลังก๑
รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองล๎างสายชุดเคร่ืองชํวยหายใจ
แบบอัตโนมัติจํายกลาง=1

2 รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 2,000,000.00     1 2,000,000.00       1 2,000,000.00      ปจูจุบนัมีอยูํ 4 คัน
14.60 :กลํุมงานผ๎ูปวุยการพยาบาลผ๎ูปวุยฉุกเฉิน  - รถพยาบาลฉุกเฉิน คันที่ 1 (ไมํสามารถรองรับ

นางสุกัญญา  สบายสุข ใหบ๎ริการACLS) อายุการใช๎งาน 19 ป ี
เกินราคากลาง คือ 2,000,000 บาท เร่ิมใช๎ 29 ต.ค. 39
ติดต้ัง=ยานพาหนะ  - รถพยาบาลฉุกเฉิน คันที่ 2 (ไมํสามารถรองรับ

ใหบ๎ริการACLS) อายุการใช๎งาน 13 ป ี
เร่ิมใช๎ 7 พ.ย. 45
 - รถพยาบาลฉุกเฉิน คันที่ 3 (Mobile CCU)
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อายุการใช๎งาน 5 ป ีเร่ิมใช๎ 17 ม.ี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.ใช๎ออกหนํวยใหบ๎ริการนอกสถาบนัโรคทรวงอก
สูงสุด 7 คร้ัง/เดือน
5.ใช๎ภารกิจของคลังเลือดสูงสุด 25 คร้ัง/เดือน
6.รถพยาบาลฉุกเฉินอายุการใช๎งานมากกวํา 10 ปี
จ านวน 2 คน (คันที่ 1 และ 2) ไมํสามารถรองรับ
การใหบ๎ริการ ACLS

3 ชุดศูนย๑กลางเฝูาติดตามการท างานของหวัใจ 3,600,000.00     2 7,200,000.00       2 7,200,000.00      เนื่องจากหนํวยงาน 7/9 พิเศษมีเคร่ือง Telemetry
31.60 พร๎อมเคร่ืองติดตามชนิดไร๎สาย (Telemetry) Receiver จ านวน 1 เคร่ือง ใช๎งานมานานมากกวํา

:กลํุมภารกิจบริการวิชาการ 15 ป ีปจัจุบนัเคร่ืองช ารุดบอํยต๎องใช๎เวลานาน
น.ส.อัมพร  โต๏ะนิ, น.ส. จิราภา อารยะศิริ, นางพรรณี บรรลังก๑ ในการซํอม จึงมีความจ าเปน็ต๎องใช๎ครุภณัฑ๑นี้

ทดแทนของเดิม และหนํวยงาน 6/4 ไมํเคยมีใช๎
มากํอน สามารถใช๎รํวมกันในหนํวยงาน 6/2, 6/3 
และ 6/4

4 เคร่ืองอบฆําเชื้อด๎วยแก๏สแอทธิลีนอ๏อกไซด๑ 3,000,000.00 1 3,000,000.00 1 3,000,000.00 ใช๎ส าหรับการท าใหอ๎ุปกรณ๑ผําตัดชนิดที่
33.60 กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล หนํวยจํายกลาง น ากลับมาใช๎ซ้ าปราศจากเชื้อโรค โดย

กระบวนการท างานไมํเปน็อันตรายตํอ
ผ๎ูปฏบิติัและไมํเปน็พิษตํอส่ิงแวดล๎อม 
เพื่อทดแทนเคร่ืองอบฆําเชื้อชนิดใช๎
แก๏สเอทธิลีนออกไซด๑ที่หนํวยงานมีใช๎
อยูํอายุงาน 16 และ 21 ปซ่ึีงประสิทธิ
ภาพการท างานของเคร่ืองลดลงตาม
อายุการใช๎งาน

