






หน่วย : บาท

จ านวนเงิน
 รายรับ

รายรับจากการด าเนินงาน

รายรับค่ารักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC 620,000,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน 33,981,609.09

รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) 2,000,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 420,000,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด 15,000,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท. 20,000,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม 270,000,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว 30,000,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอ่ืน 250,000,000.00
รายรับดอกเบ้ียเงินฝาก 1,000,000.00
รายรับอ่ืน ๆ

รายรับจากการบริจาค 60,000,000.00

รายรับอ่ืน 15,000,000.00
                                                                                       รวมรายรับ 1,736,981,609.09

 รายจ่าย
รายจ่ายบุคลากร

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว / พนักงานกระทรวง 108,000,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน 130,000,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล 15,000,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน 12,000,000.00                 
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12) 70,000,000.00
เงินเพ่ิม (พ.ต.ส) 3,000,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) 5,000,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 1,200,000.00

รายจ่ายจากการด าเนินงาน
ค่ายา 490,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ 350,000,000.00
วัสดุทันตกรรม 4,600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 85,000,000.00
ค่าวัสดุอ่ืน 56,220,000.00
ค่าสาธารณูปโภค 40,000,000.00
ค่าใช้สอย 162,000,000.00

ค่าครุภัณฑ์ 40,000,000.00
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 60,000,000.00                 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 60,000,000.00
งบกลาง 40,000,000.00

                                                                                 รวมรายจ่าย 1,732,020,000.00
                                                        รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่ายสุทธิ 4,961,609.09

                                                            บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา (ณ 30 กันยายน 2565) 661,179,316.80
                                                                     เงินคงเหลือท้ังส้ิน (1) 666,140,925.89
                                                        หัก เงินกองทุนรอการจัดสรร (4) 17,529,902.18

                                                                       หัก ภาระผูกพัน (5)  396,292,897.78
                                         เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5) 252,318,125.93

ปรับแผนการรับ-จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาล  ปีงบประมาณ 2566
                                โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รายการ

รายรับจากการให้บริการ



หน่วย : บาท

รายรับปี 2565 ประมาณการรายรับ
ณ 30 ก.ย.65 ปีงบประมาณ 2566

 รายรับ

รายรับจากการด าเนินงาน

รายรับค่ารักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC 868,783,210.93 620,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน 22,283,809.38      33,981,609.09
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) 1,428,800.00        2,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 327,913,649.17 420,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด 17,021,970.32 15,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท . 68,496,420.86 20,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม 535,717,285.08     270,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว 8,320,670.36        30,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอ่ืน 245,726,937.63 250,000,000.00

รายรับดอกเบ้ียเงินฝาก 1,948,827.80        1,000,000.00
รายรับอ่ืน ๆ

รายรับจากการบริจาค 53,134,529.84 60,000,000.00
รายรับอ่ืน 18,910,211.34 15,000,000.00

2,169,686,322.71 1,736,981,609.09                                                                                       รวมรายรับ

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566

                            โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รายการ

รายรับจากการให้บริการ



หน่วย : บาท

หน้ีค้างช าระ รายจ่ายปี 2565 ประมาณการรายจ่าย
ณ 30 ก.ย.65 ณ 30 ก.ย.65 ปีงบประมาณ 2566

 รายจ่าย

รายจ่ายบุคลากร

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว / พนักงานกระทรวง 108,460,717.00 108,000,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน 176,617,653.00 130,000,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล 16,397,330.00 15,000,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน 12,531,385.83 12,000,000.00       
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12) 17,551,500.00         105,446,117.00    70,000,000.00
เงินเพ่ิม (พ.ต.ส) 2,740,052.00        3,000,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) 2,782,957.75        5,000,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 1,272,200.00 1,200,000.00

รายจ่ายจากการด าเนินงาน

ค่ายา 139,483,613.37 611,347,101.12 490,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ 155,965,291.13 201,136,481.58 350,000,000.00
วัสดุทันตกรรม 807,989.26 2,003,895.79 4,600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,290,905.40 167,073,140.25 85,000,000.00
ค่าวัสดุอ่ืน 5,192,202.23 75,662,268.46 56,220,000.00
ค่าสาธารณูปโภค 4,625,791.93 38,748,569.81 40,000,000.00
ค่าใช้สอย 26,535,259.26 144,903,127.14    162,000,000.00

ค่าครุภัณฑ์ 7,279,247.70 49,250,301.28 40,000,000.00
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 251,720,687.75    60,000,000.00       
รายจ่ายอ่ืน ๆ 12,561,097.50 127,865,249.82    60,000,000.00
งบกลาง -                        40,000,000.00

396,292,897.78      2,095,959,235.58 1,732,020,000.00                                                                                 รวมรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2566

                           โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รายการ



 
แผนขอตั้งรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จังหวัดนนทบุรี 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการขอตั้งรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์  
ปีงบประมาณ 2566  
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย

 (บำท)

รวม 

(บำท)
เหตุผลสรุป

1 กลุ่มงานห้องผ่าตัด โต๊ะวางเคร่ืองมือผ่าตัด 2 ช้ัน ง 2 8,500 17,000 ขยายห้องผ่าตัด

2 กลุ่มงานห้องผ่าตัด รถเข็นผ้าชนิด 3 ช้ัน ท าด้วยสเตนเลส ง 4 12,600 50,400 ขยายห้องผ่าตัด

3 กลุ่มงานห้องผ่าตัด รถเข็นสแตนเลส 3 ช้ัน ง 6 10,500 63,000 ขยายห้องผ่าตัด

4 กลุ่มงานห้องผ่าตัด รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน ง 3 14,250 42,750 ขยายห้องผ่าตัด

5 กลุ่มงานห้องผ่าตัด รถเข็นสแตนเลส 1 ล้ินชัก ง 2 7,200 14,400 ขยายห้องผ่าตัด

6 กลุ่มงานห้องผ่าตัด โต๊ะเมโยสแตนเลส ง 2 5,200 10,400 ขยายห้องผ่าตัด

7 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ช้ันวางของสแตนเลส 4 ช้ัน มีล้อเล่ือน ง 2 12,900 25,800 ขยายห้องผ่าตัด

8 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ช้ันวางเคร่ืองมือ 4 ช้ันมีล้อเล่ือน ง 3 49,500 148,500 ขยายห้องผ่าตัด

9 กลุ่มงานห้องผ่าตัด โต๊ะวางเคร่ืองมือผ่าตัดแบบโค้ง ง 1 18,750 18,750 ขยายห้องผ่าตัด

10 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ช้ันวางเคร่ืองมือ 3 ช้ันมีล้อเล่ือน ง 4 14,500 58,000 ขยายห้องผ่าตัด

11 กลุ่มงานห้องผ่าตัด โครงสแตนเลสใส่ถุงผ้าเป้ือน ง 2 2,500 5,000 ขยายห้องผ่าตัด

12 กลุ่มงานห้องผ่าตัด โครงวางอ่างเด่ียวสแตนเลส ง 1 3,800 3,800 ขยายห้องผ่าตัด

13 กลุ่มงานห้องผ่าตัด บันไดสแตนเลสส าหรับยืน ผ่าตัด ง 6 3,600 21,600 ขยายห้องผ่าตัด

14 กลุ่มงานห้องผ่าตัด โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส ง 2 4,200 8,400 ขยายห้องผ่าตัด

15 กลุ่มงานห้องผ่าตัด โทรศัพท์ไร้สาย ง 4 0 ขยายห้องผ่าตัด

16 กลุ่มงานห้องผ่าตัด คอมพิวเตอร์ ง 4 30,000 120,000 ขยายห้องผ่าตัด

17 กลุ่มงานห้องผ่าตัด FT10 เคร่ืองจ้ีและตัดพร้อมระบบเช่ือมปิดหลอด

เลือดด้วยไฟฟ้า

ข 1 1,800,000 1,800,000 ขยายห้องผ่าตัด

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2566 (เงินบ ำรุง)

โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (29 พ.ย. 65) Final
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย

 (บำท)

รวม 

(บำท)
เหตุผลสรุป

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2566 (เงินบ ำรุง)

โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

18 กลุ่มงานห้องผ่าตัด FX8 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าชนิด

ปรับพลังงานอัตโนมัติ

ข 1 600,000 600,000 ขยายห้องผ่าตัด

19 กลุ่มงานห้องผ่าตัด โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบติดเพดานชนิดโคมคู่ ก 1 1,500,000 1,500,000 ขยายห้องผ่าตัด

20 กลุ่มงานห้องผ่าตัด เตียงผ่าตัดท่ัวไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อม

อุปกรณ์

ก 1 2,600,000 2,600,000 ขยายห้องผ่าตัด

21 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ถังท้ิงผ้าก๊อส แบบไม่มีตะเข็บ พร้อมโครงถังมีล้อเล่ือน ง 2 6,500 13,000 ขยายห้องผ่าตัด

22 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ช้ันเหล็กฉาก 6 ช้ัน (ขนาด 180W x60D x180H cm.) ง 2 7,800 15,600 ขยายห้องผ่าตัด

23 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ตู้สูงบานเปิดสูงอเนกประสงค์ ง 4 11,000 44,000 ขยายห้องผ่าตัด

24 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ตู้สูงบานเล่ือนบานกระจก ง 2 7,200 14,400 ขยายห้องผ่าตัด

25 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ตู้เอกสาร 4 ล้ินชัก ง 1 7,800 7,800 ขยายห้องผ่าตัด

26 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ตู้ล็อคเกอร์ ง 1 6,200 6,200 ขยายห้องผ่าตัด

27 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ตู้ล้อคเกอร์ ขนาด 18 ประตู ง 1 8,500 8,500 ขยายห้องผ่าตัด

28 กลุ่มงานห้องผ่าตัด โต๊ะท างาน 2 ล้ินชักขวา ง 1 8,700 8,700 ขยายห้องผ่าตัด

29 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ตู้เก็บเอกสารบนบานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ ง 2 7,800 15,600 ขยายห้องผ่าตัด

30 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ล้ินชัก ง 1 5,500 5,500 ขยายห้องผ่าตัด

31 กลุ่มงานห้องผ่าตัด เคร่ืองรัดห้ามเลือดแบบติดผนัง ข 3 150,000 450,000 ขยายห้องผ่าตัด

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (29 พ.ย. 65) Final

3



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย

 (บำท)

รวม 

(บำท)
เหตุผลสรุป

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2566 (เงินบ ำรุง)

โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

32 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ช้ันลอยวางของ ง 6 0 ขยายห้องผ่าตัด

33 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ตู้เย็นใส่ยา ง 1 0 ขยายห้องผ่าตัด

34 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ตู้แช่น้ าเกลือ ง 1 0 ขยายห้องผ่าตัด

35 กลุ่มงานห้องผ่าตัด เคร่ืองวัดความดันโลหิต ค 1 0 ขยายห้องผ่าตัด

36 กลุ่มงานห้องผ่าตัด รถน่ังส าหรับเข็นผู้ป่วย ง 2 0 ขยายห้องผ่าตัด

37 กลุ่มงานห้องผ่าตัด เตียงStretches ง 4 0 ขยายห้องผ่าตัด

38 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ปร้ินเตอร์ ง 1 0 ขยายห้องผ่าตัด

39 กลุ่มงานห้องผ่าตัด เคร่ืองปร้ินสติกเกอร์ ง 1 0 ขยายห้องผ่าตัด

40 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ช้ันวางโทรศัพท์ ง 3 0 ขยายห้องผ่าตัด

41 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ( Plastic set ) ก 5 54,231 271,155 ขยายห้องผ่าตัด

42 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดทางศัลยกรรม ( Minor set ) ก 3 125,860 377,580 ขยายห้องผ่าตัด

43 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ศัลยกรรม ( Major set ) ก 3 205,410 616,230 ขยายห้องผ่าตัด

44 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ชุดกล่องเคร่ืองมือผ่าตัดศัลยกรรม ขนาดเล็ก ก 5 31,500 157,500 ขยายห้องผ่าตัด

45 กลุ่มงานห้องผ่าตัด ชุดกล่องเคร่ืองมือผ่าตัดศัลยกรรม ขนาดกลาง ก 10 34,200 342,000 ขยายห้องผ่าตัด

46 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และเคร่ือง

ตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลม

หายใจออก ส าหรับการผ่าตัดท่ัวไป

ข 1 1,700,000 1,700,000 ขยายบริการ

47 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส พร้อมภาค

วัดออกซิเจนในเลือด

ข 1 350,000 350,000 ขยายบริการ
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48 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน ง 3 90,000 270,000 ขยายบริการ

49 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิสารละลายทางสารน้ าเกลือ ง 6 50,000 300,000 ขยายบริการ

50 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองควบคุมการให้ยาระงับปวดโดยผู้ป่วย (Patient

 Controlled Analgesia)

ข 4 165,000 660,000 ส่งซ่อม 6 เคร่ือง                 (ขอไปแล้ว 3 เคร่ือง)            

หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-025-2002/1/43         

6515-025-2002/3/54               6515-025-2002/4/54

51 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope) ส าหรับ

เด็ก

ก 3 32,500 97,500 ขยายบริการ

52 กลุ่มงานวิสัญญี ชุดส่องหลอดลมแบบ Fiber optic (Laryngoscope)

 ส าหรับผู้ใหญ่

ก 3 32,500 97,500 ขยายบริการ

53 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนแบบพกพา (ผู้ใหญ่) ข 1 21,500 21,500 ขยายบริการ

54 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองควบคุมการฉีดยาอัตโนมัติ (Syringe pump) ข 3 50,000 150,000 ทดแทนอายุงาน 15 ปี (1 เคร่ือง)ขยายบริการ                    

  หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-025-2001/26/48

55 กลุ่มงานวิสัญญี หมอนเจลรองศีรษะรูปโดนัทส าหรับผู้ใหญ่ ข 1 7,200 7,200 ขยายบริการ

56 กลุ่มงานวิสัญญี หมอนเจลรองศีรษะรูปเกือกม้าส าหรับเด็ก ข 1 5,700 5,700 ขยายบริการ

57 กลุ่มงานวิสัญญี หมอนเจลรองศีรษะรูปเกือกม้าส าหรับผู้ใหญ่ ข 1 7,200 7,200 ขยายบริการ

58 กลุ่มงานวิสัญญี หมอนเจลข้างส าหรับเด็ก ข 2 8,500 17,000 ขยายบริการ
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59 กลุ่มงานวิสัญญี ชุดป้ัมเลิอดและสารน้ าโดยใช้มือบีบ 1,000 cc ข 4 5,500 22,000 ขยายบริการ

60 กลุ่มงานวิสัญญี ชุดป้ัมเลิอดและสารน้ าโดยใช้มือบีบ 500 cc ข 4 5,500 22,000 ขยายบริการ

61 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองดูดน้ าในกระเพาะอาหารและปอด ข 2 7,000 14,000 ขยายบริการ

