แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,110,408,400 บาท
โดยจาแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 19,931,852,000 บาท งบประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาล
ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จานวน 4,353,325,000 บาท และงบประมาณรายจ่ายของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จานวน
825,231,400 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสาหรับ การดาเนินงานในกิจกรรมแต่ละผลผลิต เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
ในด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรรม การรักษาพยาบาลและการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรของคณะฯ ทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กาหนดให้จ่ายในลักษณะ
เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่ นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว โดยมีอัตราตามที่กาหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเป็นประจาปี เพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือน(พนักงานส่วน
งาน) ค่าจ้างลูกจ้างประจา ค่าจ้างลูกจ้างชั่ วคราวในการดาเนินงานทุก ๆ ด้านของคณะฯ ซึ่งเป็นภาระงานที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง คณะฯ ขอตั้งงบประมาณในงบบุคลากร วงเงินรวม 6,095,459,900 บาท
2. งบดาเนินงาน เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พตส.) ค่าตอบแทนอื่นๆของบุคคลากรฯ ค่าใช้สอย เช่น เงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการฯ ค่าวัสดุ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุบริโภคฯและค่าสาธารณูปโภค
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ฯ คณะฯ ขอตั้งงบประมาณในงบดาเนินงาน วงเงินรวม 12,777,340,100 บาท
3. งบลงทุ น เป็ นรายจ่ า ยที่ ค ณะฯ จ่ า ยเพื่ อการลงทุน ได้แ ก่ ค่ า ครุ ภั ณฑ์ แ ละค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อ สร้า ง เนื่ องจากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถานดาเนินการในเรื่องการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย ส่วนในเรื่องการบริการ
ด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป จะมีโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก ที่ร่วมให้ การสนับสนุนในการดาเนินงานรวมอยู่ด้วย ดั งนั้นจึงต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ป ระเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมถึงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เป็นภาระ
ผูกพันเดิมและรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อพัฒนาสถานที่ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ต่อผู้เข้ามารับบริการ เช่น อาคารนวมิ
นทรบพิตร ๘๔ พรรษา ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระดับชาติ ระยะที่ 1 จ้างก่อสร้างศูนย์อาหารสวัสดิการ (Food Mall)
ปรับปรุงพื้นที่หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 และก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ที่คณะฯ ต้องคานึงถึงและให้ความสาคัญ ดังนั้นคณะฯ ขอตั้งงบประมาณในส่วนของงบลงทุน วงเงินรวม 3,386,675,600 บาท
4. เงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่คณะฯ ตั้งเพื่อนามาใช้ในสนับสนุน พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรของคณะฯ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรทุกประเภทของคณะฯ โรงพยาบาลศิริ
ราชปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ดังนั้นคณะฯ ขอตั้งงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุน วงเงินรวม
2,119,040,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินสารองในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของคณะฯ เพื่อให้
การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นด้วยความเรียบร้อย อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาให้ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นคณะฯ ขอตั้งงบประมาณในส่วนของงบรายจ่าย
อื่น วงเงินรวม 731,891,900 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพรวม)
หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ (ภาพรวม)
25,110,408,400
6,095,459,900
5,196,816,400
625,438,400
273,205,100
12,777,340,100
1,909,119,000
1,687,582,500
8,359,754,000
820,884,600
3,386,675,600
1,357,274,200
2,029,401,400
2,119,040,900
731,891,900

หมายเหตุ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพรวม) ประกอบด้วย
1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Main Complex)
2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สัดส่วน (%)
100
24
21
2
1
51
8
7
33
3
14
6
8
8
3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Main Complex)
หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
19,931,852,000
5,156,003,100
4,287,609,600
602,588,400
265,805,100
9,637,734,100
1,385,913,000
899,106,500
6,732,063,600
620,651,000
2,754,222,300
947,368,200
1,806,854,100
1,751,950,600
631,941,900

สัดส่วน (%)
100
26
22
3
1
48
7
5
34
3
14
5
9
9
3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
เงินเดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
4,353,325,000
753,947,000
753,947,000
2,731,494,000
432,396,000
685,176,000
1,441,515,000
172,407,000
433,478,000
383,306,000
50,172,000
339,456,000
94,950,000

สัดส่วน (%)
100
17
17
63
10
16
33
4
10
9
1
8
2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
825,231,400
185,509,800
155,259,800
22,850,000
7,400,000
408,112,000
90,810,000
103,300,000
186,175,400
27,826,600
198,975,300
26,600,000
172,375,300
27,634,300
5,000,000

สัดส่วน (%)
100
22
19
3
1
49
11
13
23
3
24
3
21
3
1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Main Complex)
หน่วย: บาท
ลาดับ

รายการ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1 ครุภัณฑ์สานักงานเพิ่มเติม สาหรับศูนย์ SiMSET

งบประมาณโครงการ

แหล่งเงิน

หน่วยงาน

235,309,950.00
160,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะ
ระบบจาลอง

2 เครื่องมือสาหรับจับคลิปหนีบเส้นเลือดใช้ในการผ่าตัดผ่าน
กล้อง

152,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะ
ระบบจาลอง

3 ชุดกล่องจาลองสาหรับฝึกผ่าตัดผ่านกล้องเสมือนจริง

481,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะ
ระบบจาลอง

4 ชุดอุปกรณ์เคลือ่ นย้ายผูบ้ าดเจ็บ

14,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะ
ระบบจาลอง

5 ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง้ ศูนย์ SiMSET

83,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะ
ระบบจาลอง

6 ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติมศูนย์ SiMSET
7 หุ่นฝึกจาลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผูใ้ หญ่
พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จาลอง

165,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะ
ระบบจาลอง
5,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะ
ระบบจาลอง

8 กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลือ่ นไหว ความละเอียดไม่ต่า
กว่า 24.3 เมกะพิกเซล

74,900.00 งบประมาณเงินรายได้ งานประชาสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ

9 ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

31,800.00 งบประมาณเงินรายได้ งานประชาสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ

10 ชุดอุปกรณ์สาหรับออกแบบกราฟิก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ งานประชาสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ

11 อุปกรณ์แปลงสัญญาณวีดีโอ

34,800.00 งบประมาณเงินรายได้ งานประชาสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ

12 ระบบควบคุมที่จอดรถแบบอิเลคทรอนิกส์
พร้อมติดตัง้ ที่จอดรถบริเวณประตู 5

120,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานรักษาความปลอดภัย

13 ระบบควบคุมที่จอดรถแบบอิเลคทรอนิกส์
พร้อมติดตัง้ อาคารจอดรถ 1 (ตึกอุบัติเหตุ) ชั้น 2

120,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานรักษาความปลอดภัย

ลาดับ
รายการ
14 ระบบบันทึกเวลาตรวจการณ์ พร้อมติดตัง้

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
120,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานรักษาความปลอดภัย

15 เครื่องถ่ายเอกสาร

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

16 รถเข็นของสแตนเลส ขนาด 50X80X60 ซม.

102,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

17 รถเข็นของสแตนเลส ขนาด 60X100X70ซม.

90,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

18 รถเข็นของสแตนเลส ขนาด 60X100X75 ซม. (เปิดด้านหน้า)

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

19 รถเข็นของสแตนเลส ขนาด 70X115X80 ซม.