5 ชุดฝึกการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร๎างสถานการณ๑จ าลอง 2,000,000.00     2 4,000,000.00       2 4,000,000.00       เนื่องจากสถาบนัโรคทรวงอก มีหลักสูตร
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พร๎อมชุดควบคุมไร๎สาย การพยาบาลเฉพาะทาง ซ่ึงมีความจ าเปน็
:กลํุมงานวิชาการพยาบาล 30176 ตัองเรียน การประเมินและตรวจรํางกายผ๎ูปวุย
(คุณบปุผาวัลย๑, คุณน้ าทพิย๑) ในโรคปอดและหวัใจ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง)
เปน็ชุดฝึกการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและ
ชุดสร๎างสถานการณ๑จ าลองพร๎อมชุดควบคุมไร๎สาย
(มีในป ี60)

6 เคร่ืองชํวยหายใจควบคุมปริมาตร (Volume Controlled 1,250,000.00     6 7,500,000.00       6      7,500,000.00      เคร่ืองใช๎งานมานาน ช ารุดบอํยและบางคร้ัง
Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) ต๎องรออุปกรณ๑นานท าใหเ๎พียงพอในการใช๎งาน
:กลํุมภารกิจด๎านการพยาบาล (คุณจิราภา, คุณน้ าทพิย๑) ปจัจุบนัที่มีอยูํ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง ) ICU= 13 เคร่ือง >10 ป ีใช๎ทกุวัน
เปน็อุปกรณ๑ที่ใช๎ในผ๎ูปวุยที่มีปญัหาการหายใจไมํเพียงพอหรือ CCU= 9 เคร่ือง > 10 ป ีใช๎ทกุวัน
เมื่อเกิดภาวะแทรกซ๎อนทางปอดแล๎วท าใหต๎๎องใช๎ RCU= 9 เคร่ือง > 10 ป ีใช๎ทกุวัน
เคร่ืองชํวยหายใจเปน็เวลานาน 6/2 Inter = 1 เคร่ือง > 10 ป ีใช๎ทกุวัน
(ของ 60 ล าดับที่ 1= 3 เคร่ือง) 61+3    หนํวยงาน ICU, CCU, RCU และ 6/2 Inter 

เปน็หอผ๎ูปวุยในระยะวิกฤตหรือผ๎ูปวุยที่กลับมา
นอนซ้ าหลังกลับบา๎นที่มีภาวะแทรกซ๎อนตํางๆ 
ปจัจุบนัมีเคร่ืองชํวยหายใจบางเคร่ืองใช๎มานาน
เกิน 15 ป ีมีเคร่ืองช ารุดบอํย เคร่ืองไมํเพียงพอ 
จึงจ าเปน็ต๎องซ้ือมาทดแทน

เพิ มหลังจากให้ทบทวนแผน ส่งภายใน 30 ม.ิย. 60
7 โคมไฟผําตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบสามโคม 4,800,000.00     1 4,800,000.00       1      4,800,000.00      ขณะนี้หอ๎งผําตัดที่ 2 โคมไฟผําตัดใช๎งานมานาน

พร๎อมระบบกล๎องสํงสัญญาณภาพและแขนส าหรับติดต้ัง 17 ป ีเร่ิมมีการช ารุด บริษัทไมํมีอะไหลํทดแทน
จอรับสัญญาณภาพแบบจอเด่ียว และชุดศูนย๑รวมแก๏ส ทางกลํุมงานศัลยศาสตร๑จึงมีความประสงค๑
ทางการแพทย๑ จะขอเพิ่มการจัดซ้ือโคมไฟผําตัด
:หนํวยงานผ๎ูปวุยผําตัด 30205
รายละเอียดครุภณัฑ๑
1.เปน็โคมไฟผําตัดติดเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบสามหวัโคม 
พร๎อมระบบกล๎องสํงสัญญาณภาพและแขนส าหรับติดต้ังจอรับ
สัญญาณภาพแบบจอเด่ียวจ านวน 2 แขน สามารถปรับ
ระดับทําตํางๆ ได๎สะดวก
2.หวัโคมเปน็รูปทรงกลมประกอบด๎วยหลอดแอลอีดี 
ซ่ึงหลอดแอลอีดีทกุหลอดใหแ๎สงสีเดียว ล าแสงจะสํองผําน 
Fresnel lenses เปน็แสงที่ใหค๎วามร๎อนน๎อย และ
โคมไฟแอลอีดีท าด๎วยอลูมิเนียมอยํางน๎อย 90% 