62 กลุ่มงานวิสัญญี ตู้เย็นยา ข 1 20,000 20,000 ขยายบริการ

63 กลุ่มงานวิสัญญี รถเตรียมยา 3 ล้ินชัก ข 3 18,000 54,000 ขยายบริการ

64 กลุ่มงานวิสัญญี เปลห้องพักฟ้ืน ข 3 22,000 66,000 ขยายบริการ

65 กลุ่มงานวิสัญญี แผ่นรองเคล่ือนย้ายผู้ป่วย (Pad slide) ข 1 13,000 13,000 ขยายบริการ

66 กลุ่มงานวิสัญญี หูฟังทางการแพทย์ 19.1 ผู้ใหญ่ ค 3 4,500 13,500 ขยายบริการ

67 กลุ่มงานวิสัญญี หูฟังทางการแพทย์ 19.2 เด็ก ค 1 4,500 4,500 ขยายบริการ

68 กลุ่มงานวิสัญญี รถเข็นน้ าเกลือ ง 1 2,000 2,000 ขยายบริการ

69 กลุ่มงานวิสัญญี Computer ง 1 35,000 35,000 ขยายบริการ

70 กลุ่มงานวิสัญญี โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีล้อเล่ือน ง 1 5,500 5,500 ขยายบริการ

71 กลุ่มงานวิสัญญี Printer (Scan และถ่ายส าเนา) SSB ง 1 20,000 20,000 ขยายบริการ

72 กลุ่มงานวิสัญญี Printer ส านักงาน ง 1 20,000 20,000 ขยายบริการ

73 กลุ่มงานวิสัญญี โทรศัพท์ไร้สาย (ห้องพักฟ้ืน) ง 2 2,000 4,000 ขยายบริการ

74 กลุ่มงานวิสัญญี ช้ันวางของ Stanless 4 ช้ัน แบบมีล้อเล่ือน ง 1 18,000 18,000 ขยายบริการ

75 กลุ่มงานวิสัญญี โต๊ะท างาน 3 ล้ินชักข้าง ท้ัง 2 ข้าง เคลือบเมลามีน

ขนาด 160x75x75 cm

ง 2 8,400 16,800
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76 กลุ่มงานวิสัญญี โต๊ะท างานล้ินชักกลาง ล้ินชักข้าง 3 ล้ินชัก ขนาด 

100x60x70 cm

ง 1 3,500 3,500

77 กลุ่มงานวิสัญญี โซฟาเบด ง 2 20,000 40,000 ขยายบริการ

78 กลุ่มงานวิสัญญี เก้าอ้ีท้าวแขน ขาเหล็ก หุ้มหนังพีวีซี ง 5 3,700 18,500 ขยายบริการ

79 กลุ่มงานวิสัญญี เก้าอ้ีกลมหุ้มหนังพีวีซี (ในห้องผ่าตัด) ง 3 2,500 7,500 ขยายบริการ

80 กลุ่มงานวิสัญญี เก้าอ้ีพลาสติก ง 3 250 750 ขยายบริการ

81 กลุ่มงานวิสัญญี ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชัก ง 1 3,500 3,500 ขยายบริการ

82 กลุ่มงานวิสัญญี ตู้เหล็กกระจกเก็บของห้องพักฟ้ืน ง 1 7,800 7,800 ขยายบริการ

83 กลุ่มงานวิสัญญี ตู้กดน้ าด่ืมร้อนเย็น ช้ัน 17,18 ง 1 8,000 8,000 ขยายบริการ

84 กลุ่มงานวิสัญญี ตู้รองเท้า ง 1 4,500 4,500 ขยายบริการ

85 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิด L2 ขนาด 48 

ช่องสัญญาณ แบบมี POE พร้อมอุปกรณ์ 

Transciever

ง 15 110,000 1,650,000 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

86 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ ตู้ Rack 12U พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ง 6 23,000 138,000 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

87 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ ตู้ Rack 27U พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ง 2 25,000 50,000 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

88 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ ตู้ Rack 42U พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ง 2 28,000 56,000 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

89 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าขนาด 1KVA ง 20 9,000 180,000 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

90 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าขนาด 2KVA ง 20 18,000 360,000 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

91 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าขนาด 3KVA ง 2 27,000 54,000 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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92 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองพิมพ์เอกสารชนิด Dot Matrix ง 5 22,000 110,000 ส ารองให้การเงิน เน่ืองจากชุดเดิมใช้งานมากกว่า 5 ปี มี

โอกาสท่ีจะเสีย

93 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ All In one พร้อมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ

ง 25 26,800 670,000 ส ารองส าหรับความต้องการระหว่างปี

94 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองพิมพ์เอกสารชนิด Inkjet Tank แบบเติมหมึกด า ง 10 6,000 60,000 ส ารองส าหรับความต้องการระหว่างปี

95 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองพิมพ์เอกสารชนิด Inkjet Tank แบบเติมหมึกสี ง 10 8,000 80,000 ส ารองส าหรับความต้องการระหว่างปี

96 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองพิมพ์เอกสาร All In One ชนิด Inkjet Tank 

แบบเติมหมึกสี

ง 10 8,500 85,000 ส ารองส าหรับความต้องการระหว่างปี

97 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองพิมพ์เอกสารแบบใช้ความร้อน ง 10 8,500 85,000 ส ารองส าหรับความต้องการระหว่างปี

98 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิด L2 แบบ UTP 10 

Gbps 16 ช่องสัญญาณ

ง 1 200,000 200,000 โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

99 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองอ่าน Barcode ง 60 3,500 210,000
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100 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่าซ้ือระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแม่ข่าย

ส่วนกลาง (Core Network)
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เคร่ือง

2. ชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เสมือน 6 ชุด

3. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2022 

Standard Editon Core License 9 ชุด

4. โปรแกรมระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2019 Standard 

Edition Core License 6 ชุด

5. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) 2 เคร่ือง

6. อุปกรณ์ KVM ขนาด 16 ช่องสัญญาณ พร้อมจอ LCD และคีย์บอร์ด 1 

เคร่ือง

7. อุปกรณ์ KVM ขนาด 16 ช่องสัญญาณ 1 เคร่ือง

8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) แบบ SFP+ 48 ช่องสัญญาณ 

พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 เคร่ือง

9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) แบบ UTP 48 ช่องสัญญาณ 

พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 เคร่ือง

10. อุปกรณ์ Next Generation Firewall  2 เคร่ือง

11. อุปกรณ์ควบคุมและบันทึกการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 เคร่ือง

ง 1 5,000,000 5,000,000 สัญญา 3 ปี ๆ ละ 5,000,000 บาท

101 สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ง 450 9,700 4,365,000 (สัญญาเช่า 3 ปี x 4,365,000)

102 ฝ่ายบริหารท่ัวไป รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ท่ีน่ัง ง 1 2,000,000 2,000,000 ทดแทนคันเดิมท่ีมีอายุการใช้งานมานาน

103 อาคารภูมิจิต ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และส านักงาน คลินิกผู้ป่วย

นอก อาคารภูมิจิต

ง 1 10,000,000 10,000,000 ขยายงานด้านการรักษาพยาบาลคลินิกผู้ป่วยนอก อาคารภูมิจิต

104 กลุ่มงานบริหาร รถขับเคล่ือนไฟฟ้าชนิดน่ังขับ ง 2 150,000 300,000

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (29 พ.ย. 65) Final
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย

 (บำท)

รวม 

(บำท)
เหตุผลสรุป

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2566 (เงินบ ำรุง)

โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

105 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry) ค 1 270,000 270,000

106 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองเฝ้าติดตามการท างานของสัญญาณชีพขณะ

วิกฤตชนิดซับซ้อน

ข 3 550,000 1,650,000 ขยายบริการ

41,162,515รวมท้ังหมด

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (29 พ.ย. 65) Final
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รายละเอียดการขอตั้งรายจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ปีงบประมาณ 2566  
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บ ำรุง บริจำค อ่ืนๆ บ ำรุง บริจำค อ่ืนๆ บ ำรุง บริจำค อ่ืนๆ

1 ปรับปรุง OPD Ortho ช้ัน 3 อาคารเจษฎาบดินทร์ 9 ช้ัน 1 8,500,000            8,500,000 มีแบบแล้ว

2 ห้องตรวจ OPD หู คอ จมูก อาคารส าเภาทอง 8 ช้ัน 1 2,500,000            2,500,000 มีแบบแล้ว

3 อาคารพักขยะ 1 4,100,000            4,100,000 มีแบบแล้ว

4 EIA อาคารพักอาศัยและท่ีจอดรถ (15 ช้ัน) 1 1,500,000            1,500,000

5 ป้ายช่ือโรงพยาบาล อาคาร 18 ช้ัน 1 1,500,000            1,500,000

6 ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ช้ัน 5-7 อาคารเจษฎาบดินทร์ 9 ช้ัน 1 3,500,000            3,500,000

7 ปรับปรุงห้องน้ า ช้ัน 1-4 อาคารเจษฎาบดินทร์ 9 ช้ัน 1 3,500,000            3,500,000

8 ปรับปรุงทางเดิน+หลังคา (ด้านข้างร้านกาแฟ) 1 180,000              180,000

9 ปรับปรุงห้อง 514 อาคารเจษฎาบดินทร์ 9 ช้ัน 1 500,000              500,000

10 ท าทางเช่ือมสะพานลอยเข้าตึก ER (อาคารเช่ียวชาญอุบัติเหตุ 9 ช้ัน) 

กับช้ัน 2 ทุกอาคาร

1 20,000,000          20,000,000

11 ปรับปรุงลานซักล้าง จ่ายกลาง อาคารศรีสุลาลัย 1 150,000              150,000

12 ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพเขตเมืองท่ี 1 ลานนาบุญ 1 500,000              500,000

13 ปรับปรุง คลินิกหมอครอบครัววัดแคนอก  เป็น

"ศูนย์บริการสุขภาพเขตเมืองท่ี 2 วัดแคนอก"

1 1,500,000            1,500,000

14 ปรับปรุงหน่วยงานแพทย์แผนไทย 1 500,000              500,000

15 ARI Clinic 1 5,000,000            5,000,000

16 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ICU CVT 1 1,500,000            1,500,000

17 ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องสมุดบางส่วนเป็นหน่วยงานพัสด 1 320,000              320,000

        55,250,000

18 ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มการ ช้ัน 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ 1 1,530,000            1,530,000 มีแบบแล้ว

19 ปรับปรุงห้องทันตกรรม ช้ัน 4 อาคารเจษฎาบดินทร์ 1 10,000,000          10,000,000 มีแบบแล้ว

20 ปรับปรุงศูนย์ส่องกล้อง ช้ัน 3 อาคารมารดาเรียม 1 16,400,000          16,400,000 มีแบบแล้ว

21 ปรับปรุงอายุรกรรมหญิง ช้ัน 5 อาคารจินดามณี 1 12,000,000          12,000,000 มีแบบแล้ว

รวมเป็นเงิน

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ปีงบประมำณ 2566 - 2568
โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

ล ำดับควำม

 ส ำคัญก่อน

 หลัง
รำยกำร

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย 

(บำท)
รำคำรวม (บำท)

ปี 66 ปี 67 ปี 68
หมำยหตุ
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บ ำรุง บริจำค อ่ืนๆ บ ำรุง บริจำค อ่ืนๆ บ ำรุง บริจำค อ่ืนๆ

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ปีงบประมำณ 2566 - 2568
โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

ล ำดับควำม

 ส ำคัญก่อน

 หลัง
รำยกำร

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย 

(บำท)
รำคำรวม (บำท)

ปี 66 ปี 67 ปี 68
หมำยหตุ

22 แผนกเคมีบ าบัด 1 12,000,000          12,000,000 มีแบบแล้ว

23 ปรับปรุงห้อง Telemedicine ช้ัน 12 อาคาร 18 ช้ัน 1  -  -
24 ปรับปรุงห้องประชุมศรีสุลาลัย 1 10,000,000          10,000,000 งบศูนย์แพทย์ มี

แบบแล้ว

25 ต่อเติมหลังคาอาคารเจ้าสัว 1 450,000              450,000 สวัสดิการ

        62,380,000

26 ปรับปรุง RCU MED ช้ัน 4 อาคารมารดาเรียม 1 24,590,300          24,590,300 งบพัฒนาจังหวัด มี

แบบแล้ว

27 ปรับปรุงสวนหัวใจและหลอดเลือด ช้ัน 4 อาคารจินดามณี 1 47,250,000          47,250,000 งบพัฒนาจังหวัด มี

แบบแล้ว

28 ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียโรงพยาบาล 1 26,765,000          26,765,000 งบลงทุน มีแบบแล้ว

29 ปรับปรุงห้องตรวจตา ช้ัน 3 อาคารเจษฎาบดินทร์ 1 10,000,000 10,000,000

30 ปรับปรุงอายุรกรรมชาย ช้ัน 6 อาคารจินดามณี 1 12,000,000 12,000,000 มีแบบแล้ว

31 ปรับปรุงห้องตรวจ OPD ช้ัน 1 อาคารเจษฎาบดินทร์ 1  -  -
32 ปรับปรุงเวชกรรมฟ้ืนฟู กายภาพ ช้ัน 2 อาคารจินดามณี 1  -  -
33 ปรับปรุงห้องพิเศษ 6 ช้ัน อาคารเจ้าสัว 6  -  -

 120,605,300

34 ปรับปรุง LAB ช้ัน 5 อาคารมารดาเรียม 1 10,000,000 10,000,000

35 ปรับปรุง ICU MED ช้ัน 4 อาคารมารดาเรียม 1 14,000,000 14,000,000

36 ปรับปรุงห้องตรวจ OPD ช้ัน 2 อาคารเจษฎาบดินทร์ 1  -  -

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
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บ ำรุง บริจำค อ่ืนๆ บ ำรุง บริจำค อ่ืนๆ บ ำรุง บริจำค อ่ืนๆ

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ปีงบประมำณ 2566 - 2568
โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

ล ำดับควำม

 ส ำคัญก่อน

 หลัง
รำยกำร

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย 

(บำท)
รำคำรวม (บำท)

ปี 66 ปี 67 ปี 68
หมำยหตุ

37 ปรับปรุง ER เดิมเป็นห้องตรวจ OPD SUR  ช้ัน 1 อาคารจินดามณี 1  -  -

38 อาคาร OPD 6 ช้ัน อาคารสงฆ์อาพาธ+เจ้าทับ 2 ช้ัน 1  -  - เชิญ กองแบบมา

ออกแบบ OPD

39 ปรับปรุงห้องบริจาคโลหิต ห้องรับรอง ช้ัน 2 อาคารมารดาเรียม 1  -  -

40 ปรับปรุงห้องตรวจ OPD MED ช้ัน 1 อาคารมารดาเรียม 1  -  -
41 ปรับปรุงทางเช่ือมอาคาร+หลังคา จุดพักคอย OPD MED ช้ัน 1