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

20 กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอล

716,900.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

21 เครื่องทาให้เซลล์แตก

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาชีวเคมี

22 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

250,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาชีวเคมี

23 เครื่องอิเล็คโตรโฟรีซิสสาหรับโปรตีนชนิดแนวตัง้

32,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาปรสิตวิทยา

24 ชุดเคลือ่ นย้ายโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาปรสิตวิทยา

25 ชุดเครื่องล้างกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม

1,868,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

26 ตูล้ ็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ 40 ช่อง พร้อมเครื่องอ่าน
อาร์เอฟไอดี

267,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง

27 ตูล้ ็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ 60 ช่อง พร้อมเครื่องอ่าน
อาร์เอฟไอดี

331,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง

28 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

2,850,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายสารสนเทศ

29 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

40,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายสารสนเทศ

30 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

60,624,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายสารสนเทศ

31 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานกราฟฟิกส์

935,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายสารสนเทศ

32 เครื่องสแกนเอกสารความเร็วปานกลาง

360,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายสารสนเทศ

33 ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย

4,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายสารสนเทศ

34 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 8 ช่อง

44,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

35 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง

250,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

36 ชุดเครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอนขนาดเล็ก

16,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

37 ตูป้ ลอดเชื้อ
38 ตูเ้ ย็น 4 องศาเซลเซียส
39 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดผ่านกล้อง

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
35,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
7,900,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์

40 เครื่องกวนสารละลายชนิดควบคุมอุณหภูมิ

24,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาสรีรวิทยา

41 เครื่องเขย่าผสมสาร

12,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาสรีรวิทยา

42 เครื่องตัดชิ้นเนื้อบางด้วยการสัน่ ของใบมีดแบบอัตโนมัติ

850,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาสรีรวิทยา

43 เครื่องตรวจการได้ยิน

900,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา

ลาดับ
รายการ
44 เครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
6,900,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา

45 ชุดเครื่องมือส่องตรวจในช่องปาก หลอดลมและหลอด
อาหาร ชุดที่ 1

234,200.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา

46 ชุดเครื่องมือส่องตรวจในช่องปาก หลอดลมและหลอด
อาหาร ชุดที่ 2

446,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา

47 ชุดเครื่องมือส่องตรวจในช่องปาก หลอดลมและหลอด
อาหาร ชุดที่ 3

164,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา

48 ชุดเครื่องมือสาหรับผ่าตัดหู

185,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา

49 ชุดส่องตรวจและผ่าตัดพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิด
รายละเอียดสูง

4,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา

50 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ

330,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา

51 ตูป้ ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต

400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา

52 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟฟ้า

45,500.00 งบประมาณเงินรายได้ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

53 เครื่องเล่นวิดีโอความละเอียดสูง

84,000.00 งบประมาณเงินรายได้ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

54 เครื่องดูดสารละลายของเสีย

93,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเภสัชวิทยา

55 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตัง้ โต๊ะ

786,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเภสัชวิทยา

56 ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส

600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเภสัชวิทยา

57 ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิต่า -80 องศาเซลเซียส

900,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเภสัชวิทยา

58 ถังไนโตรเจนเหลวเก็บตัวอย่าง ขนาด 165 ลิตร

200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเภสัชวิทยา

59 ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิ-80 องศาเซลเซียส

790,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายวิจัย

60 เครื่องเขย่าแบบดิจิตอล
61 เตาไมโครเวฟ

15,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายวิจัย
6,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายวิจัย

62 เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง

65,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายวิจัย

63 เครื่องเขย่าและกวนสาร

21,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายวิจัย

64 เครื่องวิทยุสอื่ สารแบบมือถือ ความถี่ 245 เมกะเฮิรตซ์

107,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสือ่ สาร

65 วิทยุแม่ข่าย ความถี่ 171.575 เมกะเฮิรตซ์

353,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสือ่ สาร

66 หูเช็คโทรศัพท์

21,900.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสือ่ สาร

67 เครื่องขัดพื้น

18,800.00 งบประมาณเงินรายได้ งานอาคารสถานที่

68 รถขัดพื้น

450,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานอาคารสถานที่

69 รถยนต์โดยสาร 2 แถว

930,000.00 งบประมาณเงินรายได้ หน่วยยานพาหนะ

70 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา

7,520,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานแพทยศาสตรศึกษา

ลาดับ
71 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

รายการ

72 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
700,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานแพทยศาสตรศึกษา
770,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานแพทยศาสตรศึกษา

73 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความสว่างไม่ต่ากว่า
12,000 แอนซิลูเมนส์

1,750,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานแพทยศาสตรศึกษา

74 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความสว่างไม่ต่ากว่า
9,000 แอนซิลูเมนส์

1,123,500.00 งบประมาณเงินรายได้ งานแพทยศาสตรศึกษา

75 ตูแ้ ช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
76 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารปริมาณน้อย แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร
77 โปรแกรมวิเคราะห์และการตีความข้อมูลของกลุม่ โอมิกส์
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

220,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

8,500.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

270,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

78 ชุดเลนส์ใกล้วัตถุชนิดใช้น้าเป็นตัวกลาง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

1,011,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

79 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดพกพา แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

700,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลศิริราช

80 เครื่องทาลายเอกสาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

86,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

81 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

8,600.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

950,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

99,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

50,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

85 หุ่นเด็กทารกอาบน้าชาย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

7,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

86 หุ่นเด็กทารกอาบน้าหญิง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

7,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

87 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร

348,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

88 เลนส์กล้องถ่ายภาพนิ่ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

320,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

82 เครื่องล้างเครื่องแก้วระบบอบแห้งพร้อมฐานวาง แขวงศิริ
ราช
อย กรุ
งเทพมหานคร
83 เขตบางกอกน้
หุ่นฝึกตรวจครรภ์
แขวงศิ
ริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
84 หุ่นฝึกทาคลอด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

ลาดับ
รายการ
89 ตูก้ ันชื้น แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
197,900.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

หน่วยงาน
สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

90 เครื่องผสมสัญญาณเสียง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

30,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

91 เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

35,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

92 ลาโพงพร้อมขา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

50,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

93 ไมโครโฟนไร้สาย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

45,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

500,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

95 เลนส์กล้องวีดีโอ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

89,900.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

96 ขาตัง้ กล้องถ่ายวีดีโอและโทรทัศน์ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

24,800.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

97 ชุดโฮมเธียร์เตอร์

40,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

129,800.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

80,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

125,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

101 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

58,900.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

102 ตูเ้ ย็น แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

25,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

103 เครื่องปรับอากาศเคลือ่ นที่ขนาดใหญ่ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

51,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

104 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบแขวนพร้อมติดตัง้ แขวงศิริ
ราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

28,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

งานแพทยศาสตรศึกษา

94 ระบบบันทึกการเรียนการสอนแบบ HD แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

98 ชุดโฮมเธียร์เตอร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
99 ระบบบันทึกการเรียนการสอนแบบ HD แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
100 แฟลชถ่ายภาพ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

105 ตูอ้ บอินฟราเรดขนาดใหญ่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

1,230,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ลาดับ
รายการ
106 เครื่องวิเคราะห์การลงน้าหนักของเท้าแบบใส่ในรองเท้า
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
600,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

หน่วยงาน
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

107 พัดลมระบายอากาศติดกระจก 6 นิ้ว

21,300.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

108 พัดลมระบายอากาศติดกระจก8" มีม่านชัตเตอร์

37,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

109 พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 8"

41,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

110 พัดลมระบายอากาศติดข้างฝา 8"

25,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

111 พัดลมระบายอากาศติดข้างฝา 10"

52,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

112 พัดลมระบายอากาศติดข้างฝา 12"

12,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

113 พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน 24 ซม.