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบ แบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพรอ้ม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครภุณัฑ์ สิ งก่อสรา้ง

BOQ

ล าดบัที รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

น ามารีไซเคิลได๎
3.ใหแ๎สงสวํางที่ใกล๎เคียงกับแสงสวํางธรรมชาติโดยมี
อุณหภมูิของสี (Color Temperature) 4,200 K.
4.มีโปรแกรมรักษาความเสถียรภาพของการสํองสวําง
ของหลอดแอลอีดีไมํใหล๎ดลง เมื่อต๎องผําตัดเปน็เวลานานๆ 
ท าใหไ๎ด๎แสงสวํางที่คงที่ (Flux Stability Program)
5.มีไฟ Ambient light ใหก๎ าลังสํองสวํางสูงสุด 500 ลักซ๑
6.มีดัชนีการตอบสนองของสี (Color Rendering Index) Ra ที่ 95
7.มีการกระจายพลังงานโดยเฉล่ีย (radian energy) 3.6 mW/m2.Ix
8.มีปุุมปรับคําตํางๆ ของโคมไฟที่แขนโคมและที่ผนังหอ๎ง  
9.ใช๎ไฟ 220-230 โวลท๑ ความถี่ 50/60 Hz
10.ได๎ผํานการรับรองจากสถาบนัก าหนดมาตรฐานจากสถาบนั 
IEC 60601, UL และ EC

8 เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจส าหรับหอผ๎ูปวุยหนัก ICU 1,000,000.00     3 3,000,000.00       3 3,000,000.00       
(Bedside monitor) ICU Bed 1/2/14

9 ชุดศูนย๑กลางเฝูาติดตามการท างานของหวัใจ (Central Monitor) 1,500,000.00     1 1,500,000.00       1 1,500,000.00       

10 เคร่ืองใหย๎าระงับความร๎ูสึกพร๎อมเคร่ืองชํวยหายใจอัตโนมัติ 3,000,000.00     1 3,000,000.00       1 3,000,000.00       
และสํวนแสดงข๎อมูลผ๎ูปวุย และคําก๏าซขณะใช๎งาน
หนํวยงานวิสัญญีพยาบาล

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
11 เคร่ืองวัดระดับออกซิเจนในสมองและรํางกาย 1,200,000.00     1 1,200,000.00       1 1,200,000.00       ใช๎กับผ๎ูปวุยที่ท าหตัถการผําตัด Aneurysm, TEVAR, 

3.60 แบบภายนอก และ EVAR เพื่อใช๎เปน็เคร่ืองวัดคําความอิ่มตัว
:กลํุมงานวิสัญญี 30206 ของปริมาณออกซิเจนในหลอดเลือดสมองเพื่อใช๎
พ.ญ.วิพรรณ สังคหะพงศ๑ เปน็แนวทางปอูงกันภาวะขาดแคลนออกซิเจน
รายละเอียดครุภณัฑ๑ ในสมอง ปจัจุบนัไมํเคยมีเคร่ืองนี้ใช๎ 
เปน็เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนในสมองแบบภายนอก จ านวนผ๎ูปวุยที่ใช๎บริการตํอเดือน 8-10 ราย
สามารถวัดได๎ทั้งสมองด๎านซ๎ายและสมองด๎านขวา
พร๎อมกัน 
สามารถวัดปริมาณออกซิเจนในสมองได๎ทั้งผ๎ูใหญํ
เด็กโต และเด็กเล็ก
หอ๎งผําตัด=1

กลุ่มงานอายุรศาสตรป์อด
12 เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห๑ทางโมเลกุลาร๑จ าแนกเชื้อ 2,000,000.00     1 2,000,000.00       1 2,000,000.00       
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6.60 Mycobacterium spp MolecuTech REBA Myco-ID 
และทดสอบความไวตํอยาของเชื้อวัณโรค MolecuTech 
REBA MTB-MDR โดยใช๎เคร่ืองตรวจวิเคราะห๑อัตโนมัติ
HybRead 480  
กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด

13 เคร่ืองประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทศัน๑และเคร่ืองก าเนิดแสง 3,400,000.00     1 3,400,000.00       1 3,400,000.00      พบเคร่ืองมีปญัหา
27.60 พร๎อมชุดโปรแกรมจัดเก็บข๎อมูล (light course for Flexible จ าวนการใช๎งาน Bronchoscopy

Bronchoscopy)
:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด (30240)

14 เคร่ืองตรวจวิเคราะห๑การนอนหลับชนิดความละเอียดสูง 1,995,000.00     1 1,995,000.00       1 1,995,000.00       
28.60 Sleep Lap

:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด (30240)

15 กล๎องสํองตรวจปอดและหลอดลม ขนาดเล็กพิเศษ 4,783,900.00     1 4,783,900.00       1 4,783,900.00       
พร๎อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทศัน๑
:กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด 30240
รายละเอียดครุภณัฑ๑ (ติดต้ัง FOB)
กล๎องสํองตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กพิเศษ 
มีเลนส๑เหน็ภาพอยูํที่ปลายทางด๎านหน๎าใช๎ในการตรวจ
และวินิจฉัยความผิดปกติของทางเดินหายใจและหลอดลม
กลุ่มงานศัลยศาสตร์

16 เคร่ืองชํวยพยุงการท างานหวัใจและปอด 2,900,000.00     1 2,900,000.00       1 2,900,000.00      ปจัจุบนัที่มีอยูํ = 2 เคร่ือง 23ป ีและ 15 ป ี
7.60 :งานปอด-หวัใจเทยีม กลํุมงานศัลยศาสตร๑ มีเฉพาะเคร่ืองปั๊มเลือดชนิดแรงเหวีย่ง

คุณสุวรรณา 30207 หนีศูนย๑กลางเทาํนั้น เปน็เคร่ืองมือใช๎ส าหรับ
รายละเอียดครุภณัฑ๑ พยุงการท างานของหวัใจและปอดและหลอดเลือด 
เปน็ชุดเคร่ืองมือในการพยุงหวัใจและปอดซ่ึงประกอบ ชนิดชั่วคราวเพื่อรอการฟื้นคืนสภาพกลับมาท างาน
ด๎วยเคร่ืองปั๊มเลือดชนิดแรงเหวีย่งหนีศูนย๑กลาง มีประสิทธิภาพ เปน็การจัดซ้ือเพื่อใช๎ทดแทน
เคร่ืองปรับอุณหภมูิเลือด เคร่ืองจํายและปรับออกซิเจน เคร่ืองปั๊มเลือดแดงชนิดแรงเหวีย่งหนีศูนย๑กลาง
เคร่ืองตรวจและวิเคราะห๑คําแก๏สในเลือดอัตโนมัติแบบตํอเนื่อง ที่มีอายุงานมากกวํา 15 ป ีซ่ึงเสียใช๎งานไมํได๎ 
OR และ ICU รอการซํอมจ านวน 1 เคร่ือง

17 เคร่ืองอบฆําเชื้อโรคด๎วยเทคโนโลยีขั้นสูงระบบ 1,800,000.00     1 1,800,000.00       1 1,800,000.00      เพื่อทดแทนเคร่ืองอบฆําเชื้อโรคด๎วย EO gas 
12.60 ไฮโดรเจนเปอร๑ออกไซด๑พลาสมา ที่หนํวยงานมีใช๎อยูํเดิม ขณะนี้เสียไมํมีอะไหลํเปล่ียน

:งานปอด-หวัใจเทยีม กลํุมงานศัลยศาสตร๑
คุณสุวรรณา 30207
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รายละเอียดครุภณัฑ๑
เปน็เคร่ืองส าหรับอบฆําเชื้อโรคอุปกรณ๑/เคร่ืองมือทาง
การแพทย๑โดยท าใหป๎ราศจากเชื้อด๎วยไฮโดรเจนเปอร๑
ออกไซด๑ พลาสมา ใช๎อุณหภมูิที่สามารถใช๎กับวัสดุ
อุปกรณ๑เคร่ืองมือที่ไมํสามารถทนความร๎อน