อาคารมารดาเรียม

1  -  -

42 ปรับปรุงกุมาร 2 NICU ช้ัน 8 อาคารจินดามณี 1  -  -
43 ปรับปรุงกุมาร 1 ช้ัน 7 อาคารจินดามณี 1  -  -

        24,000,000รวมเป็นเงิน
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รายละเอียดการขอตั้งรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 
(รายการสำรอง) 
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย

 (บำท)

รวม 

(บำท)
เหตุผลสรุป

1 ICU อายุรกรรม เคร่ืองนวดหัวใจอัตโนมัติ ก 1 980,000 980,000 ใช้ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น เฉล่ีย 5-10 ราย/

เดือน

2 ICU อายุรกรรม ตู้เย็นเก็บยา ขนาด 15 คิว ง 1 20,000 20,000 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดจากการใช้งานมา 17 ปี และช่างได้

จ าหน่ายแล้ว

3 ICU อายุรกรรม คอมพิวเตอร์ส านักงาน ง 1 0 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดจากการใช้งานมา 6 ปี และช่างได้

จ าหน่ายแล้ว

4 กลุ่มการพยาบาล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ง 3 30,000 90,000 ทดแทนของเดิมทีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

(7440-001-0008/2155)

(7440-001-0008/24/55)

(วด828/65/56)

5 กลุ่มงานการเงิน เคร่ืองพิมพ์ EPSON LQ-590 ง 1 25,000 25,000

6 กลุ่มงานการเงิน เคร่ืองส ารองไฟ ง 10 5,800 58,000 เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมเลขครุภัณฑ์  

วด 730/85/54, วด 730/71/54,

วด 730/310/60, วด 730/244/58,

วด 730/251/60, วด 730/259/60,

วด 730/140/54, วด 730/250/60,

วด 730/242/58, วด 730/101/54,

7 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โต๊ะท างาน ง 2 0 รองรับบุคลากรใหม่

8 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เก้าอ้ีท างาน ง 1 0 รองรับบุคลากรใหม่

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2566 (รำยกำรส ำรอง)

โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (23 พ.ย. 65) Final
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย

 (บำท)

รวม 

(บำท)
เหตุผลสรุป

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2566 (รำยกำรส ำรอง)

โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

9 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด คอมพิวเตอร์พร้อมชุดปฏิบัติการ SSB ง 2 0 ทดแทนของเดิมท่ีมีอายุใช้งานมากกว่า 10 ปี

10 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ม่านกันแสง UV ง 1 0 ทดแทนของเดิมท่ีมีอายุใช้งานมากกว่า 10 ปี

11 กลุ่มงานทันตกรรม เคร่ืองไมโครมอเตอร์ส าหรับงานศัลยกรรมช่องปาก ข 1 120,000 120,000 จ าหน่ายแล้ว ทดแทนของเดิม 6520-011-0007/2/51

12 กลุ่มงานทันตกรรม เคร่ืองขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric ข 2 50,000 100,000 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

13 กลุ่มงานทันตกรรม เคร่ืองฉีดวัสดุอุดคลองรากฟัน ข 1 45,000 45,000 ไม่เคยมีใช้

14 กลุ่มงานทันตกรรม เคร่ืองตัดวัสดุอุดคลองรากฟัน ข 1 45,000 45,000 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

15 กลุ่มงานทันตกรรม เคร่ืองวัดความมีชีวิตของฟัน ข 1 35,000 35,000 จ าหน่ายแล้ว ทดแทนของเดิม

6520-013-0002/3/59

16 กลุ่มงานทันตกรรม เคร่ืองฉายแสง ข 4 28,500 114,000 จ าหน่ายแล้ว ทดแทนของเดิม

6520-020-0001/13/43

6520-020-0001/21/50

6520-020-0001/20/54

6520-020-0001/22/54

17 กลุ่มงานทันตกรรม เคร่ืองป่ันอมัลกัม ข 1 12,000 12,000 จ าหน่ายแล้ว ทดแทนของเดิม

6520-012-0001/13/61

18 กลุ่มงานทันตกรรม คอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ ง 1 30,000 30,000 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

19 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

เคร่ืองป่ันแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบ

ควบคุมความเย็น 12 ถุง

ง 1 1,800,000 1,800,000 ขยายงานรับบริจาคเลือด ปัจจุบันมี 1 เคร่ือง ไม่พอใช้ ป่ันแยก

ไม่ทันท าให้เลือดท่ีได้ไม่มีคุณภาพ

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (23 พ.ย. 65) Final

17



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์
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โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

20 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -80ºC

ขนาดไม่น้อยกว่า 700 L

ง 1 1,000,000 1,000,000 ซ้ือทดแทน 6515-038-3092/37/49 

ปัจจุบันยังไม่มีใช้ ท าให้การรักษาโดยการให้

พลาสมากับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพของปัจจัยการแข็งตัวของ

เลือดลดลง

21 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

ตู้เก็บเกล็ดเลือด พร้อมเคร่ืองเขย่า 

ขนาดไม่น้อยกว่า 96 ยูนิต

ง 1 900,000 900,000 ซ้ือทดแทน 6515-093-0001/9/52 

ท าให้มีท่ีเก็บเกล็ดเลือดไม่เพียงพอ

22 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

ตู้เย็นเก็บเลือด 2 ประตู ไม่น้อยกว่า 20 คิว ง 1 600,000 600,000 ซ้ือทดแทน 6515-093-0001/10/56 

ปัจจุบันมีใช้ไม่เพียงพอ

23 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -40ºC 

ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ถุง

ง 1 260,000 260,000 ขยายงานรับบริจาคเลือด ออกหน่วยรับบริจาค

ปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ท าให้ต้องท้ิงพลาสมา

บางส่วนไป

24 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

Fume Hood แบบต่อท่อ ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต ง 1 250,000 250,000 ซ้ือทดแทน 6530-003-1111/2 ปัจจุบันเตรียม

ช้ินเน้ือท่ีใช้สารระเหย โดยมีประสิทธิภาพในการดูดกล่ินลดลง

 ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี

25 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

ตู้ปลอดเช้ือ class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต ง 1 160,000 160,000 ขยายงานจุลชีววิทยาคลินิก เพ่ือป้องกันการ

ติดเช้ือ 2P safety ของผู้ปฏิบัติงานในจุดท่ีลง plate

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (23 พ.ย. 65) Final
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26 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

เคร่ืองป่ันเหว่ียง (centrifuge) 24 หัวป่ัน ง 2 150,000 300,000 งานธนาคารเลือดและงาน out lab

ยืมของห้องอ่ืนท่ีจ าหน่ายแล้ว มากกว่า 10 ปี แต่ยังพอใช้ได้ 

6515-006-0002/25/52 และก าลังท าเร่ืองแทงจ าหน่าย

27 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

เคร่ืองเขย่า พร้อมช่ังน้ าหนักถุงเลือดอัตโนมัติ ง 3 100,000 300,000 ขยายงานรับบริจาคเลือด ออกหน่วยรับบริจาค

ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ ท าให้เลือดในถุง clot

28 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

เคร่ืองผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบต้ังโต๊ะ 1 หัว ง 1 100,000 100,000 ซ้ือทดแทน 6515-038-5012/1/43 ปัจจุบันมีใช้ไม่เพียงพอ 

ท าให้สายถุงเลือด clot

29 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20ºC ขนาด 200 L ง 1 70,000 70,000 เก็บส่ิงตรวจผู้ป่วย HIV ปัจจุบันยังไม่มีเก็บ 

ต้องเก็บตามข้อก าหนดของ พรบ. ควบคุมเช้ือโรค

30 กลุ่มงานผ่าตัด กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดละเอียดสูง ค 1 1,100,000 1,100,000 ทดแทนเคร่ืองปัจจุบันหน่ึงเคร่ืองท่ีเส่ือมสภาพ

31 กลุ่มงานผ่าตัด กล้องส่องท่อไตชนิดโค้งงอได้ 1 1,000,000 1,000,000 ทดแทนเคร่ืองปัจจุบันหน่ึงเคร่ืองท่ีเส่ือมสภาพ

32 กลุ่มงานผ่าตัด เคร่ืองตรวจวัดปริมาณน้ าในกระเพาะปัสสาวะ 1 580,000 580,000 ทดแทนเคร่ืองปัจจุบันหน่ึงเคร่ืองท่ีเส่ือมสภาพ

33 กลุ่มงานผ่าตัด กล้องส่องท่อไตชนิดตรง 1 400,000 400,000 ทดแทนเคร่ืองปัจจุบันหน่ึงเคร่ืองท่ีเส่ือมสภาพ

34 กลุ่มงานผ่าตัด ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้อง 0 ทดแทนเคร่ืองปัจจุบันหน่ึงเคร่ืองท่ีเส่ือมสภาพ

35 กลุ่มงานเภสัชกรรม ระบบจัดยาผู้ป่วยนอกก่ึงอัตโนมัติ ง 1 12,000,000 12,000,000 ห้องยาผู้ป่วยนอกช้ัน 1 เจษฎาบดินทร์

เพ่ือช่วยลดความคลาดเคล่ือนในการจัดยาผู้ป่วยนอก
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36 กลุ่มงานเภสัชกรรม ระบบการจัดยาผู้ป่วยในก่ึงอัตโนมัติ ง 1 10,000,000 10,000,000 งานบริการจ่ายยาและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

 - ติดต้ังท่ีห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ช้ัน 1 อาคารส าเภาทอง 

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดความคลาด

เคล่ือนทางยา ในข้ันตอนก่อนการจ่ายยา และข้ันตอนการจ่าย

ยา เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาท่ีถูกต้องและปลอดภัย 

 - ลดระยะเวลารอรับยาของผู้มารับบริการ

37 กลุ่มงานเภสัชกรรม รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ (I Smart cart) ง 2 400,000 800,000 งานบริการจ่ายยาและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

 - ไม่เคยมีใช้

 - ใช้ส่งยาระหว่างห้องยาผู้ป่วยในกับหอผู้ป่วยศัลยกรรม

กระดูกชาย

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดความคลาดเคล่ือน

ในการจ่ายยาและการบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย

38 กลุ่มงานเภสัชกรรม กล้องวงจรปิดภายในห้องยาและคลังย่อย ง 1 57,834 57,834 ห้องยาผู้ป่วยนอก ตึกส าเภาทอง

ของเดิมไม่เคยมี

39 กลุ่มงานเภสัชกรรม ตู้เย็นแช่ยา ขนาด 11 คิว (1ประตู) ง 1 21,990 21,990 ห้องยาผู้ป่วยนอก ตึกส าเภาทอง

1. ทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีช ารุด 1 เคร่ือง มอเตอร์เสีย เคร่ืองไม่

ท าความเย็น ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

(เลขครุภัณฑ์ 6515-038-3092-79-58)
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40 กลุ่มงานเภสัชกรรม กล้องวงจรปิดภายในห้องยา ง 1 17,548 17,548 ห้องยาผู้ป่วยนอกช้ัน 1 เจษฎาบดินทร์

ของเดิมช ารุด ไม่สามารถดูภาพได้ท้ังหมด

41 กลุ่มงานเภสัชกรรม เคร่ืองส ารองไฟ UPS 2KVA 

ส าหรับ Laminar Air flow

ง 1 12,305 12,305 หน่วยงานผลิตยาท่ัวไป

1. ไม่เคยมีใช้

2. ใช้กับ LAF ส าหรับผสม TPN ท่ีอาคารส าเภาทอง ช้ัน 2 ซ่ึง

บ่อยคร้ังมีไฟดับและกระแสไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอ ล่าสุดท าให้

หลอดไฟ้ฟ้า และหลอดไฟ UV ช ารุด ตลอดจนทางบริษัท MA 

เคร่ือง LAF เสนอให้มี UPS เพ่ือให้ยืนอายุการท างานของ

วงจรไฟฟ้าเคร่ือง LAF

42 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ รถเข็นขนส่งอาหารผู้ป่วยประจ าวันระบบไฟฟ้าแบบ

น่ังขับ

ง 3 180,000 540,000 มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและทดแทนของเดิมท่ีใช้ระบบ

ไฟฟ้าแบบเดินบังคับ

(1) 7310-006-0019/2/60

(2) 7310-006-0019/3/60

(3) 7310-006-0019/4/60

43 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เคร่ืองป่ันอาหารเหลว ง 2 15,000 30,000 ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีเส่ือมสภาพจากการใช้งาน 

 (1). บ.7330-018-0002/3/61 

(2).7330-0018-0001/8/64

44 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เคร่ืองบด/ห่ัน/สับ/ซอย  มอเตอร์ 250 วัตต์ ง 1 5,000 5,000 ไม่เคยมีใช้

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (23 พ.ย. 65) Final
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45 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ พัดลมสามขาขนาด 20 น้ิว ง 3 2,500 7,500 มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและทดแทนของเดิม

(1) วด.823/7/58

(2) วด823/8/58

(3) วด. 738/49/59

46 กลุ่มงานรังสีวิทยา เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความคมชัด

ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ

ค 1 4,200,000 4,200,000 ทดแทนรหัสพัสดุ 6525-008-1104/1/51

47 กลุ่มงานรังสีวิทยา เคร่ืองแปลงสัญญาณอกซเรย์เป็นภาพดิจิทัล ชนิดไร้

สาย

ค 1 1,000,000 1,000,000 ขยายบริการ

48 กลุ่มงานรังสีวิทยา ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับวินิจฉัยเอกซเรย์ ชนิดจอภาพ

 ๖ ล้านพิกเซล

ค 2 720,000 1,440,000 ทดแทนรหัสพัสดุ 6525-003-2112/1/55

49 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนดสียงความถ่ีสูง

ชนิดห้ิวถือควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส (Ultrasound 

Guide)

ข 1 1,900,000 1,900,000 ขยายบริการและไม่เคยมีใช้

50 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองควบคุมการให้ยาแก้ปวดโดยการควบคุมของ

คนไข้

ข 3 180,000 540,000 ขยายบริการและทดแทนอายุงานมากกว่า 11 ปี 15 ปี และ 

22  ปี

เลขครุภัณฑ์ 6515-025-2002/1/43

เลขครุภัณฑ์ 6515-025-2002/2/50

เลขครุภัณฑ์ 6515-025-2002/3/54
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51 กลุ่มงานวิสัญญี เคร่ืองช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  (Laryngoscope 

ส าหรับเด็ก)

ก 2 45,000 90,000 ทดแทนอายุงานมากกว่า 10  ปีและขยายบริการ

52 กลุ่มงานวิสัญญี เปลห้องพักฟ้ืน ข 3 35,000 105,000 ขยายบริการ

53 กลุ่มงานวิสัญญี หมอนเจลส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดท่านอนตะแคง รอง