274,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

114 พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน 17 ซม.

68,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

115 พัดลมโคจรติดเพดาน 16"

256,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

116 พัดลมโคจรติดฝาผนัง 16"

112,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

117 พัดลมอุตสาหกรรม 24"

25,950.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

118 พัดลมใบพายติดเพดาน 56"

183,200.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

119 พัดลมตัง้ พื้น 16"

214,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

120 พัดลมตัง้ โต๊ะ 12"

6,900.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

121 พัดลมตัง้ โต๊ะ 16"

26,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

122 พัดลมตัง้ พื้น แบบ 3 ขา ขนาด 18 นิ้ว

79,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

123 อุปกรณ์สอื่ นาชม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

120,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

124 ชุดเลนส์ใกล้วัตถุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

310,300.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

125 ชุดแผ่นกรองแสง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

513,600.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

126 งานปรับปรุงรางน้าฝน (คอนกรีต) พร้อมทากันซึมระบบโพลี
ยูเรีย ตึกอานวยการ

320,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

127 งานสร้างห้องสาหรับทางานช่างโยธา

150,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

128 ปรับปรุงห้องประชุมจุฬาภรณ์ อาคารสยามินทร์ ชั้น 2

15,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

129 ปรับปรุงสานักงานภาควิชารังสีวิทยา และห้องพักอาจารย์
ตึก 72 ปี ชั้น 10

14,999,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

130 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และแพทย์ประจาบ้านประสาท
วิทยา
ปีชบั้นงานพิ
ดาดฟ้มาพ์โปสเตอร์ และห้องเก็บวัสดุ
131 ตึห้กองส72าหรั

10,353,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 15

440,100.00 งบประมาณเงินรายได้ สถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์

ลาดับ
รายการ
132 ปรับปรุงหน่วยไข้เลือดออก ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 12
133 ปรับปรุงห้องปฎิบัติการและห้องเรียน ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 5
ชั้น 6 และชั้น 7
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
18,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม
5,200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2,030,743,042.35

1 เครื่องฉายแสงแบบไร้สาย

60,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานทันตกรรม

2 เครื่องวัดความยาวคลองรากฟัน

22,500.00 งบประมาณเงินรายได้ งานทันตกรรม

3 เครื่องเขย่าผสมสาร

144,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานบาบัดน้าเสีย

4 เครื่องเติมอากาศขนาด 11 กิโลวัตต์

564,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานบาบัดน้าเสีย

5 เครื่องสูบจ่ายสารคลอรีนขนาด 50 วัตต์

78,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานบาบัดน้าเสีย

6 เครื่องสูบน้าเสียชนิดจุ่มใต้น้าขนาด 0.75 กิโลวัตต์

137,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานบาบัดน้าเสีย

7 เครื่องสูบน้าเสียชนิดจุ่มใต้น้าขนาด 3 กิโลวัตต์

128,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานบาบัดน้าเสีย

8 ตูด้ ูดความชื้น

36,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานบาบัดน้าเสีย

9 ปั๊มสูญญากาศ

38,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานบาบัดน้าเสีย

10 อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ

48,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานบาบัดน้าเสีย

11 เครื่องตรวจวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของโลหะหนักพร้อม
อุปกรณ์
12 เครื่องก้าวเดินวงรี
13 ซุม้ พองลม ขนาด 8*4 เมตร
14 ลูว่ ิ่งไฟฟ้า

3,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานพิษวิทยา
256,800.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสร้างเสริมสุขภาพ
17,700.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสร้างเสริมสุขภาพ
342,400.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสร้างเสริมสุขภาพ

15 เครื่องโทรสาร

24,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสิทธิประกันสุขภาพ

16 เครื่องตอกเวลา

56,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายเภสัชกรรม

17 ตูแ้ ช่ทาความเย็น 1 ประตู

78,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายเภสัชกรรม

18 ตูแ้ ช่ทาความเย็น 2 ประตู

37,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายเภสัชกรรม

19 รถขนส่งอาหาร ขนาด 104 ถาด

620,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายโภชนาการ

20 รถเข็นคันใหญ่

140,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายโภชนาการ

21 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 55x110x75 เซนติเมตร

16,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายโภชนาการ

22 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 69x107x85 เซนติเมตร

88,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายโภชนาการ

23 รถเข็นสแตนเลส ขนาด 54x54x67.5 เซนติเมตร

36,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายโภชนาการ

24 กล้องจุลทรรศน์สาหรับผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

5,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจักษุวิทยา

25 เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซค์

45,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

26 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา

57,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาตจวิทยา

27 กล้องตรวจผิวหนัง พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์สภาพเส้นผม

909,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาตจวิทยา

28 เครื่องเลเซอร์สาหรับกรอผิว รักษาหลุมสิวและรอยแผลเป็น

3,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาตจวิทยา

29 เครื่องส่องตรวจสภาพผิวหนัง

45,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาตจวิทยา

ลาดับ
รายการ
30 เครื่องส่องตรวจสภาพผิวหนัง

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
30,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาตจวิทยา

31 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา

1,521,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา

32 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายทอด
สัญญาณภาพ

275,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา

33 เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา

34 เครื่องติดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ

1,450,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา

35 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อระบบปิด

1,450,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา

36 เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ
37 เครื่องปั่นตกตะกอนสารละลาย

550,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา
11,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา

38 ตูเ้ ก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ

500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา

39 ตูเ้ ก็บสารเคมีสาหรับสโตร์

156,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา

40 อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ

120,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา

41 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบ 12ช่อง
ขนาด 20-200 ไมโครลิตร

24,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

42 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบอิเล็คทรอนิค
ขนาด 1ไมโครลิตร-50 มิลลิลิตร

31,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

43 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ

1,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

44 ชุดกล้องส่องตรวจหูระบบดิจิตอล
45 โต๊ะหินสาหรับวางเครื่องชั่ง

196,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
7,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

46 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 1-5 ไมโครลิตร

11,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

47 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 200-1000 ไมโครลิตร

20,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

48 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 20-200 ไมโครลิตร

51,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

49 เครื่องปั่นตกตะกอนแบบตัง้ โต๊ะ

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

50 อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าได้

100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

51 เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ

500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

52 ตูแ้ ช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส

600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

53 ตูแ้ ช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส

790,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

54 ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แบบนอน

740,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

55 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตัง้ โต๊ะ

440,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม

ลาดับ
รายการ
56 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์ชนิด
สร้างภาพ ด้วยการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
5,500,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

หน่วยงาน
ภาควิชาศัลยศาสตร์

57 เครื่องฉีดคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ

2,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์

58 ชุดอุปกรณ์สาหรับผ่าตัดหัวใจและทรวงอกชนิดเปิดแผลเล็ก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

3,100,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

59 เครื่องให้การรักษาด้วยคลืน่ วิทยุ
60 เตียงผ่าตัดผูป้ ่วยโรคกระดูกสันหลังชนิดโปร่งแสงเอ็กซเรย์
และหมุนพื้นเตียงได้ 360 องศา