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

กลํุมงานศัลยศาสตร๑

19 ชุดเคร่ืองมือผําตัดปอดแบบแผลเล็ก 1,278,000.00     1 1,278,000.00       1 1,278,000.00      เนื่องด๎วยการท าผําตัดปอดในปจัจุบนัมีวิวัฒนา
22.60 กลํุมงานศัสยศาสตร๑ การ ท าผําตัดแบบแผลเล็ก ท าใหผ๎ู๎ปวุยฟื้นตัว

เร็ว และลดการบาดเจ็บของแผล ของเดิมมี 1 ชุด
ไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน

20 โคมไฟผําตัดแขวนเพดานชนิดหลอด 2,590,000.00     1 2,590,000.00       1 2,590,000.00      โคมเกําช ารุด ใช๎งานมานานกวํา 13 ป ีจึงมี 
23.60 แอลอีดีแบบโคมคํูพร๎อมระบบรองรับกล๎อง ความประสงค๑จะจัดซ้ือใหมํ

สํงสัญญาณภาพและแขนติดต้ังจอรับ
สัญญาณภาพแบบจอคํูจ านวน 2 แขน
กลํุมงานศัลยศาสตร๑

ฝ่ายบรหิารทั วไป
21 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถต๎ู) -                    2 -                    เพื่อใช๎งานของทางราชการ เนื่องจากรถต๎ูขนาด 

10.60 :งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม 30911 12 ที่นั้งจ านวน 2 คัน ทะเบยีน นง 620 และ 
รายละเอียดครุภณัฑ๑ นง 621 นนทบรีุใช๎งานมา 19 ป ีต้ังแตํ พ.ศ. 2540 
เคร่ืองยนต๑ 2,400 ซีซี มีโอกาสเส่ียงสูงตํอการเกิดอุบติัเหตุ เนื่องจาก
1,294,000 2 คัน 2,588,000 เคร่ืองยนต๑และอุปกรณ๑ตํางๆ เส่ือมสภาพและช ารุด

จากการใช๎งานมานานหลายปี
22 ปรับเปล่ียนเคร่ืองท าความเย็น (Chiller) พร๎อมอุปกรณ๑ 6,000,000.00       6,000,000.00      ยกจําย

:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล๎อม

กลุ่มงานอายุรศาสตรห์ัวใจ
23 แลกเปล่ียนเคร่ืองเอกซเรย๑สวนหวัใจชนิดสองระนาบ 40,000,000.00   1 40,000,000.00     1 40,000,000.00     เพื่อทดแทนหอ๎ง Cath C ซ่ึงมีอายุการใช๎งาน

25.60 :กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ (30920) มานานประมาณ 8 ป ีท าใหห๎ลอด x-ray เกิดความ
(เดิมเคร่ืองเอกซเรย๑สวนหวัใจชนิดสองระนาบ) เส่ือมสภาพ ไมํชัดเจน มีปญัหาเวลาท าหตัถการ

ขยายหลอดเลือดหวัใจ ใหผ๎ู๎ปวุยซ่ึงจะกํอใหเ๎กิด
ผลเสียตํอผ๎ูปวุยขณะรับการรักษา
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24 เคร่ืองกรอความถี่สูงหวักรอกากเพชร (Rotablator) 1,200,000.00     1 1,200,000.00       1      1,200,000.00      เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช๎งาน
:กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ 30920 มากวํา 5 ปี

25 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองตรวจวินิจฉัยและรักษา 3,000,000.00     1 3,000,000.00       1 3,000,000.00       
โรคหวัใจเต๎นผิดปกติที่สามารถแสดงรูปสีสามมิติของ
หอ๎งหวัใจใช๎ระบบสนามแมํเหล็กและการวัดอัตราสํวน
ของกระแสไฟฟูารํวมกัน (CARTO®3 System VERSION 6)
:กลํุมงานอายุรศาสตร๑หวัใจ 30920

กลุ่มงานพยาธิวิทยา
26 โปรแกรมระบบสารสนเทศของหอ๎งปฏบิติัการ (LIS) 1,658,500.00     1 1,658,500.00       1 1,658,500.00       

29.60 :กลํุมงานพยาธิวิทยา (30300)