บริเวณอก (Chest Roll)

ข 1 12,000 12,000 ขยายบริการ

54 กลุ่มงานวิสัญญี โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีล้อเล่ือน ง 1 5,500 5,500 ไม่พอใช้

55 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

เคร่ืองอบไฟฟ้าชนิดคล่ืนส้ัน ข 3 375,000 1,125,000 ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด 

1.6530-004-1106/3 ,2.6530-004-1106/5/45 ,3.6530-

004-1101/1

56 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

เคร่ืองอบด้วยคล่ืนแม่เหล็ก ข 1 1,200,000 1,200,000 ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด 

1. 6530-004-3016/4/56

57 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

Standing Frame ข 1 7,000 7,000 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามบริบทPCT

58 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

รถเข็นตระกร้าอลูมิเนียม2ช้ัน ข 1 18,000 18,000 ไม่เคยมีใช้

59 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

เคร่ืองLaser ข 1 850,000 850,000 เคยมีท่ีกลุ่มงานแต่ช ารุดแล้ว

60 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

เคร่ืองปรับอากาศ ง 2 55,500 111,000 ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (23 พ.ย. 65) Final
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61 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

คอมพิวเตอร์ ง 1 20,000 20,000 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

62 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

เคร่ืองปร้ิน ง 1 6,000 6,000 ไม่เคยมีใช้

63 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

เก้าอ้ีแถว ง 2 9,350 18,700 ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด

64 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

(กายภาพบ าบัด)

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ง 1 12,000 12,000 ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด

65 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล

ง 2 0 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย

- ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด (HI)

- ขอเพ่ิมเพ่ือขยายบริการ

66 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ส าหรับงานประมวลผล ง 1 0 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย

- ใช้นการน าเสนอในการประชุมต่าง

- ไม่เคยมีใช้

67 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ตู้แช่แข็งวัคซีน 2 ประตู 10 คิว 1 12,000 12,000

68 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม Stethoscope 3M 2 6,000 12,000

69 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ เคร่ืองฟลูโอโลสโคป (Fluoroscope) ข 1 5,000,000 5,000,000 ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ

70 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ เคร่ืองช่วยหายใจ(ventilator) ก 4 800,000 3,200,000 ไม่เคยมีใช้ (intermediate care 4)
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71 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ pelvic c clamp ก 1 666,000 666,000 ไม่เคยมีใช้ (pelvic fracture)

72 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrilator) ก 1 650,000 650,000 ไม่เคยมีใช้ (ศกช)

73 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ เตียงไฟฟ้า ข 6 50,000 300,000 ไม่เคยมีใช้ (ศกญ,ศกข)

74 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ เครืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ(EKG) ค 2 50,000 100,000 ไม่เคยมี (ศกญ,ศกช)

75 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ เคร่ืองตัดเผือก 1 160,000 160,000 ทดแทนท่ีเส่ือมสภาพ

76 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชุดคีมจับกระดูกชนิดเปล่ียนหัวจับได้ (collinear 

reduction clamp)

1 560,000 560,000 ไม่เคยมีใช้

77 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ เคร่ืองวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดจากชีพจร

ปลายน้ิว pulse oximetry

2 25,000 50,000 ไม่เพียงพอ ช่วงเคล่ือนย้ายผู้ป่วย

78 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ doppler ultrasound ค 1 30,000 30,000 ไม่เคยมี (OPD)

79 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ เตียงลม ข 7 10,000 70,000 เดิมมี4 ควรมี 20

80 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ ท่ีนอนลม ข 14 10,000 140,000 เดิมมี 6 ควรมี 20

81 กลุ่มงานสุขศึกษา เคร่ืองเป่าวัดผู้สูบบุหร่ี

รุ่น Micro

ค 1 35,000 35,000 1.) สภาพปัจจุบันไม่เพียงพอขอเพ่ิม

เพ่ือขยายบริการ

2.) ปัจจุบันมีจ านวน 1 เคร่ือง

ได้รับบริจาคจากชมรมผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ปี 2563
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82 กลุ่มงานสุขศึกษา ล าโพงเคล่ือนท่ีแบบลากจูง ง 1 15,900 15,900 1.) สภาพปัจจุบัน :ทดแทนเคร่ืองเดิม

เน่ืองจากเคร่ืองเดิมเส่ือมสภาพจาก

กานใช้งาน 

รหัส 5835-001-0002/20-61

83 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เคร่ืองอัลตร้าวซาวน์ 4 มิติ ค 1 4,500,000 4,500,000 ไม่เพียงพอ

84 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เคร่ืองจ้ีปากมดลูก Cryo Therapy ข 1 300,000 300,000 ทดแทนของเก่า

85 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โคมไฟส่องตรวจภายใน ข 2 25,000 50,000 ทดแทนของเก่า

86 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ชุดท่อส่องหลอดลม และอุปกรณ์คีบพร้อมกล้อง

ส าหรับเด็กอายุ 6-14ปี

ก,ข 1 680,000 680,000 ยังไม่เคยมีส าหรับเด็กอายุ 6-14 ปี เพ่ิมความแม่นย า

87 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ขนาดเล็ก ชนิดโค้งงอ

ได้แบบวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์

ก,ข 1 480,000 480,000 กล้องของOPDช ารุดเสียหายและไม่เคยมีกล้องขนาดเล็ก

ส าหรับเด็กเล็ก

88 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก อุปกรณ์คีบในการผ่าตัดไซนัส Frontal sinns punch

 70 องศา

ข 1 69,015 69,015 ไม่เคยมีใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพการผ่าตัด

89 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก อุปกรณ์คีบในการผ่าตัดไซนัส Double spoon 

giratte forceps 90 องศา (Vertical)

ข 1 34,989 34,989 ไม่เคยมีใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพการผ่าตัด

90 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก อุปกรณ์คีบในการผ่าตัดไซนัส Double spoon 

giratte forceps 90 องศา (Vertical)

ข 1 0 ไม่เคยมีใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพการผ่าตัด

91 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก หุ่นฝึกการห้ามเลือดในการโพรงจมูก ง 1 0 เพ่ือการศึกษา การสอน Intern
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92 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก อุปกรณ์หย่ังรูไซนัส Frontal sinns probe ข 1 4,300 4,300 ไม่เคยมี เพ่ิมประสิทธิภาพการผ่าตัด

93 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Total Body Composition Analyser with 

Visceral Fat Indicator

ค 1 300,000 300,000

94 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม สไปโรมิเตอร์ (Spirometer) มาตรฐานความแม่นย า

ในการตรวจ (Accuracy) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานของ 

American Thoracic Society (ATS) ปี ค.ศ. 1994

ค 1 180,000 180,000

95 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เคร่ืองวัดคุณภาพอากาศ IAQ 

Meter,CO2,Temp,Humidity,CO,Data logging

ง 1 142,000 142,000 ไม่เคยมีใช้, คณะกรรมการ War room และ ENV สนับสนุน

ให้ขอจัดซ้ือ

96 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม หน้าจอ LED ขนาด 75 น้ิวข้ึนไป ง 1 50,000 50,000

97 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ง 2 0

98 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เคร่ืองปร้ินเลเซอร์ ง 2 0

99 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โปรเจคเตอร์ ขนาดเคร่ือง 265x22x78 ความละเอียด

 1280 x 800 พิกเซล

ง 1 0

100 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กระดานไวท์บอร์ดขาต้ัง 2 หน้า ขนาด 90x120 

ความสูงรวมขาต้ัง 180-190 เซนติเมตร

ง 1 0

101 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ตู้ล้ินชัก 10 ช้ัน ง 1 6,000 6,000

102 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชุดตรวจตา หู คอ จมูก ค 2 6,000 12,000

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (23 พ.ย. 65) Final

27



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย

 (บำท)

รวม 

(บำท)
เหตุผลสรุป

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2566 (รำยกำรส ำรอง)

โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

103 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Stethoscope 3M ค 1 3,100 3,100

104 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เคร่ืองศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเคร่ืองติดตาม

สัญญาณชีพพร้อมเคร่ืองกระตุกหัวใจในรถพยาบาล

เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบศูนย์กลางการรักษา

ทางไกล

ก,ข,ค,ง 2 1,200,000 2,400,000 ประจ ารถ (รองรับ AOC)

105 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระบบศูนย์ติดตามส่ังการรักษาทางไกลและติดตาม

รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ (central monitor and 

system)

ง 1 1,200,000 1,200,000 AOC

106 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เคร่ืองช่วยกระบวนการป๊ัมหัวใจและฟ้ืนคืนชีพแบบ

อัตโนมัติ (AutoCPR)

ก 2 1,000,000 2,000,000 ประจ ารถ 1 เดิมมี 1 ไม่พอ ER 1 เดิมมี 2 ไม่พอ

107 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบมีเคร่ืองติดตาม

สัญญาณชีพ (defibrillator monitor )

ก 1 650,000 650,000 ทดแทนของเดิม (ประจ ารถ)

108 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพแบบมีเซนเซอร์คาร์บอนได

ออกไซต์

ข,ค 6 600,000 3,600,000 ตึกใหม่ช้ัน 1

109 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดช้ันวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

(Pendant)

ง 6 550,000 3,300,000 ตึกใหม่ช้ัน 1

110 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กล้องส่องหลอดลมแบบวีดีทัศน์ ก 2 350,000 700,000 ทดแทนอันเดิม

111 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เคร่ืองตรวจอัลตร้าซาวนด์แบบไร้สาย ขนาดพกพา ค 1 165,000 165,000 ไม่เคยมีใช้
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112 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เคร่ืองช่ังน้ าหนัดรถน่ัง ง 1 160,000 160,000

113 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เคร่ืองช่ังน้ าหนักรถนอน ง 1 140,000 140,000 ไม่มีใช้

114 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ข 2 120,000 240,000 เตรียมตึกใหม่ เดิมมี 3

115 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ก 2 70,000 140,000 ประจ ารถใหม่ และส ารอง

116 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เฝือกลม (vaccuum splint) ข 1 40,000 40,000

117 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปลตัก (scoop) ง 1 38,000 38,000 ทดแทนของเดิม

118 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เก้าอ้ีน่ังเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ข 1 15,000 15,000

119 กลุ่มจักษุวิทยา กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับ

ภาพระบบไฟฟ้าและระบบช่วยผ่าตัดสายตาเอียง

ข 1 9,000,000 9,000,000 พัฒนาศูนย์โรคจอประสาทตาและศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาเขต

4, ไม่เคยมีใช้

120 กลุ่มจักษุวิทยา เคร่ืองตรวจจอประสาทตาและเส้นประสาทตาในเด็ก

เล็ก

ค 1 5,000,000 5,000,000 ไม่เคยมีใช้, ขยายงานบริการ

121 กลุ่มจักษุวิทยา เคร่ืองรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แพ

ทเทิร์นชนิดแสงสีเหลือง

ข 1 4,000,000 4,000,000 พัฒนาศูนย์โรคจอประสาทตาเขต4และทดแทนเคร่ืองเดิมท่ี

เส่ือมสภาพ ปัจจุบันมี 1 เคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 

6515-034-1207/6/58

122 กลุ่มจักษุวิทยา เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ

แบบSLT และ Nd:Yag Laser

ข 1 3,000,000 3,000,000 ไม่เคยมีใช้, ขยายงานบริการ
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123 กลุ่มจักษุวิทยา เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วน

หน้าและจอประสาทตาด้วยคล่ืนความถ่ีสูง

ค 1 2,500,000 2,500,000 พัฒนาศูนย์โรคจอประสาทตาเขต4และทดแทนเคร่ืองเดิมท่ี

เส่ือมสภาพ ปัจจุบันมี 1 เคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 

6515-034-0222/1/57

124 คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคติดเช้ือ

โต๊ะส านักงาน ขนาด 3.5 ฟุต 3 ล้ินชักพร้อมเก้าอ้ี ง 2 7,000 14,000 ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ 2 คน งานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือ

125 คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคติดเช้ือ

เก้าอ้ีส านักงานมีพนักพิง มีล้อเล่ือน ง 2 3,500 7,000

126 คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล

โต๊ะส านักงาน ขนาด 3.5 ฟุต 4 ล้ินชัก พร้อมเก้าอ้ี ง 2 7,000 14,000 ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ 2 คน งานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือ

127 งานเคมีบ าบัด Infusion pump ข 4 80,000 320,000 เพ่ือรองรับการเปิดหน่วยงานเคมีบ าบัด (ตึกใหม่) โซน OPD 

12 เตียง

128 งานเคมีบ าบัด เก้าอ้ีปรับเอนนอน ง 5 55,000 275,000 เพ่ือรองรับการเปิดหน่วยงานเคมีบ าบัด (ตึกใหม่) โซน OPD 

12 เตียง

129 งานเคมีบ าบัด เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ

หน้าจอสัมผัส

ข 1 55,000 55,000 เพ่ือรองรับการเปิดหน่วยงานเคมีบ าบัด (ตึกใหม่) โซน OPD 

12 เตียง

130 งานเคมีบ าบัด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ง 2 0 เพ่ือรองรับการเปิดหน่วยงานเคมีบ าบัด (ตึกใหม่) โซน OPD 

12 เตียง

131 งานเคมีบ าบัด เคร่ืองพิมพ์ Laser ง 1 0 เพ่ือรองรับการเปิดหน่วยงานเคมีบ าบัด (ตึกใหม่) โซน OPD 

12 เตียง
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132 งานเคมีบ าบัด ตู้ข้างเตียงสเตนเลส ง 5 7,000 35,000 เพ่ือรองรับการเปิดหน่วยงานเคมีบ าบัด (ตึกใหม่) โซน OPD 

12 เตียง

133 งานเคมีบ าบัด เคร่ืองส ารองไฟ UPS 1KVA ง 2 0 เพ่ือรองรับการเปิดหน่วยงานเคมีบ าบัด (ตึกใหม่) โซน OPD 

12 เตียง

134 งานไตเทียม ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิ Ultrapure water ส าหรับ

หน่วยไตเทียม อัตราการผลิต 1,800 ลิตร/ชม.

ง 1 3,000,000 3,000,000 เพ่ือผลิตน้ าบริสุทธ์ิส าหรับฟอกเลือดจ านวน 25 เคร่ือง ท่ี

หน่วยงานไตเทียมใหม่ เพ่ือขยายงานบริการฟอกเลือดด้วย

เคร่ืองไตเทียม

135 งานไตเทียม ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิ Ultrapure water ส าหรับ

หน่วยไตเทียม อัตราการผลิต 800 ลิตร/ชม.