900,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

3,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

61 เครื่องขัดล้างดูดกลับอัตโนมัติระบบสายไฟ

110,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา

62 กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดปรับทิศทางได้

100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

63 เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง

1,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

64 เครื่องวัดสัญญาณชีพ

2,030,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

65 เครื่องปั๊มน้าขนาด 10 แรงม้า และชุดปรับความเร็ว
อินเวอร์เตอร์พร้อมติดตัง้

1,818,800.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

66 เครื่องปั๊มน้าขนาด 20 แรงม้า และชุดปรับความเร็ว
อินเวอร์เตอร์พร้อมติดตัง้

3,720,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

67 เครื่องปั๊มน้าขนาด 30 แรงม้า และชุดปรับความเร็ว
อินเวอร์เตอร์พร้อมติดตัง้

1,360,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

68 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตึก 72 ปี พร้อมติดตัง้
69 ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนแบบสลับด้านอัตโนมัติ พร้อมติดตัง้
70 ชุดสัญญาณเตือนประจาพื้นที่แบบ 2 ก๊าซพร้อมติดตัง้

10,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง
304,900.00 งบประมาณเงินรายได้ งานระบบแก๊สทางการแพทย์
85,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานระบบแก๊สทางการแพทย์

71 กล้องจุลทรรศน์ชนิดดู 5 คน พร้อมชุดถ่ายดิจิตอลออกจอ

970,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

72 ชุดให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราด้วยการไหลสูง

380,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

73 ชุดอุปกรณ์การให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
พร้อมเครื่องสร้างความชื้น ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

175,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

74 กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา

200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจุลชีววิทยา

75 เครื่องปั่นเหวี่ยง

100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจุลชีววิทยา

76 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมความเย็น

400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจุลชีววิทยา

77 เครื่องแผ่นให้ความร้อนพร้อมแท่งแม่เหล็กสาหรับกวน

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจุลชีววิทยา

78 ชุดวัดความเป็นกรดด่างพร้อมตัววัด 3 ระดับ

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจุลชีววิทยา

79 ตูช้ ีวนิรภัยระดับ 2

400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจุลชีววิทยา

80 ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ากว่าลบ 70 องศาเซลเซียส

900,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจุลชีววิทยา

ลาดับ
รายการ
81 ตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
82 เครื่องตรวจด้วยคลืน่ เสียงความถี่สูง

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจุลชีววิทยา
7,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

83 เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอล

18,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

84 ระบบเอกซเรย์เคลือ่ นที่แบบดิจิตอลพร้อมเครือข่ายไร้สาย

44,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

85 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส

660,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

86 ตูจ้ ่ายยาแบบมีล้อเข็น (สาหรับผูป้ ่วย 30 เตียง)

360,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

87 เครื่องวัดสัญญาณชีพ

100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

88 เตียงนอนผูป้ ่วยปรับระดับด้วยระบบไฮดรอลิกส์ สาหรับ
ผูส้ ูงอายุ

1,128,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

89 เตียงนอนผูป้ ่วยปรับระดับด้วยระบบไฮดรอลิกส์

810,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

90 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบมีเสาลาก

318,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

91 เครื่องชั่งน้าหนักและวัดดัชนีมวลกายชนิดดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง

25,300.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

92 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

62,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

93 ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค สาหรับผูใ้ หญ่

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

94 ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค สาหรับเด็กโต

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

95 รถเข็นใส่ยาฉุกเฉิน 4 ลิน้ ชัก

15,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

96 ชุดตรวจหูตา

15,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

97 รถเข็นวางอุปกรณ์ พร้อมลิน้ ชัก

71,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

98 รถเข็นผูป้ ่วยสแตนเลส แบบพับไม่ได้ พร้อมเสาน้าเกลือ

24,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

99 ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

29,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

100 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

117,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

101 รถเข็นนั่งชนิดพับได้พร้อมเสาน้าเกลือ และสายรัดตัว

56,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

102 ถังทิ้งผ้าเปื้อนมีฝาปิดชนิดสีเ่ หลีย่ ม

18,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

103 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด 35x40x77 ซม.

48,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

104 รถเข็นนั่งถ่าย

15,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

105 รถสแตนเลส 2 ชั้น ชั้นบนมีหลุมสาหรับวางกะละมังเช็ดตัว
1 ใบ
106 เสาน้าเกลือพร้อมแท่นวางเครื่อง และตะกร้าใส่อุปกรณ์
107 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส
108 เครื่องชั่งน้าหนักและวัดดัชนีมวลกายชนิดดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง
109 เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล
อัตโนมัติ

7,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
17,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
330,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
25,300.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
130,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

ลาดับ
รายการ
110 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบมีเสาลาก
111 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบมีเสาลาก (เด็ก)

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
106,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
106,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

112 ชุดตรวจหูตา

15,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

113 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

29,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

114 ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค สาหรับเด็กโต

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

115 ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค สาหรับผูใ้ หญ่

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

116 ตูจ้ ่ายยาแบบมีล้อเข็น (สาหรับผูป้ ่วย 12 เตียง)

350,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

117 ตูเ้ ย็นแช่ยา แบบ 1 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 8.6 คิว

40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

118 เตียงตรวจโรค

11,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

119 เตียงผูป้ ่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า (ข้างเตียงสแตนเลส)

84,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

120 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

47,200.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

121 แผ่นรองนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย

12,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

122 รถเข็นแต่งแผลมีตะกร้าใส่กล่องทิ้งเข็ม

14,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

123 รถเข็นวางอุปกรณ์ พร้อมลิน้ ชัก

14,300.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

124 รถเข็นใส่ยาฉุกเฉิน 4 ลิน้ ชัก

15,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

125 รถใส่ฟอร์มปรอท 10 แฟ้ม

9,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

126 รถเข็นนั่งชนิดพับได้พร้อมเสาน้าเกลือ และสายรัดตัว
127 เครื่องวัดสัญญาณชีพ

18,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

128 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบมีเสาลาก

65,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

129 เตียงผูป้ ่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า (ข้างเตียงสแตนเลส)

84,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

130 ไฟผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

131 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิดสองทาง
0-15 ลิตร พร้อมขวดบับเบอร์

139,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

132 ตูข้ ้างเตียงสแตนเลส

19,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

133 รถใส่ฟอร์มปรอท 10 แฟ้ม

19,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

134 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก (ขนาดเล็ก)

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

135 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

11,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

136 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

87,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

137 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

98,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

138 เครื่องล้างหม้อนอนและอบฆ่าเชื้อ

300,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

139 เตียงผูป้ ่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า (ข้างเตียงสแตนเลส)

168,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

140 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

94,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

ลาดับ
รายการ
141 เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล
อัตโนมัติ
142 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผูป้ ่วยแบบ
พกพา
143 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
130,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
23,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

144 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

78,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

145 ตูเ้ ย็นแช่ยา แบบ 1 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 8.6 คิว

40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

146 เตียงผูป้ ่วยวิกฤต ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สามารถชั่ง
น้าหนักได้

640,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

147 เตียงผูป้ ่วยวิกฤต ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ
การยืดหยุน่ ส่วนหลัง

1,680,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

148 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

47,200.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

149 ถังทิ้งผ้าเปื้อนมีฝาปิดชนิดสีเ่ หลีย่ ม

18,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

150 รถเข็นของขอบหงาย ขนาด 40x50x90 ซม.
151 เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติแบบติดผนัง

8,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
70,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

152 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส

330,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

153 เครื่องชั่งน้าหนักได้ทั้งเปลนอน

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

154 เครื่องชั่งน้าหนักและวัดดัชนีมวลกายชนิดดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง

25,300.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

155 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบมีเสาลาก

260,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

156 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

150,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

157 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

117,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

158 ตูเ้ ย็นแช่ยา แบบ 1 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 8.6 คิว

40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

159 ตูแ้ สตนเลสสาหรับใส่แฟ้มผูป้ ่วย ชนิดล้อเลือ่ น ขนาด
36x70x96 ซม.