กลุ่มงานรงัสีวิทยา
27 เคร่ืองเอกซเรย๑เคล่ือนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital 6,000,000.00     1 6,000,000.00       1 6,000,000.00      เนื่องจากเคร่ืองเอกซเรย๑เคล่ือนที่ที่ใช๎เอกซเรย๑

30.60 x-ray) ขนาด 30 kw ผ๎ูปวุยบริเวณ Ward ตํางๆ เกิดช ารุด (รวมระยะ
:กลํุมงานรังสีวิทยา (30970) เวลาการใช๎งาน 19 ป)ี

28 ชุดตํอขยายอุปกรณ๑จัดเก็บข๎อมูลภาพรังสีดิจิตอล 1,700,000.00     1 1,700,000.00       1 1,700,000.00       ปจัจุบนัสถาบนัโรคทรวงอกได๎มีการใช๎ระบบPACS
ส าหรับระบบจัดเก็บและเรียกดูภาพรังสีระบบดิจิตอล ในการเก็บข๎อมูลภาพทางรังสีของผ๎ูปวุยได๎แกํ
:กลํุมงานรังสีวิทยา ภาพเอกซเรย๑ทั่วไปภาพเอกซเรย๑คอมพิวเตอร๑

ภาพอัลตราซาวด๑ และภาพเอกซเรย๑จากโรง
พยาบาลอื่น ๆ ของผ๎ูปวุยที่น ามาใช๎ประกอบการ
รักษา ต้ังแตํวันที่ 27 ส.ค.57 โดยทางผ๎ูเกี่ยวข๎อง
ได๎ค านวนพื้นที่ในการจัดเก็บ วันที่ 26 เม.ย.60
พบวํามีพื้นที่ในการจัดเก็บสามารถใช๎ได๎อีก17
เดือน คาดวําพื้นที่จัดเก็บจะหมดประมาณเดือน
กันยายน 2561 ดังนั้น เพื่อใหม๎ีพื้นที่ในการจัด
เก็บข๎อมูลภาพดังกลําวเพียงพอตํอการใหบ๎ริการ
แกํผ๎ูปวุย ทางกลํุมงานรังสีวิทยาจึงเหน็สมควร
จัดซ้ืออุปกรณ๑ตํอขยายส าหรับจัดเก็บภาพ
เอกซเรย๑ดิจิตอล

กลุ่มงานประเมนิเทคโนโลยี
29 เคร่ืองดมยาสลบพร๎อมเคร่ืองชํวยหายใจอัตโนมัติ 2,200,000.00 1 2,200,000.00 1 2,200,000.00 ใช๎ในผ๎ูปวุยภาวะวิกฤต และผ๎ูปวุย

34.60 ส าหรับใช๎ในหอ๎ง MRI เคร่ือง ที่จ าเปน็ต๎องได๎รับยาสลบในระหวําง
การท าการตรวจด๎วยเคร่ือง MRI
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30 หอ๎งปฏบิติัการความดันลบแยกสํวนพร๎อมติดต้ังเพื่อปอูงกัน 1,700,000.00 1 1,700,000.00 1 1,700,000.00 เพื่อใช๎ควบคุมโรคติดตํอและใช๎ส าหรับ
35.60 การปนเปื้อนของเชื้อสํูภายนอก (Portable Isolate Chamber) ปฏบิติัการรักษาผ๎ูปวุยที่ติดเชื้อ จากการระบาด

ผ๎ูประสานงาน พ.วิพรรณ ของโรคไข๎หวัดใหญ2ํ009ไข๎หวัดนก SARS 
วัณโรคหรือผ๎ูปวุยที่มีอาการด้ือยาปฏชิีวนะ
อยํางรุนแรง เพื่อปอูงกันการแพรํกระจายเชื้อ
จากผ๎ูปวุยที่ติดเชื้อสํูบคุคลภายนอกหรือ
ผ๎ูปวุยรายอื่น
 - สามารถใช๎เปน็หอ๎งปฏบิติัการทางเคมี 
หรือชีวภาพได๎