ง 1 900,000 900,000 เพ่ือผลิตน้ าบริสุทธ์ิส าหรับฟอกเลือดจ านวน 8/10 เคร่ือง ท่ี

หน่วยงานไตเทียมช้ัน 4 ส าหรับผู้ป่วยวิกฤตท่ีไตเทียม ช้ัน 4 

เน่ืองจากระบบ RO การใช้งานมากกว่า 10 ปี

136 งานไตเทียม ชุดศูนย์รวมเฝ้าติดตามการท างานของหัวใจและ

สัญญาณชีพ

ง 1 600,000 600,000 ไม่มีใช้ท่ีไตเทียม 1

137 งานไตเทียม เคร่ืองฆ่าเช้ือในอากาศขนาดพ้ืนท่ี 120-180 ตร.ม. ง 2 380,000 760,000 ไม่มีใช้มาก่อน ใช้ส าหรับฆ่าเช้ือในอากาศจากเจ้าหน้าท่ีและ

ผู้รับบริการติดเช้ือในอากาศ

138 งานไตเทียม เคร่ืองล้างตัวกรองอัตโนมัติชนิด 1 หัว ง 1 500,000 500,000 ไม่มีใช้ท่ีไตเทียม 1 ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดช่วงเวลา

เตรียมระหว่างเข้ารอบต่อไป

139 งานไตเทียม เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ ค 6 150,000 900,000 เพ่ือขยายงานบริการเพ่ิม
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140 งานไตเทียม เคร่ืองฟอกอากาศ ง 3 500,000 1,500,000 ขยายงาน ป้องกันการติดเช้ือ แนะน าโดยสมาคมโรคไต และ 

Infection Control เน่ืองจากผู้ป่วยอยู่นาน 4 ชม..ขณะฟอก

ไต และมาจากตึกผู้ป่วยต่างๆกัน เป็นช่องทางน าเช้ือโรคไป

แพร่จากตึกสู่ตึก

141 งานไตเทียม เคร่ืองล้างไต 25 500,000 12,500,000 ทดแทน อายุการมช้งานท่ีเร่ิมไม่คุ้มค่าซ่ือม คือ 7 ปี

142 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา ชุดขยายเสียง ประกอบด้วย

2.1 เคร่ืองขยายเสียง + ช่องเสียบไมค์ 4 ช่อง 1 เคร่ือง

2.2 ไมค์ลอย 1 เคร่ืองไมค์ 2 ตัว จ านวน 2 ชุด

2.3 ล าโพงตู้ 2 ตัว

2.4 ล าโพงเพดาน 1 ตัว

ง 1 27,300 27,300 ขยายงานบริการติดต้ังเพ่ิมภายในบริเวณพักคอยด้านในห้องซ่ึง

เดิมมีแต่บริเวณพักคอยนอกห้องตรวจ ท าให้ผู้ป่วยได้ยินไม่

ท่ัวถึง

143 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา ชุดขยายเสียง ประกอบด้วย

2.1 เคร่ืองขยายเสียง + ช่องเสียบไมค์ 4 ช่อง 1 เคร่ือง

2.2 ไมค์ลอย 1 เคร่ืองไมค์ 2 ตัว จ านวน 2 ชุด

2.3 ล าโพงตู้ 2 ตัว

2.4 ล าโพงเพดาน 1 ตัว

ง 0 ขยายงานบริการติดต้ังเพ่ิมภายในบริเวณพักคอยด้านในห้องซ่ึง

เดิมมีแต่บริเวณพักคอยนอกห้องตรวจ ท าให้ผู้ป่วยได้ยินไม่

ท่ัวถึง

144 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา รถช่วยชีวิตฉุกเฉิน 3 ล้ินชัก พร้อมแผ่นรองหลัง (รถ 

emergency)

ก 1 25,000 25,000 ไม่เคยมีใช้
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145 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา รถช่วยชีวิตฉุกเฉิน 3 ล้ินชัก พร้อมแผ่นรองหลัง (รถ 

emergency)

ก 0 ไม่เคยมีใช้

146 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา เพ่ิมจ านวนจอแสดงผลและวางระบบคิวให้เหมาะสม

กับงาน

ง 2 14,500 29,000 ไม่พอใช้ ขยายงานบริการ

147 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา เพ่ิมจ านวนจอแสดงผลและวางระบบคิวให้เหมาะสม

กับงาน

ง 0 ไม่พอใช้ ขยายงานบริการ

148 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา รถสแตนเลสจัด set แบบ 2 ช้ัน ง 1 7,700 7,700 ไม่พอใช้ ขยายงานบริการ

149 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา รถสแตนเลสจัด set แบบ 2 ช้ัน ง 0 ไม่พอใช้ ขยายงานบริการ

150 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา Locker 9 ประตู ง 1 7,620 7,620 ไม่พอใช้ ของเดิมต้ังแต่ 2540 มีเจ้าหน้าท่ี 3 คน มี Locker 3 

ช่องปัจจุบันมีเจ้าหน้าท่ี 9 คน

151 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา Locker 9 ประตู ง 0 ไม่พอใช้ ของเดิมต้ังแต่ 2540 มีเจ้าหน้าท่ี 3 คน มี Locker 3 

ช่องปัจจุบันมีเจ้าหน้าท่ี 9 คน

152 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา โต๊ะ mayo ง 2 6,000 12,000 ไม่เคยมีใช้ ขยายงานบริการ

153 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา โต๊ะ mayo ง 0 ไม่เคยมีใช้ ขยายงานบริการ

154 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา ปรับปรุงระบบ lan ง 12 0 ขยายงานบริการและมีเคร่ืองมือพิเศษ ระบบ lan เดิม รองรับ

 แพทย์ 2 ห้องตรวจ เคร่ืองมือพิเศษ 2 ชนิด และงานพยาบาล

 4 

ปัจจุบันแพทย์ 4 ห้องตรวจเคร่ืองมือพิเศษเพ่ิม 6 ชนิดและ

เม่ือขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมห้องตรวจแพทย์เป็น 6 ห้องตรวจ
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155 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา ปรับปรุงระบบ lan ง 12 0 ขยายงานบริการและมีเคร่ืองมือพิเศษ ระบบ lan เดิม รองรับ

 แพทย์ 2 ห้องตรวจ เคร่ืองมือพิเศษ 2 ชนิด และงานพยาบาล

 4 

ปัจจุบันแพทย์ 4 ห้องตรวจเคร่ืองมือพิเศษเพ่ิม 6 ชนิดและ

เม่ือขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมห้องตรวจแพทย์เป็น 6 ห้องตรวจ

156 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจผิวหนัง ชุดฉายแสงรักษาโรคผิวหนังชนิดอัลตราไวโอเลต ข,ค 1 1,950,000 1,950,000 ใช้เพ่ือวินิจฉัยโรคผิวหนังชนิดผืนและแสงชนิดต่างๆ โดยแสง

อัลตราไวโอเลต และใช้รักาโรคผิวหนังเร้ือรัง เช่น โรคสะเก็ด

เงิน โรคด่างขาว

157 งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจหู คอ จมูก ชุดเจาะคอแสตนเลส เบอร์ 1-9 ก 100 900 90,000 บริการผู้ป่วยในคลินิก

158 งานผู้ป่วยนอก ห้องอายุรกรรม เคร่ือง EKG 12 Lead ค 1 120,000 120,000 ขยายงาน ขอเพ่ิม ปัจจุบันมี 1 เคร่ือง

159 งานผู้ป่วยนอก ห้องอายุรกรรม เคร่ืองอัลตร้าซาวด์ Mobile Bedside ค 1 85,000 85,000 ให้บริการผู้ป่วยและขยายบริการ มีแผนกเฉพาะทางระบบ

ทางเดินอาหาร+Chart และมรการเข้าท าหัตถการ เช่น เจาะ

ปอด เจาะท้อง เฉล่ียอาทิตย์ละ 2-3 ราย (ไม่เคยมีใช้)

160 งานผู้ป่วยนอก ห้องอายุรกรรม รถ Emergency ก 1 30,000 30,000 ขยายงานอายุรกรรมท่ัวไป

(3920-005-1104/51/48)

ขยายเงินเพ่ิมห้องตรวจอายุรกรรมท่ัวไปอีก 1 จุด  ข้างห้อง

ตรวจอายุกรรมเดิม
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161 งานเวชนิทัศน์ ไมโครโฟนชุดประชุมประธานและชุดผู้ร่วมประชุม  

28 ตัว

ง 1 499,800 499,800 ทดแทน ชุดไมค์ประชุม Philip (ทะเบียนครุภัณฑ์ 

5965-001-0006/2) ใช้ประชุมบริหาร และประชุมเขต ห้อง

ประชุมศรีสุลาลัย

162 งานเวชนิทัศน์ ชุดไฟเวที LED (ห้องปรชุมศรีสุลาลัย) ง 1 300,000 300,000 ทดแทนระบบไฟเวที ห้องประชุมศรีสุลาลัย ช ารุด  (ทะเบียน

ครุภัณฑ์ สก.6210-009-0002/1)   เปล่ียนเป็นระบบไฟแบบ 

LED

163 งานเวชนิทัศน์ ชุดไฟเวที LED (ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์) ง 1 250,000 250,000 ทดแทนระบบไฟเวที ห้องประชุมเจษาาบดินทร์  ช ารุด  

(ทะเบียนครุภัณฑ์ สก.6210-009-0003/1/47)   เปล่ียนเป็น

ระบบไฟแบบ LED

164 งานเวชนิทัศน์ คอมพิวเตอร์   24 น้ิว               (โปรเซสเซอร์ ชิพ 

Apple M1 พร้อม CPU แบบ 8-core และ GPU 

แบบ 8-core ความเร็ว 512GB.)

ง 2 65,000 130,000 ทดแทน คอมพิวเตอร์  (ทะเบียนครุภัณฑ์ 

7440-001-0008/498/55 , 7440-001-0008/452/55) ใช้

ผลิตส่ืองานกราฟฟิก

165 งานเวชนิทัศน์ ชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมไมโครโฟนมือถือจ านวน 2

 ตัว

ง 1 32,000 32,000  ส าหรับใช้ในห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ช้ัน 9 (ของเดิมมี 2ไม่

เพียงพอกับการใช้งาน )

166 งานเวชนิทัศน์ ทีวี 65 น้ิว (Smart TV)+ขาต้ังทีวีแบบล้อเล่ือน ง 1 27,000 27,000 ทดแทน TV  (ทะเบียนครุภัณฑ์ 7730-003-0008/8/44)

167 งานเวชนิทัศน์ ระบบเสียงห้องประชุม 8.1+8.2 ง 1 250,000 250,000 ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด

168 งานเวชนิทัศน์ ขาต้ัง smart TV 85" ง 1 17,000 17,000 ติดต้ัง TV ท่ีถอดออกจากห้องประชุม 8.1 เพ่ือใช้งานเคล่ือนท่ี
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169 งานเวชนิทัศน์ ระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุมศรีสุลาลัย ง 1 1,500,000 1,500,000 ทดแทน (ทะเบียนครุภัณฑ์ 5835-014-0004/2/42)

170 งานเวชนิทัศน์ ระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ง 1 1,500,000 1,500,000 ทดแทน (ทะเบียนครุภัณฑ์ 5835-014-0004/3/44)

171 งานเวชนิทัศน์ คอมพิวเตอร์ตัดต่อวิดิโอ Mac ง 1 300,000 300,000 ทดแทน (ทะเบียนครุภัณฑ์ 5820-022-0001/2/53)

172 งานเวชนิทัศน์ นาฬิกาแขวนขนาดใหญ่ ง 1 50,000 50,000 ทดแทน(ทะเบียนครุภัณฑ์  6645-006-0003/1)ติดด้านหลัง

ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์

173 งานหน่วยจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเร็วอัตโนมัติชนิด2 ห้องล้างขนาดไม่น้อย

กว่า 500 ลิตร ชนิด 2 ประตู

ง 1 4,980,000 4,980,000 ทดแทนเคร่ืองล้างอัตโนมัติเดิมอายุใช้งาน 14 ปี chamber มี

ขนาดเล็กล้างเคร่ืองมือ ได้น้อยใช้งานหนักซ่อมบ่อยรอ

จ าหน่าย เลขครุภัณฑ์ 6515-038-5016/3/52

174 งานหน่วยจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre Post Vac)

ห้องน่ึงทรงส่ีเหล่ียมชนิด 2 ประตู : บัญชีนวัตกรรม : 

03020025

ง 1 2,440,000 2,440,000 ทดแทนเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอน้ า อายุใช้งาน 12 ปี ใช้งาน

หนักซ่อมบ่อย เลขครุภัณฑ์ 6530-003-0001/11/54

175 งานหน่วยจ่ายกลาง เคร่ืองซีลซองบรรจุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แบบ

อัตโนมัติ

ง 1 200,000 200,000 ทดแทนเคร่ืองผนึกซองแบบล้อเล่ือน อายุใช้งาน15 ปี ช ารุด

บ่อยรอจ าหน่าย เลขครุภัณฑ์6515-039-2922/12/51

176 งานหน่วยจ่ายกลาง เคร่ืองเป่าแห้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดไม่น้อย

กว่า 900 ลิตร ชนิด ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร ชนิด

ง 1 190,000 190,000 ทดแทนเคร่ืองเดิมจ าหน่าย เลขครุภัณฑ์ 

6515-038-5015/1/46 อายุใช้งาน 20 ปี จ าหน่ายแล้ว
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177 งานหน่วยจ่ายกลาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ง 1 0 ไม่มีใช้ จ าเป็นต้องใช้กับระบบ SSB

178 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) เคร่ืองป่ันล้างและแยกเม็ดเลือดแดง 

(Autotransfusion machine)

ก 1 1,800,000 1,800,000 ไม่เคยมีใช้ 

ส าหรับห้องผ่าตัดหัวใจ ช้ัน 12A

179 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) ชุดถ่างกระดูกหน้าอกส าหรับผ่าตัดช่องทรวงอกและ

หัวใจ (Octobase retractor set)

ข 1 400,000 400,000 ไม่เคยมีใช้ 

ส าหรับห้องผ่าตัดหัวใจ ช้ัน 12A

(ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ)

180 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ก 1 330,000 330,000 ไม่เพียงพอ

ส าหรับเปิดบริการผ่าตัดหัวใจ

ส าหรับ ICU CVT ช้ัน 12A

181 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) เคร่ืองตรวจและบันทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจพร้อมภาค

วัดผลแบบ 12 ลีด

ค 1 250,000 250,000 ไม่เคยมีใช้ 

ส าหรับเปิดบริการผ่าตัดหัวใจ

ส าหรับ ICU CVT ช้ัน 12A

182 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบช่ัวคราว 

ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง (Dual chamber 

temporary pacemaker)

ก 1 200,000 200,000 ขอเพ่ิม

รองรับบริการผ่าตัดหัวใจ

183 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) เตียงผู้ป่วยวิกฤติ ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ง 4 130,000 520,000 ไม่เคยมีใช้ 

ส าหรับเปิดบริการผ่าตัดหัวใจ

1. ส าหรับ ICU CVT ช้ัน 12A (8 เตียง)