14,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

160 เตียงผูป้ ่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า (ข้างเตียงสแตนเลส)

84,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

161 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

70,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

162 แผ่นรองนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย

12,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

163 รถเข็นสาหรับจ่ายยาฉุกเฉิน
164 รถเข็นสาหรับทิ้งขยะระหว่างทาหัตถการ
165 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบมีเสาลาก

155,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
7,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
130,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

ลาดับ
รายการ
166 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
75,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

167 ชุดตรวจหูตา

15,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

168 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

58,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

169 ตูเ้ ย็นแช่ยา แบบ 1 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 8.6 คิว

40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

170 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

70,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

171 ถังทิ้งผ้าเปื้อนมีฝาปิดชนิดสีเ่ หลีย่ ม

18,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

172 รถเข็นของขอบหงาย ขนาด 40x50x90 ซม.
173 รถเข็นเจาะเลือด 2 ลิน้ ชัก ขนาด 35x50x80 ซม.
174 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส
175 เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพชนิดเคลือ่ นย้ายได้

8,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
11,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
330,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
1,140,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

176 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบมีเสาลาก

130,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

177 ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่สายฟอกเลือดถาวร

720,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

178 ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่สายล้างไตทางช่องท้อง

1,028,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

179 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

75,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

180 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

58,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

181 เตียงผูป้ ่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า (สาหรับทาหัตถการขนาด
เล็ก)

65,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

182 เตียงผูป้ ่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า (ข้างเตียงสแตนเลส)

168,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

183 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

184 ถังทิ้งผ้าเปื้อนมีฝาปิดชนิดสีเ่ หลีย่ ม

18,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

185 แผ่นรองนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย

12,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

186 รถเข็นของขอบหงาย ขนาด 40x50x90 ซม.
187 รถเข็นสาหรับจ่ายยาฉุกเฉิน
188 รถวางเครื่องมือทาหัตถการ ขนาด 40x50x90 ซม.
189 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง
190 เครื่องวัดแรงดันท่อหลอดลมคอ

8,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
155,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
8,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
250,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

191 ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค สาหรับผูใ้ หญ่

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

192 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

29,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

193 รถสแตนเลส 2 ชั้น ชั้นบนมีหลุมสาหรับวางกะละมังเช็ดตัว
2 ใบ

19,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

194 เครื่องล้างหม้อนอนและอบฆ่าเชื้อ
195 เครื่องวัดค่าความถ่วงจาเพาะในปัสสาวะ

300,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
10,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

ลาดับ
รายการ
196 เครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ
197 เครื่องวัดแรงดันท่อหลอดลมคอ
198 ชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอกชนิดติดผนัง

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
276,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

199 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

200 ชุดตรวจหูตา

15,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

201 ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค สาหรับผูใ้ หญ่

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

202 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

11,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

203 แผ่นรองนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย

12,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

204 รถเข็นขนของ 2 ชั้น ขอบหงาย ขนาด 45x75x90 ซม.
205 รถเข็นเจาะเลือด 2 ลิน้ ชัก ขนาด 35x50x80 ซม.
206 รถเข็นสาหรับจ่ายยาฉุกเฉิน

9,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
11,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
310,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

207 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

208 รถสแตนเลส 2 ชั้น ชั้นบนมีหลุมสาหรับวางกะละมังเช็ดตัว
2 ใบ

19,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

209 รถสแตนเลส 2 ชั้น มีลนิ้ ชัก สาหรับตวงปัสสาวะ
210 เครื่องล้างหม้อนอนและอบฆ่าเชื้อ

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
300,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

211 เครื่องวัดค่าความถ่วงจาเพาะในปัสสาวะ

10,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

212 เครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ

40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

213 เครื่องวัดแรงดันท่อหลอดลมคอ
214 ชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอกชนิดติดผนัง

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
138,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

215 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

216 ชุดตรวจหูตา

15,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

217 ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค สาหรับผูใ้ หญ่

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

218 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

29,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

219 แผ่นรองนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย

12,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

220 รถเข็นขนของ 2 ชั้น ขอบหงาย ขนาด 45x75x90 ซม.

19,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

221 รถเข็นเจาะเลือด 2 ลิน้ ชัก ขนาด 35x50x80 ซม.

11,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

222 รถเข็นสาหรับจ่ายยาฉุกเฉิน

155,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

223 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก

18,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

224 รถสแตนเลส 2 ชั้น ชั้นบนมีหลุมสาหรับวางกะละมังเช็ดตัว
2 ใบ

77,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

225 รถสแตนเลส 2 ชั้น มีลนิ้ ชัก สาหรับตวงปัสสาวะ

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

226 เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล
อัตโนมัติ

130,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

227 เครื่องล้างหม้อนอนและอบฆ่าเชื้อ

300,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

ลาดับ
รายการ
228 เครื่องวัดแรงดันท่อหลอดลมคอ
229 ชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอกชนิดติดผนัง

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
36,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
207,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

230 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

37,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

231 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

19,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

232 ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค สาหรับผูใ้ หญ่

36,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

233 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

23,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

234 แผ่นรองนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย

12,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

235 รถเข็นสาหรับจ่ายยาฉุกเฉิน
236 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก
237 รถสแตนเลส 2 ชั้น มีลนิ้ ชัก สาหรับตวงปัสสาวะ

310,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
27,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

238 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบมีเสาลาก

65,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

239 เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนังพร้อมขวดรองรับของเหลว
ขนาด 2,800 มล.

34,200.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

240 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

241 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.

8,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

242 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

17,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

243 ไฟผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

244 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิดสองทาง
0-15 ลิตร พร้อมขวดบับเบอร์

27,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

245 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้สารปรอทชนิดมีเสาลาก

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

246 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก (ขนาดเล็ก)

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

247 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.

26,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

248 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

249 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบมีเสาลาก

65,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

250 เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนังพร้อมขวดรองรับของเหลว
ขนาด 2,800 มล.

34,200.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

251 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

252 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.
253 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

8,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
17,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

ลาดับ
รายการ
254 ไฟผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

255 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิดสองทาง
0-15 ลิตร พร้อมขวดบับเบอร์

27,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

256 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้สารปรอทชนิดมีเสาลาก

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

257 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

19,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

258 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก (ขนาดเล็ก)

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

259 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.

26,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

260 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

261 ไฟผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

262 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิดสองทาง
0-15 ลิตร พร้อมขวดบับเบอร์

27,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

263 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้สารปรอทชนิดมีเสาลาก

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

264 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก (ขนาดเล็ก)

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

265 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.

26,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

266 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

267 ไฟผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

268 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิดสองทาง
0-15 ลิตร พร้อมขวดบับเบอร์

27,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

269 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้สารปรอทชนิดมีเสาลาก

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

270 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก (ขนาดเล็ก)

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

271 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.