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

(สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 160 กิโลวัตต๑) กรณีเกิดกระแสไฟฟูาขัดข๎องในชํวงกํอนที่
ขอปรับราคาเพิ่มเปน็เคร่ืองละ2,500,000 อ.วิพรรณ 13 ส.ค.58 เคร่ืองก าเนิดไฟฟูาส ารองจะท างาน
กลุ่มงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู

32 เคร่ืองติดตามการท างานหวัใจขณะออกก าลังกาย (Telemetry 3,000,000.00     1 3,000,000.00       1 3,000,000.00        - เพื่อตรวจติดตามคล่ืนไฟฟูาหวัใจผ๎ูปวุยโรคหวัใจ
38.60 12 Channel) และโรคปอดที่มีความเส่ียงปานกลาง - สูง

:กลํุมงานเวชศาสตร๑ฟื้นฟู (,30330,30950) ขณะออกก าลังกาย เคร่ืองที่มีอยูํปจัจุบนัไมํเพียงพอ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

33 โครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ 4,500,000.00     1 4,500,000.00       1 4,500,000.00       
25.60 งานระบบคอมพิวเตอร๑

34 โครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ 10,000,000.00   1 10,000,000.00     1 10,000,000.00     
:งานระบบคอมพิวเตอร๑ 30388
ปรบัแผนเพิ ม

35 เคร่ืองตรวจหวัใจด๎วยคล่ืนเสียงความถี่สูงแบบ 4 มิติ (Echocardiography) 5,500,000.00     1 5,500,000.00       1 5,500,000.00       
36 ผูกพัน 15,870,000.00     15,870,000.00     

ปรบัแผนเพิ ม 20 ก.พ.61
37 เคร่ืองจี้หา๎มเลือดด๎วยก๏าซอาร๑กอนพร๎อมระบบคีบซีลเส๎นเลือดพร๎อม 3,000,000.00     1 3,000,000.00      1 3,000,000.00     

อุปกรณ๑ประกอบการใช๎งาน
กลํุมงานอายุรศาสตร๑ปอด
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ที ดนิและสิ งก่อสรา้ง 95,666,950.00    76,207,200.00    19,459,750.00    
ปีเดยีว
ราคาต  ากว่า 10 ล้านบาท 59,457,400.00    50,407,400.00    9,050,000.00      

1 จ๎างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน 1,121,300.00     1,121,300.00       1,121,300.00      จะจ๎างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน 
1.60 (SPLIT TYPE) (SPLIT TYPE) ของอาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

(จ านวน 283 เคร่ือง) อาคารโภชนาการ, อาคารพัสดุ, อาคารยานพาหนะ, 
:ฝุายพัสดุและบ ารุงรักษา อาคารงานส่ิงแวดล๎อม, อาคารร๎านค๎าสวัสดิการ, 

และอาคารหนํวยจํายกลางเดิม

2 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 2 และ ชั้น 3 4,186,100.00     4,186,100.00       4,186,100.00      เนื่องจากสภาพเดิมเกําและทรุดโทรม
4.60 :ฝุายบริหารทั่วไป กลํุมภารกิจอ านวยการ 30959

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

4 ปรับปรุงภมูิทศัน๑และท าสวนหยํอม ข๎างโรงยิม 500,000.00       500,000.00          500,000.00         
7.60 :ฝุายบริหารทั่วไป กลํุมภารกิจอ านวยการ 30959

5 ปรับปรุงหอ๎งประชุมและส านักงานศัลยศาสตร๑ 400,000.00       1 400,000.00          1 400,000.00         ** สิ งก่อสรา้ง ระบุเลขที แบบ............
9.60 กลํุมงานศัลยศาสตร๑ หอ๎งประชุมและส านักงานเนื่องจากใช๎งาน

มานานกวํา 15 ป ีปจัจุบนัมีศัลยแพทย๑จ านวน
เพิ่มขึ้น สถานที่เดิมคับแคบ ไมํเพียงพอใช๎งาน
จึงมีความประสงค๑ปรับปรุง เปล่ียนแปลงสถานที่
ใหม๎ีอนามัยส่ิงแวดล๎อม เหมาะสมกับบคุลากร
ในการท างาน