2. ส าหรับ หอผู้ป่วย CVT ช้ัน 7 (4 เตียง)
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184 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) เคร่ืองดูดสารคัดหล่ังจากทรวงอกชนิดแรงดันต่ า ข 2 100,000 200,000 ไม่เคยมีใช้ 

ส าหรับผ่าตัดหัวใจและทรวงอก

185 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน ง 2 60,000 120,000 ไม่เคยมีใช้ 

ส าหรับเปิดบริการผ่าตัดหัวใจ ส าหรับ ICU CVT ช้ัน 12A

186 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) ชุดดูดของเหลวในช่องอก ข 3 30,000 90,000 ไม่เคยมีใช้ 

ส าหรับผ่าตัดหัวใจและทรวงอก

187 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) ตู้เย็น ง 1 20,000 20,000 ไม่เคยมีใช้

รองรับเปิด หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ช้ัน 

12A

188 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ง 3 0 ไม่เคยมีใช้

รองรับเปิด หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ช้ัน 

12A

189 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) Printer ง 1 0 ไม่เคยมีใช้

รองรับเปิด หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ช้ัน 

12A

190 ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) ตะแกรงเหล็กใส่ขวดระบายทรวงอก ง 15 2,000 30,000 ไม่เคยมีใช้

รองรับบริการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
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191 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษา

ผู้ป่วยปากเเหว่งเพดานโหว่

ยูนิตตรวจ nasopharyx พร้อม fiber optic เเละชุด

อุปกรณ์ตรวจ หู คอ จมูก และวิดีทัศน์

ข 1 700,000 700,000

192 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษา

ผู้ป่วยปากเเหว่งเพดานโหว่

หัว handpeiece microsaw ข 3 400,000 1,200,000

193 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษา

ผู้ป่วยปากเเหว่งเพดานโหว่

เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติพร้อมความอ่ิมตัวของอ็อก

ซิเจนในเลือดเเบบภายนอก

ค 1 90,000 90,000

194 ศูนย์บริภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,00 BTU ง 2 55,000 110,000 ทดแทนเคร่ืองท่ีจ าหน่าย

4120-001-0012/167/54

4120-001-0012/168/54

195 ศูนย์บริภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ SSB ง 1 30,000 30,000 ใช้ในการขอเบิกวัสดุ อุปกรณ์

196 ศูนย์บริภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ ง 1 0 ปร๊ินเอกสาร ต่างๆ ไม่เคยมีใช้

197 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ

ส าหรับเคล่ือนย้าย

ค 1 300,000 300,000 ขยายบริการ ( เดิมใช้ร่วมกับอายุรกรรมเฉพาะทาง)

198 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ง 6 130,000 780,000 ไม่เคยมีใช้

199 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ค 1 75,000 75,000 ขยายบริการ ( เดิมใช้ร่วมกับอายุรกรรมเฉพาะทาง)

200 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Central 

monitor)

ค 1 400,000 400,000 ติดตามอาการของผู้ป่วย Acute care + Intensive care 

ไม่เคยมีใช้
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201 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ชุด Laryngoscope ส าหรับผู้ใหญ่ ข 1 30,000 30,000 ขยายบริการ ( เดิมใช้ร่วมกับอายุรกรรมเฉพาะทาง)

202 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รถ Emergency ก 1 30,000 30,000 ขยายบริการ ( เดิมใช้ร่วมกับอายุรกรรมเฉพาะทาง) ไม่เคยมีใช้

203 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เคร่ืองสวนหัวใจชนิดสองระนาบ ง 1 38,000,000 38,000,000 ทดแทน

204 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ชุดเคร่ืองตรวจสรีรวิทยาหัวใจไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้าง

ภาพ 3 มิติพร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองจ้ีรักษาหัวใจเต้น

ผิดจังหวะ พร้อมชุดป๊ัมน้ าเกลือส าหรับการรักษา

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ(Ensite Precision Mapping

 System and Workmate Claris Recording 

System)

ง 1 15,000,000 15,000,000 ไม่เคยมี

205 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงชนิด

ส่ีมิติ

ง 1 7,000,000 7,000,000 ขยายบริการ

206 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เคร่ืองตรวจภายในหลอดเลือดด้วยคล่ืนเสียงสะท้อน

ความถ่ีสูงพร้อมระบบวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ

(Intravascular ultrasound : IVUS)

ง 1 6,500,000 6,500,000 ไม่เคยมี

207 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เคร่ืองพยุงการท างานของหัวใจ(Intra A0rtic 

Balloon Pump : IABP) เคล่ือนย้ายได้

ง 1 3,400,000 3,400,000 ขยายงาน
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208 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ชุดทดสอบสมรรถนะการท างานของหัวใจขณะออก

ก าลังกาย(Exercise Stress Test)

ง 1 1,450,000 1,450,000 ขยายบริการ

209 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เคร่ืองบันทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาตามตัว 24 

ช่ัวโมง -2สัปดาห์ พร้อมเคร่ืองวิเคราะผล (Holter 

Monitoring System)

ค 1 1,200,000 1,200,000 ขยายบริการ

210 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เคร่ืองตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด รุ่น THE 

HEMOCHRON SIGNATURE ELITE

ง 1 380,000 380,000 ทดแทน

211 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน ง 1 70,000 70,000 ไม่เคยมี

212 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดพกพา 

แบบขาวด า และสี (color Doppler Handheld 

Ultrasound System)

ง 1 500,000 500,000 ขยายบริการ

213 สนง.ผู้อ านวการ ตู้เย็นขนาด 7-12 คิว ง 1 15,000 15,000

214 ห้องฉีดยา-ท าแผล คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะครบชุด ง 1 0 ปัจจุบันมี 1 เคร่ือง ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสถาพจากงานใช้

งาน 10 ปี มีอาการ Hang บ่อย ท าให้ไม่สะดวกต่อการคิด

ค่าใช้จ่ายในผู้ป่วย

(7440-001-008/667)

ยังไม่ได้แทงจ าหน่ายเน่ืองจาก้าแทงจ าหน่ายแล้วจพไม่มีเคร่ือง

 Computer ใช้คิดค่าบริการในหน่วยงาน
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215 ห้องฉีดยา-ท าแผล ตู้เหล็กเก็บวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ แบบเป็นกระจก

ด้านบนและทึบกด้านล่าง

ข 1 7,950 7,950 ปัจจุบันมี 1 ตู้ ไม่พอส าหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การแพทย์

216 ห้องตรวจศัลยกรรม proctoscpoe ขนาด 21x50 mm ข 5 18,000 90,000 มีอัตราการใช้งานเพ่ิมข้ึน เฉล่ียวันละ 5-8คน/วัน ท าให้ไม่

เพียงพอในการหมุนเวียน

217 ห้องตรวจศัลยกรรม MC Giveney  Haemorr.Ligator with charging 

cone 13 mm,length 16.5 cm

ข 4 22,000 88,000 มีอัตราการใช้งานเพ่ิมข้ึน เฉล่ียวันละ 4-5คน/วัน ของเดิมมีอยู่

 2 เคร่ือง ท าให้ไม่เพียงพอในการหมุนเวียนใช้งาน

218 ห้องตรวจศัลยกรรม โคมไฟส่องตรวจส าหรับท าหัตถการ ง 1 35,000 35,000 ปัจจุบันมี 1 เคร่ือง และช ารุด เน่ืองจากใช้งานมานานมากกว่า

 20 ปี

219 ห้องผ่าตัด โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่ แบบติดเพดานชนิดโคมไฟคู่ 2 1,500,000 3,000,000 อายุการใช้งานนาน24ปี (OR 7,8)

220 ห้องผ่าตัด ช้ันวางของสแตนเลส 4 ช้ันมีล้อเล่ือน(ช้ันท่ีวางของ

ทึบ)

ก 1 42,000 42,000 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

221 ห้องผ่าตัด คอมพิวเตอร์(OR1,2,3,5,6,9,10และ Center) ง 8 0 อายุการใช้งานนาน12 ปี และใช้งานไม่ได้บ่อยคร้ัง

222 ห้องผ่าตัด ระบบกล้องวงจรปิด (1ชุดมี4ตัว) ง 1 12,000 12,000 ไม่เคยมีใช้งานมาก่อน และมีของหายบ่อยคร้ัง เป็นจุดท่ีลับ

สายตา

223 ห้องผ่าตัด รถเข็นสแตนเลส 3 ช้ัน ง 5 12,000 60,000 ของเก่าช ารุด และมีใช้งานไม่เพียงพอ

224 ห้องผ่าตัด รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน ง 4 11,500 46,000 ของเก่าช ารุด และมีใช้งานไม่เพียงพอ

225 ห้องผ่าตัด ตู้เหล็กเอนกประสงค์ ง 3 6,450 19,350 ช้ัน12A เน่ืองจากเปิดบริการใหม่
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226 ห้องผ่าตัด เก้าอ้ีมีพนักพิงหุ้มหนัง PVC ง 7 3,300 23,100 มีใช้งานไม่เพียงพอ (Centerช้ัน 16=2ตัว, Pump=3 ตัว, 

แพทย์ 2ตัว ช้ัน 12 A)

227 ห้องผ่าตัด จุด Lan ง 1 0 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (หน้า OR 2)

228 ห้องผ่าตัด ปร้ินเตอร์ ง 2 0 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (หน้า OR2และหน้า OR7,8)

229 ห้องผ่าตัด แผนก ENT เคร่ืองก าเนิดแสงชนิดหลอด LED

( light saurce)

ก 1 350,000 350,000 มี 1 เคร่ืองไม่พอใช้

230 ห้องผ่าตัด แผนก ENT ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดโพรงจมูก (Nasal set) 

พร้อมกล่องมาตรฐาน

ก 2 280,000 560,000 มี 1 ไม่พอใช้

231 ห้องผ่าตัด แผนก ENT ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัส 

พร้อมกล่องมาตรฐาน (FESS)

ก 2 260,000 520,000 มี 1 set ไม่พอใช้

232 ห้องผ่าตัด แผนก ENT กล้องส่องตรวจโพรงจมูกมุมมองภาพ 30 องศา

Telescope 30º 4 mm ,18 cm

ข 2 140,000 280,000 มี 1 ตัวใช้งานมาเกิน 20 ปี

233 ห้องผ่าตัด แผนก ENT กล้องส่องตรวจโพรงจมูกมุมมองภาพ 0 องศา

Telescope 0º 2.7 mm ,18 cm

ข 1 140,000 140,000 ไม่เคยมีใช้

234 ห้องผ่าตัด แผนก ENT กล้องส่องตรวจโพรงจมูกมุมมองภาพ 0 องศา

(Telescope 0º 4 mm , 18 cm)

ข 2 135,000 270,000 มี 1 ตัวใช้งานมาเกิน 20 ปี

 ,ไม่พอใช้

235 ห้องผ่าตัด แผนก ENT ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดต่อมทอลซิล 

(Tonsillectomy set ) พร้อมกล่องมาตรฐาน

ข 2 120,000 240,000 มี 2 set ไม่พอใช้

236 ห้องผ่าตัด แผนก ENT Laryngoscope by Holinger tube length ข 2 50,000 100,000 มี 1 ตัวไม่พอใช้
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237 ห้องผ่าตัด แผนก ENT ปากคีบและจับช้ันเน้ือตายในโพรงจมูก 

(Biopsy and Grasping forcep 18 cm)

ข 1 46,000 46,000 ไม่มีใช้

238 ห้องผ่าตัด แผนก Plastic เล่ือยไฟฟ้าตัดกระดูกขนาดเล็ก ข 1 1,214,953 1,214,953 ไม่มีใช้ในห้องผ่าตัด

239 ห้องผ่าตัด แผนก Plastic เคร่ืองไถผิวหนัง ข 1 330,000 330,000 มี 2 set ไม่เพียงพอ

240 ห้องผ่าตัด แผนก Plastic Set Brain ข 2 230,000 460,000 มี 3 set ไม่เพียงพอ

241 ห้องผ่าตัด แผนกตา ชุดถ่ายทอดภาพพร้อมสาน าแสงและเลนส์ ส าหรับ

ท าผ่าตัดระบบทางเดินน้ าตา

ข 1 3,000,000 3,000,000 เน่ืองจากมีแพทย์ตจักษุเฉพาะสาขา Acculoplastic จทมา

ประจ าการในเดือน กรกฏาคม 2565

242 ห้องผ่าตัด แผนกตา ชุดเคร่ืองมืผ่าตัดจักุตกแต่งและเสริทสร้างกระดูกเบ้า

ตาระบบทางเดินท่อน้ าตาและเปลือกตา

ข 1 547,450 547,450 เน่ืองจากมีแพทย์ตจักษุเฉพาะสาขา Acculoplastic จทมา

ประจ าการในเดือน กรกฏาคม 2565

243 ห้องผ่าตัด แผนกตา ชุดเลานส์ Holder ส าหรับภาพผ่าตัดจอประสาทตา 

พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์

ข 1 450,000 450,000 มีจ านวน 3 ชุด จ านวน ผู้มารับบริการเพ่ิมมาก ต้องผ่าตัดวัน

ละ 4 ราย

244 ห้องผ่าตัด แผนกตา 2.5 mm. Curved Diamond DCR burr, High 

Speed

ข 1 28,890 28,890 เน่ืองจากมีแพทย์ตจักษุเฉพาะสาขา Acculoplastic จทมา

ประจ าการในเดือน กรกฏาคม 2565

245 ห้องผ่าตัด แผนกตา 4 mm. Curved DCR burr, High Speed (DCR 

Cutting)

ข 1 0 เน่ืองจากมีแพทย์ตจักษุเฉพาะสาขา Acculoplastic จทมา

ประจ าการในเดือน กรกฏาคม 2565

246 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้อง

Laparoscopic

ข 1 2,900,000 2,900,000 มี 2 เคร่ืองอายุเคร่ือง 9 ปี/ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

247 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม เคร่ืองเช่ือมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า ข 2 1,100,000 2,200,000 มี 2 ตัวไม่พอ ใช้ทุกสาขา

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (23 พ.ย. 65) Final
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248 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิด

รายละเอียดสูง (Gastroscope)

ข 1 990,000 990,000 มี 1 ตัว เส่ือมสภาพ (fiber ช ารุด 

6515-022-4207/5/59)

249 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม เคร่ืองจ้ีห้ามเลือด 300 วัตต์ ก 2 500,000 1,000,000 มี 8 ตัว ใช้ทุกสาขาช ารุด 1 ตัว

(6515-035-0204/14/51)

250 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม เคร่ืองมือท า laparoscopic ข 1 450,000 450,000 มี 4 set หมุนเวียนไม่พอใช้

251 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรม

 (Major set)

ก 2 205,410 410,820 มี 5 set หมุนเวียนไม่เพียงพอ

252 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดทางศัลยกรรม

 (Minor set)