26,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

272 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

273 ไฟผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

274 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิดสองทาง
0-15 ลิตร พร้อมขวดบับเบอร์

27,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

275 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้สารปรอทชนิดมีเสาลาก

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

276 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก (ขนาดเล็ก)

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

277 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.

26,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

278 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

279 ไฟผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

ลาดับ
รายการ
280 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิดสองทาง
0-15 ลิตร พร้อมขวดบับเบอร์

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
27,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

281 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้สารปรอทชนิดมีเสาลาก

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

282 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

19,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

283 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก (ขนาดเล็ก)

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

284 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.

26,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

285 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

286 ไฟผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

287 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิดสองทาง
0-15 ลิตร พร้อมขวดบับเบอร์

27,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

288 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้สารปรอทชนิดมีเสาลาก

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

289 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร
พร้อมขวดบับเบอร์

19,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

290 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก (ขนาดเล็ก)

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

291 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.

26,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

292 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

293 ไฟผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

294 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิดสองทาง
0-15 ลิตร พร้อมขวดบับเบอร์

27,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

295 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้สารปรอทชนิดมีเสาลาก

25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

296 รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลมีลนิ้ ชัก (ขนาดเล็ก)

9,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

297 รถเข็นสแตนเลสสาหรับใส่อุปกรณ์ดูดเสมหะ ขนาด
35x50x80 ซม.

26,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

298 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก

35,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

299 ตูแ้ ช่ทาความเย็น 2 ประตู

259,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายเภสัชกรรม

300 ตูแ้ ช่ทาความเย็น 1 ประตู

78,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายเภสัชกรรม

301 ตูแ้ ช่แข็ง 1 ประตู
302 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น
303 เครื่องรักษาโรคจิตเวชไฟฟ้า
304 ระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ

150,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายเภสัชกรรม
14,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายเภสัชกรรม
1,180,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
12,870,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

305 ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ากว่า - 80 องศาเซลเซียส แบบตัง้

892,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

306 ตูแ้ ช่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บานประตู

342,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

ลาดับ
รายการ
307 ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ากว่า - 20 องศาเซลเซียส แบบตัง้

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
161,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

308 เครื่องปั่นตกตะกอน 30 หัว

406,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

309 กล้องโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมไฟบนไฟล่าง

617,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

310 เครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์อัตโนมัติ

522,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

311 ตูแ้ ช่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส แบบ 3 บานประตู

475,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

312 เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในเด็กแรกเกิด

285,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

313 เครื่องวัดค่าออสโมลาลิตขี้ องสารละลาย

418,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

314 ตูอ้ บแห้ง

600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

315 เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง

400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

316 เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

85,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

317 เครื่องอุ่นน้าเหลือง

59,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

318 เครื่องหมุนผสมสารในเลือด

40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

319 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา

114,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

320 เครื่องนับแยกชนิดของโลหิต

11,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

321 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 200 ไมโครลิตร

42,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

322 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 1000 ไมโครลิตร

17,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

323 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 5 ไมโครลิตร
324 แผ่นอ่านค่าฮีมาโตรคิต
325 เครื่องเอกซเรย์เคลือ่ นที่พร้อมชุดรับภาพชนิดไร้สาย
326 เครื่องชั่งน้าหนักและวัดดัชนีมวลกายชนิดดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง

8,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
12,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
8,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา
25,300.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

327 เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบรุกล้า

290,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

328 เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบรุกล้า

290,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

329 ตูเ้ ก็บเกร็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า แบบตัง้ โต๊ะ

725,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

330 เครื่องเชื่อมต่อสายโลหิตระบบอัตโนมัติ ปราศจากเชื้อ

577,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

331 เครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต

299,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

332 ตูเ้ ก็บน้ายาอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

117,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

333 เตียงรับบริจาคเลือด

642,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

334 เครื่องเขย่าพร้อมชั่งน้าหนักถุงเลือดโดยอัตโนมัติ

2,568,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

ลาดับ
รายการ
335 เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน
336 เครื่องชั่งน้าหนักและวัดดัชนีมวลกายชนิดดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
139,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด
50,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด

337 เครื่องฝึกการทรงตัวและการลงน้าหนัก

990,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

338 เครื่องออกกาลังกายขาแบบนอนปั่นพร้อมระบบลดการเกร็ง

970,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

339 เครื่องฝึกการทรงตัว

600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

340 เครื่องออกกาลังกายพร้อมระบบลดการเกร็งและไบโอฟีด
แบคสาหรับแขนและขา

580,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

341 เครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลือ่ นไหวทั้งมือและเท้า

450,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

342 เตียงออกกาลังกายด้วยโบบาทเทคนิค

320,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

343 ซอฟแวร์ฝึกการเคลือ่ นไหวของแขนแบบเสมือนจริงโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

344 เครื่องให้การบาบัดรักษาด้วยความร้อนความถี่สูง

290,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

345 เครื่องบาบัดรักษาด้วยเลเซอร์

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

346 เครื่องอัลตราซาวด์และกระตุกด้วยกระแสไฟฟ้า

195,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

347 หม้อต้มไขพาราฟินขนาด 15 ลิตร

40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

348 ชุดอุปกรณ์สาหรับตรวจประเมินมือ

110,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

349 เครื่องมือสาหรับทาอุปกรณ์ประคองมือ

163,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

350 เครื่องช่วยการเคลือ่ นไหวของข้อไหล่แบบต่อเนื่องโดยใช้
ไฟฟ้า

427,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

351 เครื่องให้การรักษาด้วยคลืน่ อัลตราซาวด์

244,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

ลาดับ
รายการ
352 เตียงดัดดึงกระดูกแบบปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้าชนิด 3 ตอน 2
มอเตอร์

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
354,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

353 เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า

406,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

354 เครื่องออกกาลังกายพร้อมระบบลดการเกร็งและไบโอฟีด
แบคสาหรับแขน

360,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

355 อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อเอนกประสงค์

438,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

356 เครื่องเดินอากาศวงการเคลือ่ นไหวอิสระ

440,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

357 อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อขารวม สะโพก ขาและน่อง

385,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

358 หม้อต้มแผ่นให้ความร้อน

304,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

359 อุปกรณ์สร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า

290,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

360 อุปกรณ์สร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง

290,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

361 เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด 4 ช่องสัญญาณ
ร่วมกับคลืน่ อัลตราซาวด์

250,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

362 จักรยานออกกาลังกายแบบมีพนักพิง

370,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

363 เลือ่ ยตัดเฝือกพร้อมเครื่องดูดฝุน่ เฝือก

142,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

364 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบมีเสาลาก

65,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

365 รถเข็นใส่ยาฉุกเฉิน 4 ลิน้ ชัก

21,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

366 รถเข็นแต่งแผล

12,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

367 จักรยานออกกาลังกายแบบนั่งปั่น

168,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

368 เครื่องเป่าอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์

150,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช

369 เครื่องชั่งน้าหนักรถเข็นผูป้ ่วย

110,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช

ลาดับ
รายการ
370 เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบ
อัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
และอุปกรณ์

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
196,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช

371 เครื่องชั่งน้าหนักและวัดดัชนีมวลกายชนิดดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง

25,300.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช

372 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงระบบดิจิตอลแบบสามมิติ

32,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

373 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจผูป้ ่วย พร้อมเครื่อง
บันทึกการทางานของหัวใจ

2,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

374 เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทางานของหัวใจขณะออก
กาลังกายชนิดไร้สาย