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

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

ปรับปรุงใหท๎นัสมัย ปอูงกันการติดเชื้อ
8 ปรับปรุงระบบแก๏สทางการแพทย๑, ปรับปรุงระบบแก๏สทางการแพทย๑, 

13.60 ระบบไฟฟูา ระบบดับเพลิง อาคาร 2 8,300,000.00     1 8,300,000.00       1 8,300,000.00       ปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบนัฯ

9 ปรับปรุงอาคารบา๎นพักเจ๎าหน๎าที่ 750,000.00       1 750,000.00          1 750,000.00          ปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบนัฯ
14.60

10 ปรับปรุงหอ๎งตรวจ Sleep lab 1,100,000.00 2 2,200,000.00 2 2,200,000.00 เพื่อรองรับการติดต้ังเคร่ือง Sleep lab
16.60

11 ปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบนั ER 1,000,000.00 1 1,000,000.00 1 1,000,000.00 
17.60

12 ปรับปรุงอาคารรอบสถาบนัโรคทรวงอก*** 5,000,000.00 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 
18.60

13 ปรับปรุงพื้นที่รอบสถาบนัโรคทรวงอก 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน๑
19.60
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14 ปรับปรุงหอ๎งผําตัดหอ๎งที่ 2 7,500,000.00     7,500,000.00       7,500,000.00      หอ๎งผําตัดใช๎งานมานาน 13 ป ีต๎องการปรับปรุง
:กลํุมงานศัลยศาสตร๑ ใหท๎นัสมัย ได๎มาตรฐานสากลและสามารถ

ปอูงกันการติดเชื้อของผ๎ูปวุยผําตัดหวัใจปอด
และหลอดเลือดได๎อยํางมีคุณภาพ

15 ปรับปรุงหอ๎งผําตัด หอ๎ง 5 7,500,000.00     7,500,000.00       7,500,000.00      หอ๎งผําตัดใช๎งานมานาน 13 ป ีต๎องการปรับปรุง
:กลํุมงานศัลยศาสตร๑ ใหท๎นัสมัย ได๎มาตรฐานสากลและสามารถ

ปอูงกันการติดเชื้อของผ๎ูปวุยผําตัดหวัใจปอด
และหลอดเลือดได๎อยํางมีคุณภาพ

16 ปรับปรุงสีภายนอกอาคาร 6 และอาคาร 9 2,000,000.00     2,000,000.00       2,000,000.00      เนื่องจากสภาพเดิมเกําและทรุดโทรม 
:ฝุายบริหารทั่วไป 30959

ปรบัแผนเพิ ม
16.1 ปรับปรุงระบบปรับอากาศหอ๎งประชุม อาคาร 8 ชั้น 6 4,000,000.00     1 4,000,000.00      1 4,000,000.00     

 งานบริการทั่วไป
ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท 36,209,550.00    25,799,800.00    10,409,750.00    

17 ติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800KW (1000 KVA) 10,409,750.00   1 10,409,750.00     1 10,409,750.00     ปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบนัฯ
12.6 พร๎อมแผงควบคุมไฟฟูา (ต๎ูMDB แบบ OUTDOOR TYPE) 

18 ปรับปรุงหอผ๎ูปวุย RCU 10,699,000.00 1 10,699,000.00 1 10,699,000.00 ปรับปรุงอาคารใหม๎ีความปลอดภยั
21.60 เพื่อรองรับการบริการ

19 ปรับปรุงอาคารวิทยาลัย 3 ชั้น  15,100,800.00 1 15,100,800.00 1 15,100,800.00 ปรับปรุงอาคารใหม๎ีความปลอดภยั
22.60 เพื่อรองรับการบริการ

ผูกพันใหม่

ผูกพันเดมิ



จ านวน จ านวน
หน่วย หน่วย Spec ใบน าสืบ แบบประเมิน แบบ งวดงาน

ราคา เทคโนโลยี แปลน งวดเงนิ

ความพรอ้ม

เหตผุลความจ าเป็น
งบประมาณ งบประมาณ

ครภุณัฑ์ สิ งก่อสรา้ง

BOQ

ล าดบัที รายการ
 ราคา

ตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห๑กรอกข๎อมูลตามแบบฟอร๑มที่ก าหนด