ก 2 125,860 251,720 มี 5 set หมุนเวียนไม่เพียงพอ

253 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดศัลยกรรม (plastic set) ก 2 54,231 108,462 มี 14 set หมุนเวียนไม่เพียงพอ

254 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

ชุดส าหรับการท าผ่าตัดทางสมองชนิดรังสีเอกซเรย์

ผ่านได้360องศา

(Carbon-fiber back plate and skull clamp 

radiolucent)

ก 1 1,760,000 1,760,000 ไม่เคยมีใช้

255 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

ชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก ข 1 1,500,000 1,500,000 ไม่เคยมีใช้

256 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

ชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูก ข 2 1,300,000 2,600,000 มี 3 ชุด ไม่เพียงพอ
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257 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

เคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกเชิงกราน ข 1 1,200,000 1,200,000 ไม่เคยมีใช้

258 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

แผ่นรองรับหลังชนิดรังสีเอกซเรย์ผ่านได้360องศา

(Carbon-fiber back plate )

ข 1 950,000 950,000 ไม่เคยมีใช้

259 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

ชุดเคร่ืองมือคล้องลวดยึดกระดูกผ่าตัดแผลเล็ก ข 1 850,000 850,000 ไม่เคยมีใช้

260 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

Ream อุปกรณ์คว้านในโพรงกระดูก ข 1 750,000 750,000 มี2ชุด ไม่พอใช้

261 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด โลหะดามกระดูกภายนอก 

(External fixation set)

ข 1 700,000 700,000 มี1ชุด ไม่พอใช้

262 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

ชุดเคร่ืองมือถ่างเน้ือเย่ือส าหรับผ่าตัด

กระดูกสันหลัง (Spine classic retractor system)

ข 1 500,000 500,000 ไม่เคยมีใช้

263 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ

ชุดเคร่ืองมือจัดกระดูกใกล้ข้อ(กลาง,ใหญ่) ข 1 250,000 250,000 ไม่เคยมีใช้

264 ห้องผ่าตัด แผนกสูติ-นรีเวช ชุดเคร่ืองจ้ีไฟฟ้าและชุดเคร่ืองมือผ่าตัด

เน้ือเย่ือภายในมดลูกชนิดไบโพลาร์

ข 1 1,411,480 1,411,480 ไม่เคยมีใช้
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265 ห้องผ่าตัด แผนกสูติ-นรีเวช เคร่ืองเช่ือมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า ข 1 1,100,000 1,100,000 ไม่เคยมีใช้

(ปัจจุบันยืมบริษัท)

266 ห้องผ่าตัด แผนกสูติ-นรีเวช ชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก ข 1 620,500 620,500 ไม่เคยมีใช้

267 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ชุดส่องตรวจปอด หลอดลมและต่อมน้ าเหลืองใน

ทรวงอกด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงระบบวีดิทัศน์

ข 1 12,000,000 12,000,000 ยังไม่เคยมีใช้/เป็นหน่วยเปิดใหม่

268 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดและวัด

ความสามารถซึมผ่านก๊าซภายในปอด พร้อมตู้วัด

ปริมาตรความจุปอด

ค 1 4,000,000 4,000,000 ยังไม่เคยมีใช้/เป็นหน่วยงานเปิดใหม่

269 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เคร่ืองล้างกล้องส่องตรวจระบบอัลตร้าโชนิคชนิดฝา

เดียว รุ่น OER-AW

ข 1 1,800,000 1,800,000 ยังไม่เคยมีใช้/เป็นหน่วยงานเปิดใหม่ยังไม่เคยมีใช้/ใช้กับกล้อง

ส่องตรวจปอด

270 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดหมุน

สายส่องตรวจได้ รุ่น BF-XP 190

ข 1 1,400,000 1,400,000 ยังไม่เคยมีใช้/ใช้กับคนไข้ท่ีใส่ท่อหลอดลม

271 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เตียงท่ีใช้กับเคร่ือง Fluoroscopy ข 1 800,000 800,000 เดิมมี 1 ไม่พอใช้

272 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เคร่ืองตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเช่ือมต่อ

คอมพิวเตอร์

ข 1 350,000 350,000 ยังไม่เคยมีใช้/เป็นหน่วยงานเปิดใหม่
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273 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ หลอดไฟซีนอนขนาด 300วัตต์ รุ่น MAJ-1817 ง 1 86,600 86,600 ยังไม่เคยมีใช้/เป็นหน่วยงานเปิดใหม่

274 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เตียงไฟฟ้าพร้อมเบาะนอน และเสาน้ าเกลือ ง 1 85,000 85,000 ยังไม่เคยมีใช้/เป็นหน่วยงานเปิดใหม่

275 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เคร่ืองเช็คร่ัวกล้องระบบทางเดินหายใจ 

Maintenance Unit

ง 1 51,700 51,700 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

276 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ์ ข 1 0 ยังไม่เคยมีใช้/เป็นหน่วยงานเปิดใหม่

277 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ รถเข็นของบุด้วยตาข่าย 4 ด้าน ง 1 19,000 19,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

278 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ช้ันวางเคร่ืองมือแพทย์ 3 ช้ัน มีล้อเล่ือน ง 1 18,500 18,500 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

279 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ไส้กรองน้ าส าหรับเคร่ืองล้างระบบอัตโนมัติชนิดฝา

เดียว

ง 2 17,000 34,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

280 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ชุดดูดของเหลว 0-300mmHg Intermittent ก 2 16,200 32,400 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

281 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ไส้กรองน้ าก่อนเข้าเคร่ืองล้างระบบอัตโนมัติชนิด

ความละเอียด 0.01 ไมครอน

ง 2 12,000 24,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่
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282 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ชุดดูดของเหลว 0-300 mmHg Continuous ก 2 11,200 22,400 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

283 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เข็มเก็บเน้ือเย่ือขนาด 21G ยาว 15มม.รุ่น

NA-411D-1521

ค 1 11,000 11,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

284 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เคร่ืองดูดเสมหะชนิดย้ายท่ีได้ ก 2 10,000 20,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

285 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ไส้กรองอากาศส าหรับเคร่ืองล้างระบบอัตโนมัติชนิด

ฝาเดียว

ง 2 8,500 17,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

286 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ โต๊ะวางเคร่ืองมือแพทย์ ชนิด 2 ช้ัน ท าด้วยสเตนเลส 

20x40x33น้ิว

ข 1 8,500 8,500 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

287 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ฝาครอบกันน้ าส าหรับกล้องส่องตรวจปอดและ

หลอดลมขนาดใหญ่รุ่น MH-553

ค 1 8,200 8,200 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

288 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ตู้ล๊อกเกอร์ ขนาด 9 ประตู้ ง 1 7,000 7,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

289 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ น้ ายาแช่ฆ่าเช้ือส าหรับเคร่ืองล้างกล้องส่องตรวจ

ระบบอัลตร้าโซนิคฝาเดียว

ง 65 6,000 390,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

290 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ตู้กระจกบานเล่ือน ง 2 5,000 10,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่
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291 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ช้ันเก็บเอกสาร 4 ช้ัน(40ช่อง) ง 1 4,300 4,300 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

292 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส ง 2 4,200 8,400 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

293 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ล้ินชัก พร้อมท่ีวางซีพียูแบบ

ล้อเล่ือนขนาด120Wx60Dx75H cm.

ง 1 3,800 3,800 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

294 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชัก ง 2 3,500 7,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

295 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ โต๊ะท างาน 2 ล้ินชัก ขาเหล็กพ่นสีขนาด 

120Wx60Dx75H cm.

ง 1 3,500 3,500 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

296 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เก้าอ้ีกลมสแตนเลสมีล้อ ง 2 3,500 7,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

297 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เก้าอ้ีมีพนักพิงและท้าวแขน ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 

หุ้มหนังพีวีซี

ง 4 3,300 13,200 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

298 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ตู้ไม้บานเปิดแขวนติดผนัง ขนาด 90Wx40Dx60H 

cm.

ง 3 3,000 9,000 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่

299 ห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ แปรงล้างกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาด

ใหญ่แบบยาว รุ่น BW-15B

ง 1 2,500 2,500 ยังไม่เคยมีใช้/

หน่วยงานเปิดใหม่
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300 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและท่อตับอ่อน

ผ่านทางปาก ชนิดดิจิตอลพร้อมเคร่ืองกระแทกน่ิว

ด้วยคล่ืนประจุไฟฟ้าก าเนิดแรงดัน

ข 1 4,000,000 4,000,000 ไม่มีใช้,ใช้ขบน่ิวขนาดใหญ่ , ขยายบริการ

301 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

กล้องส่องกระเพาะอาหารสามารถปรับระยะการมอง

ได้ 2 แบบชนิด Dual  Focus

ข 2 1,650,000 3,300,000 ทดแทนกล้องท่ีช ารุดซ่อมไม่ได้

302 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

กล้องส่องกระเพาะอาหารขนาดเล็กพิเศษชนิด

วิดีทัศน์ (ULTRA-SLIM GASTROINTESTESTINAL) 

VIDEOSCOPE)

ข 1 170,000 170,000 อายุการใช้งานมากกว่า5ปี สายกล้องยุ่น ไม่เรียบ ถ้าซ่อมราคา

แพงมาก

303 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ

ชนิดหน้าจอสัมผัส

ข 1 150,000 150,000 ไม่พอใช้,ขยายบริการ

304 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

เตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ไก ราวปีกนก ง 7 55,000 385,000 ไม่พอใช้ ,ไว้ในห้อง ODS, ห้องPost Scope,ห้องScope

305 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ์ ง 2 0 ไม่พอใช้ ขยายหน่วยงาน ไว้ในห้องScopeERCP ห้องODS

306 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

แอลอีดีที ระบบดิจิตอลขนาด 40 น้ิวพร้อมขาแขวน

ผนังแบบกรอบรูป

ง 1 11,990 11,990 ให้ผู้ป่วยดูขณะรอตรวจ

307 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

โต๊ะวางเคร่ืองมือแพทย์ชนิด  2ช้ัน ท าด้วย สเตนเลส 

20x40x33 น้ิว

ข 2 9,500 19,000 ไม่พอใช้,วางอุปกรณ์ท าหัตถการส่องกล้อง ขยายหน่วยงาน
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308 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

เก้าอ้ีพนักพิงสูงกลางศีรษะขาเหล็กชุบโครเม่ียมหุ้ม

หนังพียู สีด า

ง 2 3,800 7,600 ขยายหน่วยงาน

309 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

พนักพิงสูงระดับคอ หุ้มหนังพีวีซี ขาเหล็กชุบโครเม่ียม ง. 3 2,900 8,700 ขยายหน่วยงาน

310 ห้องส่องกล้องโรคระบบทางเดิน

อาหาร

เก้าอ้ีอเนกประสงค์ ง 30 1,290 38,700 ขยายหน่วยงาน ให้ผู้ป่วยน่ังรอตรวจและนักศึกษาฝึกงานน่ัง

เรียน

311 หอผู้ป่วย RCU ศัลยกรรม เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และปร้ินเตอร์ ง 1 40,000 40,000 ไม่เคยมีใช้

312 หอผู้ป่วย RCU ศัลยกรรม เปลนอนเคล่ือย้ายผู้ป่วย ง 1 30,000 30,000 ทดแทนของเดิม

(6530-038-2211/7/27)

สภพช ารุด ซ่อมไม่ได้

313 หอผู้ป่วย RCU ศัลยกรรม Laryngoscope (HEINE) ข 1 30,000 30,000 ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพจากการใช้งาน นาน 10 ปี

(6515-022-3101/103/56)

314 หอผู้ป่วย RCU ศัลยกรรม ราง+ผ้าม่านก้ันรอบเตียงผู้ป่วย ง 19 8,000 152,000 ทดแทนของเดิมท่ีใช้งานไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่ครบตาม

จ านวนเตียงใช้งาน

315 หอผู้ป่วย RCU อายุรกรรม ชุดวัดความดันโลหิตชนิดลุกล้ า IBP Module ก 2 50,000 100,000 ไม่เพียงพอ (เดิมมี 1 ชุดมีการท าหัตถการเพ่ิมข้ึน ต้องขอยืม

จาก ICU อ่ืนๆ)

316 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 เคร่ืองตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด ค 1 300,000 300,000  ไม่เคยมีใช้ จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจคัดกรองได้ยินในเด็กแรก

เกิด
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317 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 เคร่ืองควบคุมการฉีดยาโดยอัตโนมัติ (Syring  pump) ค 1 60,000 60,000 ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีจ าหน่าย หมายเลขครุภัณฑ์ 

6515-025-2001/13/41 ตามใบส่งซ่อมเลขท่ี 091/64 (ลว 5 

ตุลาคม 2564)

318 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูง 

แบบรายละเอียดความคมชัด

ค 1 5,800,000 5,800,000 ขยายบริการ

319 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับเด็ก ชนิดควบคุมแรงดันและ

ชนิดไม่สอดใส่ท่อ

ก,ข 2 900,000 1,800,000 ขยายบริการ

320 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU เคร่ืองให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด พร้อมชุดช่วยชีวิต ก,ข 1 650,000 650,000 ไม่เคยมีใช้ จ าเป็นต้องใช้ให้ความอบอุ่นทารกขณะท าหัตถการ

และการท าcooling

321 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ก,ข 4 550,000 2,200,000 ขยายบริการ เตรียมเปิดห้อง Negative pressure

322 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัด

ออกซิเจนในเลือด

ก,ข 1 300,000 300,000 ไม่เคยมีใช้ จ าเป็นต้องใช้ให้ทารกขณะท าหัตถการช่วยกู้ชีพ

และเฝ้าติดตามอาการทารกโรคหัวใจ

323 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญานชีพ ข 1 200,000 200,000 ขยายบริการ

324 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมความอ่ิมตัว

ของออกซิเจนในเลือดแบบภายนอก

ค 4 85,000 340,000 ขยายบริการ เตรียมเปิดห้อง Negative pressure

325 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย 

 (Monitor SpO2 mobile)

ค1 1 75,000 75,000 ไม่เคยมีใช้ ใช้ในการเคล่ือนย้ายทารกเพ่ือส่งตรวจ หรือส่งต่อ

การรักษา
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326 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า

ด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe pump)

ก,ข 4 55,000 220,000 ขยายบริการ เตรียมเปิดห้อง Negative pressure

327 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ชุดเคร่ืองมือส าหรับส่องหลอดลม(Laryngoscope) ก,ข 1 25,000 25,000 ขยายบริการ เตรียมเปิดห้อง Negative pressureและเพ่ือใช้

ในการส่งต่อทารกไปสถานท่ีอ่ืน

328 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ตู้แช่เย็นเก็บยาเวชภัณฑ์ ข 1 15,000 15,000  ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีเส่ือมสภาพจากการใช้งานปัจจุบันมี8ชุด