1,460,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

375 เครื่องกระตุกหัวใจ พร้อมวัดสัญญาณชีพผูป้ ่วยสาหรับผูป้ ่วย
โรคหัวใจ

1,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

376 เตียงสาหรับตรวจคลืน่ เสียงสะท้อนหัวใจ
ขณะให้ยากระตุน้ หัวใจ

1,300,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

377 เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด พร้อมอุปกรณ์

500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

378 เครื่องวัดสัญญาณชีพผูป้ ่วยแบบโมดูล รองรับการเคลือ่ นย้าย
ได้

1,260,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

379 เครื่องเฝ้าติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
ผูป้ ่วยพร้อมอุปกรณ์

1,600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

380 ชุดเครื่องมือส่องหลอดลม
381 เตียงสาหรับตรวจคลืน่ เสียงสะท้อนหัวใจศิริราช

31,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
252,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

382 ชุดตรวจวัดและบันทึกค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความ
ต้านทานของระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

1,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

383 ชุดปรับปรุงการตรวจวัดแรงดันในระบบทางเดินอาหารส่วน
ต้นแสดงผลแบบภาพสามมิติ

1,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

384 ชุดปรับปรุงการตรวจวัดแรงดันในระบบทางเดินอาหารส่วน
ปลายแสดงผลแบบภาพสามมิติ

1,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

385 เตียงนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วยระบบไฮดรอลิก

880,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

386 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบมีเสาลาก

325,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

387 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบมีเสาลาก

212,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

388 รถเข็นเปลนอน

270,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

389 เครื่องชั่งน้าหนักและวัดดัชนีมวลกายชนิดดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง

25,300.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

390 รถเข็นใส่ยาฉุกเฉิน 4 ลิน้ ชัก

15,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ลาดับ
รายการ
391 รถเข็นเจาะเลือด 2 ลิน้ ชัก ขนาด 35x50x80 ซม.
392 เครื่องตรวจวัดความยืดหยุน่ ของตับ
393 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
394 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
395 เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
23,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
5,885,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
640,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
3,432,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
360,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

396 ชุดวัดเปอร์เซนต์ออกซิเจนต่ออากาศ

70,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

397 ชุดวัดแรงดันลบ การหายใจเข้า

40,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

398 เครื่องจี้ไฟฟ้า

400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

399 เครื่องตรวจสภาพการทางานของเส้นเลือดในการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม

1,600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

400 เครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทางานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์

2,820,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

401 เครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์วัดความดันเลือด

4,550,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

402 เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์แบบเคลือ่ นที่ได้
403 เครื่องฟอกน้าเหลือง
404 เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติ ชนิด หนึ่งช่องล้าง
405 เครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มชนิดเคลือ่ นที่ได้
406 โคมไฟผ่าตัดแบบแอลอีดีชนิดตัง้ พื้น

800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
1,650,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
900,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
6,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
650,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

407 เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า

1,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

408 เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผูป้ ่วยฟังก์ชั่นพื้นฐาน

1,200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

409 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดและออกกาลังกาย

5,900,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

410 เครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดและวัดความสามารถ
ซึมผ่านก๊าซภายในปอด

3,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

411 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์

2,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

412 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

413 กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติค

1,340,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

414 เครื่องจาลองภาพสาหรับการฝึกตรวจและผ่าตัดรักษาโรค
ทางเดินหายใจ

6,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

415 เครื่องจี้ด้วยความเย็น

1,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

416 เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน

2,200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

417 เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์

1,300,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

418 เครื่องตรวจด้วยคลืน่ เสียงความถี่สูง

3,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

419 เครื่องนาทางด้วยคอมพิวเตอร์

5,071,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

420 เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผูป้ ่วยขณะตรวจโรคระบบการ
หายใจ

1,750,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ลาดับ
รายการ
421 ชุดศูนย์กลางติดตามการทางานของสัญญาณชีพ

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
900,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

422 เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลือ่ นที่แบบซีอาร์ม

4,100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

423 ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดิทัศน์

4,560,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

424 ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดิทัศน์ชนิดสาย
ส่องตรวจขนาดเล็ก

1,520,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

425 ชุดกล้องส่องปอดและหลอดลมระบบวิดิทัศน์ชนิดให้
รายละเอียดภาพสูง

6,567,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

426 ชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์

5,340,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

427 โคมไฟผ่าตัด

6,060,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

428 จอมอนิเตอร์ขนาด 24 นิ้ว

52,200.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

429 ชุดปรับและควบคุมแรงดันออกซิเจนใช้กับแทงค์

42,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

430 เตียงเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย

1,700,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

431 เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทรล

5,600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

432 โปรแกรมเก็บข้อมูลการส่องกล้องเอ็นโดสมาร์ท

3,413,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

433 รถเข็นอุปกรณ์แพทย์และเวชภัณฑ์

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

434 รถดมยา (แสตนเลส)

26,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

435 ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในห้องส่องกล้องระบบ
ทางเดินหายใจ

6,605,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

436 เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผูป้ ่วยฟังก์ชั่นพื้นฐาน

1,200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

437 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและมีระบบหย่า
เครื่องอัตโนมัติพร้อมแสดงรูปภาพปอดจาลองของคนไข้

1,200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

438 เตียงผูป้ ่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชนิดราวกั้น
เตียงปิดเต็ม

360,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

439 เตียงผูป้ ่วยวิกฤติชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้าหนัก
ได้

280,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

440 เตียงผูป้ ่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชนิดราวกั้น
เตียงปิดเต็ม

240,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

441 เครื่องเฝ้าติดตามคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจชนิดส่งสัญญาณแบบไร้สาย

500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

442 เครื่องช่วยทดแทนการทางานของไตชนิดต่อเนื่อง

1,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

443 เครื่องเติมออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ทางกระแส
เลือด

3,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

444 เครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์เสริมครบ
ชุด

1,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

445 เครื่องวัดสัญญาณชีพผูป้ ่วยแบบโมดูล รองรับการเคลือ่ นย้าย
ได้

420,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ลาดับ
รายการ
446 เครื่องเฝ้าระวังข้างเตียงผูป้ ่วยวิกฤติชนิดโมดูล พร้อมมี
ข้อมูลสนับสนุนทางคลินิก

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
5,700,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

447 ตูอ้ บเครื่องมือแพทย์ชนิดปรับตัง้ อุณหภูมิได้

125,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

448 เครื่องให้ออกซิเจนชนิดให้อัตราการไหลสูง

180,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

449 เครื่องช่วยทดแทนการทางานของไตชนิดต่อเนื่อง

1,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

450 เครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดสีระบบดิจิตอล

3,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

451 เครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์เสริมครบ
ชุด

1,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

452 เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลืน่ ไฟฟ้าสมองแบบ 3 มิติ
พร้อมกล้องวีดีโอ

1,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

453 เครื่องวัดสัญญาณชีพผูป้ ่วยแบบโมดูล รองรับการเคลือ่ นย้าย
ได้

420,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

454 เครื่องเฝ้าระวังข้างเตียงผูป้ ่วยวิกฤติชนิดโมดูล พร้อมมี
ข้อมูลสนับสนุนทางคลินิก

3,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

455 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อม
แสดงรูปภาพปอดจาลองและค่าความแตกต่างระหว่างความ
ดันภายในและภายนอกปอดของคนไข้