และขอเพ่ิมเพ่ือขยายบริการจาก10เตียงเป็น12เตียง

329 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ท่ีช่ังน้ าหนักทารกแรกเกิดแบบดิจิตัล ค 2 15,000 30,000 ใช้ในห้องแยกโรค และห้องแยกโรคแรงดันลบห้องละ 2 เตียง

330 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ชุดอุปกรณ์ปรับ/ควบคุมแรงดูดเสมหะหรือของเหลว,

ระบบไปป์ไลน์ชนิดติดฝาผนังแบบต่อเน่ือง

ก,ข 4 13,000 52,000 ขยายบริการ เตรียมเปิดห้อง Negative pressure

331 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ตู้ล้ินชักเก็บผ้าอ้อมส าหรับทารกแรกเกิด ง 1 9,000 9,000 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

332 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ตู้เหล็กเก็บของมีกุญแจล็อค ง 1 9,000 9,000

333 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ถุงลมบีบเพ่ือช่วยหายใจขนาด      250 ML ก 8 5,000 40,000 ใช้ในห้องแยกโรค และห้องแยกโรคแรงดันลบ ห้องละ1เคร่ือง

เน่ืองจากขยายบริการ

334 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ชุดเกจ์ออกซิเจนใช้ต่อกับถังออกซิเจน (Regulator 

Oxygen)

ก,ข 4 3,000 12,000 ขยายบริการ เตรียมเปิดห้อง Negative     pressure-

ทดแทนจ าหน่าย 1 หัว เลขครุภัณฑ์ PNK 03154

335 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ตู้ข้างเตียงสแตนเลส ง 4 3,000 12,000 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
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336 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU เก้าอ้ีส านักงาน ง 5 3,000 15,000 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

337 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิร่างกายส าหรับผู้ใหญ่ (Hypo 

hyperthermia)

ข 1 900,000 900,000 ไม่เคยมีใช้ ใช้กับผู้ป่วย neuro

338 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ

ส าหรับเคล่ือนย้าย

ค 1 300,000 300,000 ไม่เคยมีใช้

339 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไอซียู 4 มอเตอร์ ง 16 130,000 2,080,000 ไม่เคยมีใช้

340 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เคร่ืองป่ันตกตะกอน (Centrifuge) ค 1 80,000 80,000 ไม่เคยมีใช้

341 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เคร่ืองควบคุมการฉีดยาโดยอัตโนมัติ (Syring  pump) ข 2 60,000 120,000 ไม่เคยมีใช้

342 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ์ ง 1 0 ไม่เคยมีใช้ ใช้ส าหรับส านักงาน

343 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ชุดส่องหลอดลมส าหรับผู้ใหญ่ Laryngoscope fiber

 optic

ข 1 0 ไม่เคยมีใช้

344 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท Refractometer (ตรวจความถ่วงจ าเพาะปัสสาวะ) ค 1 10,000 10,000 ไม่เคยมีใช้

345 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ตู้เย็น 2 ประตู 10 คิว ง 1 10,000 10,000 ไม่เคยมีใช้ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

346 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ตู้ล็อคเกอร์ 9 ช่อง ง 4 9,000 36,000 ไม่เคยมีใช้ ให้เจ้าหน้าท่ีเก็บทรัพย์สินและของใช้ส่วนตัว

347 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ตู้เหล็กบานเปิด ง 2 8,000 16,000 ไม่เคยมีใช้ ใส่เส้ือผ้าผู้ป่วย

348 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท Cuff pressure gauge ข 1 5,000 5,000 ไม่เคยมีใช้

349 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ถังออกซิเจน 0.5 คิว ข 1 4,200 4,200 ไม่เคยมีใช้
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350 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ถังออกซิเจน 1.5 คิว ข 1 4,200 4,200 ไม่เคยมีใช้

351 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ

ส าหรับเคล่ือนย้าย

ค 1 300,000 300,000  ไม่เคยมีใช้

352 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไอซียู 4 มอเตอร์ ง 16 130,000 2,080,000  ไม่เคยมีใช้

353 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ตู้ข้างเตียงพลาสติก ABS ง 16 4,500 72,000  ไม่เคยมีใช้

354 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท Syringe pump ข 2 55,000 110,000  ไม่เคยมีใช้

355 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิร่างกายส าหรับผู้ใหญ่ (Hypo 

hyperthermia)

ข 1 1,500,000 1,500,000  ไม่เคยมีใช้ ใช้กับผู้ป่วย neuro

356 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท  เคร่ืองป่ันตกตะกอน (Centrifuge) ค 1 80,000 80,000  ไม่เคยมีใช้

357 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท Refractometer (ตรวจความถ่วงจ าเพาะปัสสาวะ) ค 1 10,000 10,000  ไม่เคยมีใช้

358 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ชุดส่องหลอดลมส าหรับผู้ใหญ่ Laryngoscope fiber

 optic

ข 1 40,000 40,000  ไม่เคยมีใช้

359 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท Cuff pressure gauge ข 1 5,000 5,000  ไม่เคยมีใช้

360 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท รถเข็นส าหรับวางเก็บอุปกรณ์แพทย์ และเวชภัณฑ์ 2

 ล้ินชัก

ข 1 38,000 38,000  ไม่เคยมีใช้

361 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ถังออกซิเจน 0.5 คิว ข 1 4,200 4,200  ไม่เคยมีใช้

362 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ถังออกซิเจน 1.5 คิว ข 1 4,200 4,200  ไม่เคยมีใช้

363 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ตู้ล็อคเกอร์ 9 ช่อง ง 4 9,000 36,000  ไม่เคยมีใช้ ให้เจ้าหน้าท่ีเก็บทรัพย์สินและของใช้ส่วนตัว
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364 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ตู้เหล็กบานเปิด ง 2 8,000 16,000  ไม่เคยมีใช้ ใส่เส้ือผ้าผู้ป่วย

365 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร ง 2 6,000 12,000 ไม่เคยมีใช้ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

366 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท ตู้เย็น 2 ประตู 10 คิว ง 1 10,000 10,000 ไม่เคยมีใช้ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

367 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ์ ง 1 47,000 47,000  ไม่เคยมีใช้ ใช้ส าหรับส านักงาน

368 หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ตู้ข้างเตียง แบบสแตนเลส ง 16 5,500 88,000 ไม่เพียงพอ ปัจจุบันมี 23 ตู้ (จ านวนเตียงท้ังหมด 39 เตียง)

369 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย EKG 12 lead ข 1 180,000 180,000 ของเดิมช ารุดมาก ซ่อมตลอด (ใช้กับผู้ป่วยจ านวน 60 เตียง 

ต้อท า EKG 10ราย/วัน)

370 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เตียงผุ้ป่วย 2 ไก ง 15 17,000 255,000 ของเดิมช ารุดมาก  ซ่อมบ่อยมาก

371 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ตู้เย็นเก็บยา ง 1 15,990 15,990 ของเดิมไม่มี ปัจจุบันใช้ตู้เย็นธรรมดา ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้

372 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 18.1 คิว ง 1 25,000 25,000 ขอทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพจาการใช้งาน ตู้เย๋นเดิม ใช้

งาน 17 ปี ไม่เย็น แทงจ าหน่ายแล้ว (4110-001-0007/36/40)

(จนท.ในหน่วยงาน 40 คน)

373 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ตู้ท าน้ าร้อน น้ าเย็น ส าหรับผู้ป่วย ชนิดต่อก็อกน้ า ง 1 25,000 25,000 ไม่เคยมีใช้ ใช้ส าหรับบริการให้ผู้ป่วยในหน่วยงาน ขณะน้ี

ผู้ป่วยต้องซ้ือน้ าด่ืมเอง
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374 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง กล้องวงจรปิด จ านวน 6 จุด ก 1 20,000 20,000 เน่ืองจากไม่เคยมีใช้ และเพ่ือไว้ส าหรับเฝ้าระวังความปลอดภัย

ของผู้ป่วยในจุดอับ ห้อง Negative และหน้าหน่วยงาน

375 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เตียง 3 ไก 5 20,000 100,000 เตียงเดิมช ารุด จ าหน่ายแล้ว เพ่ือทดแทนของเดิม

376 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง กร่ิงในห้องน้ า 7 จุดและหน้าหน่วยงาน 1 จุด ง 8 2,000 16,000 เพ่ือให้ผู่ป่วยให้กดเรียกกรณีฉุกเฉิน

377 องค์กรแพทย์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ง 1 0 ไม่เคยมีใช้

ใช้ในห้องประชุมองค์กรแพทย์

378 องค์กรแพทย์ คอมพิวเตอร์ ง 2 30,000 60,000 ทดแทนของเดิม

ไม่เพียงพอต่อการท างาน

379 องค์กรแพทย์ ปร้ินเตอร์เลดซอร์สีและขาวด า ง 1 0 ไม่เคยมีใช้

380 ห้องผ่าตัด โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมตู้ล้อเล่ือน และเก้าอ้ี

ส านักงานขาเหล็ก ชุบโครเมียม

ง 4 8,950 35,800 ห้องหัวหน้า

381 ห้องผ่าตัด ตู้ล็อคเกอร์ ง 10 6,200 62,000 ห้องหัวหน้า

382 ห้องผ่าตัด ตู้ล้อคเกอร์ ขนาด 18 ประตู ง 4 8,500 34,000 ห้องหัวหน้า

383 ห้องผ่าตัด โต๊ะท างาน 2 ล้ินชักขวา ง 5 8,700 43,500 ห้องหัวหน้า

384 ห้องผ่าตัด ตู้เส้ือผ้าเหล็กแบบ 2 บานเปิด ง 4 7,800 31,200 ห้องหัวหน้า

385 ห้องผ่าตัด ตู้ล้อคเกอร์ ขนาด 6 ประตู ง 10 7,800 78,000 ห้องหัวหน้า

386 ห้องผ่าตัด ช้ันเหล็กฉาก 6 ช้ัน (ขนาด 180W x60D x180H cm.) ง 4 7,800 31,200 ห้องหัวหน้า
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387 ห้องผ่าตัด โต๊ะประชุม 6-8 ท่ีน่ัง ง 2 6,500 13,000 ห้องหัวหน้า

388 ห้องผ่าตัด ตู้เก็บเอกสารบนบานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ ง 10 7,800 78,000 ห้องหัวหน้า

389 ห้องผ่าตัด ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ล้ินชัก ง 4 5,500 22,000 ห้องหัวหน้า

390 ห้องผ่าตัด ตู้ท าน้ าเย็น 3 3,990 11,970 ห้องหัวหน้า

391 ห้องผ่าตัด ตู้รองเท้า 3 9,500 28,500 ห้องหัวหน้า

392 ห้องผ่าตัด เตียงเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด 3.5 x 6 ฟุต 5 4,500 22,500 ห้องหัวหน้า

393 ห้องผ่าตัด ท่ีนอนฟองน้ าอัด หนา 6 น้ิว 5 3,200 16,000 ห้องหัวหน้า

394 ห้องผ่าตัด ผ้าห่มนวม ขนาด 60 น้ิว x 80 น้ิว 10 950 9,500 ห้องหัวหน้า

395 ห้องผ่าตัด เคร่ืองตรวจวัดปริมาณน้ าในกระเพาะปัสสาวะ ค 1 580,000 580,000 ทดแทนเคร่ืองปัจจุบันหน่ึงเคร่ืองท่ีเส่ือมสภาพ

ได้รับบริจาค

396 ห้องผ่าตัด กล้องส่องท่อไตชนิดโค้งงอได้ ข 1 1,000,000 1,000,000 ทดแทนเคร่ืองปัจจุบันหน่ึงเคร่ืองท่ีเส่ือมสภาพ

6515-035-1232/1/59

397 กลุ่มงานจักษุวิทยา เคร่ืองวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา 

พร้อมถ่ายภาพตัวขวางลูกตา

ข 1 2,800,000 2,800,000 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ไม่สามรถซ่อมได้

6515-034-1212/2/50

398 งานหน่วยจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเร็วเคร่ืองมือัตโนมัติ ชนิด 2 ห้องล้าง ขนาด

ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ชนิด 2 ประตู

ง 1 4,980,000 4,980,000 ทดแทนเคร่ืองล้างอัตโนมัติเดิมอายุใช้งาน 14 ปี 

chamber มีขนาดเล็กล้างเคร่ืองมือ ได้น้อยใช้งาน

หนักซ่อมบ่อยรอจ าหน่าย เลขครุภัณฑ์ 

6515-038-5016/3/52

แผนครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 66 (23 พ.ย. 65) Final

59



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย

 (บำท)

รวม 

(บำท)
เหตุผลสรุป

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2566 (รำยกำรส ำรอง)

โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

399 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้อง ข 1 2,900,000 2,900,000 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

มี 2 เคร่ืองอายุเคร่ือง 9 ปี/ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

6515-035-1209/6/55

400 ห้องผ่าตัด หัวกล้องรับภาพส าหรับชุดผ่าตัดผ่านกล้อง ข 1 1,000,000 1,000,000 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ไม่สามรถซ่อมได้

6515-035-1209/10/63

401 ห้องผ่าตัด ชุดสว่านลมเจาะตัดและคว้านด้วยความเร็วสูง โดยใช้

ลมหรือก๊าซไนโตรเจน

ข 1 745,000 745,000 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ไม่สามรถซ่อมได้

6515-036-0210/7/56

402 ห้องผ่าตัด ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปล่ียนหัวต่อได้ พร้อม

อุปกรณ์

ข 1 960,000 960,000 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ไม่สามรถซ่อมได้

6515-036-0202/15/56

403 ห้องผ่าตัด ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ ข 1 580,000 580,000 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี 

6515-035-1225/1/46
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร
ประเภท

ครุภัณฑ์

จ ำนวน

ท่ีต้ังขอ

รำคำต่อหน่วย

 (บำท)

รวม 

(บำท)
เหตุผลสรุป

รำยละเอียดกำรขอต้ังรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2566 (รำยกำรส ำรอง)

โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี

404 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม NICU ตู้อบเด็กชนิอควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ ข 2 550,000 1,100,000 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดและขยายบริการ เตรียมเปิด

ห้อง Negative pressure

6515-031-0205/8/40

6515-031-0205/10/41

6515-031-0205/11/41

6515-031-0205/14/44

405 ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้า ชนิดปรับ

พลังงานอัตโนมัติ

ก 1 500,000 500,000 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี 

มี 8 ตัว ใช้ทุกสาขาช ารุด 1 ตัว

6515-035-0204/14/51

6515-035-0204/15/54

323,097,726รวมท้ังหมด

รำคำต่อหน่วย  หมายถึง  ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต้ังแต่ 5,001 บาทข้ึนไป ต่อ จ านวน 1 เคร่ือง/ช้ิน

ประเภทครุภัณฑ์   ก. เพ่ือช่วยชีวิต     ข. รักษาพยาบาล    ค. วินิจฉัย     ง.สนับสนุน

เหตุผล รายการส ารอง หากมีงบประมาณจึงจพิจารณาจัดสรร
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