2,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

456 เตียงผูป้ ่วยวิกฤติชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้าหนัก
ได้

1,120,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

457 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อม
แสดงรูปภาพปอดจาลองและค่าความแตกต่างระหว่างความ
ดันภายในและภายนอกปอดของคนไข้

3,600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

458 เครื่องเติมออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ทางกระแส
เลือด

3,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

459 เครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย
460 เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดลมไหลเวียน
461 เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง
462 ชุดศูนย์กลางเฝ้าระวังสัญญาณชีพผูป้ ่วยวิกฤติพร้อมมีข้อมูล
สนับสนุนทางคลินิก
463 เครื่องเฝ้าระวังข้างเตียงผูป้ ่วยวิกฤติชนิดโมดูล พร้อมมี
ข้อมูลสนับสนุนทางคลินิก
464 ชุดโมดูลวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลมหายใจออก

800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
90,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
360,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
1,200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
11,400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
1,100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

465 ชุดโมดูลวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ

200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

466 ชุดบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพลงกระดาษบันทึก

150,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

467 ตูอ้ บเครื่องมือแพทย์ชนิดปรับตัง้ อุณหภูมิได้

125,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ลาดับ
รายการ
468 เครื่องช่วยทดแทนการทางานของไตชนิดต่อเนื่อง

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
1,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

469 เตียงผูป้ ่วยวิกฤติชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้าหนัก
ได้

1,680,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

470 เครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดสีระบบดิจิตอล

3,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

471 เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร

1,200,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

472 เครื่องอัลตร้าซาวด์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

3,000,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

473 เครื่องอุ่นถุงเลือดและสารละลาย แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร

350,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

474 ถังไนโตรเจนเหลวเก็บตัวอย่าง ขนาด 3 ลิตร แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

85,600.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา

4,000,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา

475 เครื่องไดโอดเลเซอร์สาหรับรักษาทารกในครรภ์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
476 เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตัง้ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

110,400.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

477 เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตัง้ ขนาดไม่ต่า
กว่า 18,000 บีทียู แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

51,700.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

478 เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตัง้ ขนาดไม่ต่า
กว่า 24,000 บีทียู แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

56,200.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

479 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตัง้ ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

49,800.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

480 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตัง้ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

69,800.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

481 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

100,000,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชารังสีวิทยา

482 เครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอนพร้อมระบบควบคุม และ
อุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

110,000,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชารังสีวิทยา

483 เครื่องช่วยพยุงเดินแบบอัตโนมัติ แบบใช้รีโมทคอนโทรล
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

3,000,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด

ลาดับ
รายการ
484 เครื่องการวิเคราะห์ความผิดปกติ ขณะนอนหลับ แขวงศิริ
ราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
26,900,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

หน่วยงาน
ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช

950,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

1,000,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

487 จัดทาระบบเก็บฐานข้อมูลผูป้ ่วย แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร

277,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

488 ระบบการวัดขนาดกายวิภาคหลอดเลือดแดงใหญ่ เพื่อ
วางแผนและติดตามผลการรักษา แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร

600,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

489 เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง แขวงศิริ
ราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

1,500,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

490 ชุดเครื่องมือผ่าตัด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

1,600,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

491 ชุดเครื่องมือจับยึดกะโหลกศรีษะ แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร

1,600,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

400,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

493 เครื่องป้องกันลิม่ เลือดอุดตันที่หลอดเลือดดาขา แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

1,000,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

494 ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร

1,400,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

495 ปรับปรุงหน่วยเวชระเบียนงานวิจัย อาคารปฐมภูมิ ชั้น3

1,960,800.00 งบประมาณเงินรายได้ งานเวชระเบียน

496 งานปรับปรุงระบบกันซึม ตึก โอพีดี ชั้นดาดฟ้า

1,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

485 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
486 เครื่องปรับอุณหภูมิร้อน-เย็นขณะผ่าตัด แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

492 ชุดเครื่องมือถ่างขยายในการผ่าตัด แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

497 งานปรับปรุงหลังคาและผนังโถงชานพักบันได ตึกสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ชั้น 2-5

750,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

498 งานปรับปรุงระบบกันซึม ศรีสังวาลย์(ใหญ่) ชั้นดาดฟ้า

420,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

499 งานปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าและทาสีอาคาร
ตึกอนันทราช

560,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

500 จ้างปรับปรุงระบบท่อน้าดี อาคาร โอพีดี

2,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

501 จ้างปรับปรุงระบบท่อดับเพลิง ตึกศรีสังวาลย์ (ใหญ่,เล็ก)

3,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

ลาดับ
รายการ
502 ค่าที่ปรึกษาออกแบบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
บาดเจ็บ
และศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
35,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

503 ปรับปรุงหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1-2 (Daycare)

7,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

504 ปรับปรุงหอผูป้ ่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 72 ปี ชั้น 9

6,168,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

505 ก่อสร้างกลุม่ อาคารกายวิทยาทาน ศาลายา (ระยะที่ 2)
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

44,000,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

506 ปรับปรุงหออภิบาลมนตรี ตูจ้ ินดา (PICU) และหออภิบาล
ผูป้ ่วยเด็ก 2
(RCU) ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 2

56,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

507 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างปรับปรุงหออภิบาลมนตรี ตู้
จินดา (PICU) และหออภิบาลผูป้ ่วยเด็ก 2 (RCU) ตึกเจ้าฟ้าฯ
ชั้น 2
508 ปรับปรุงท่อเมนระบบแก๊สทางการแพทย์ ตึก 72 ปี ชั้น 6
ตะวันออก

งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

1,005,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

191,500.00 งบประมาณเงินรายได้ งานระบบแก๊สทางการแพทย์

509 เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบบังคับลารังสีชนิด
ละเอียดสูงและระบบภาพนาวิถีแบบเอกซเรย์สเตอริ
โอสโคปิค พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

112,450,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

ภาควิชารังสีวิทยา

510 ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค

652,498,000.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

511 ปรับปรุงพื้นที่หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ ตึกผูป้ ่วยนอก ชั้น
2
512 ค่าตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค (อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา)

36,534,053.20 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม
110,282,408.02 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

513 ปรับปรุงโถงตึก 84 ปี ชั้น 1

5,599,002.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

514 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารนวมินทรบ
พิตร ๘๔ พรรษา

3,859,884.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

515 ปรับปรุงหอผูป้ ่วย 84 ชั้น 5 ตะวันตก

15,036,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

516 ปรับปรุงหอผูป้ ่วย 84 ปี ชั้น 9 ตะวันตก

15,084,500.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

ลาดับ
รายการ
517 ปรับปรุงระบบท่อน้าดี อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ฝัง่ ด้านทิศเหนือ

งบประมาณโครงการ
แหล่งเงิน
หน่วยงาน
14,259,399.02 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

518 จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลท่อน้าดี,ท่อน้าทิ้ง,และท่อ
โสโครกอาคารเฉลิมพระเกียรติ

15,303,296.11 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

519 ปรับปรุงห้องเอ็กซเรย์รังสี และหลอดเลือด ตึก 72 ปี ชั้น 2
(ระยะที่ 2)

12,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์รังสีวิทยาหลอดเลือด
และรังสีร่วมรักษา

520 จ้างก่อสร้างศูนย์อาหารสวัสดิการ (Food Mall)

45,410,900.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

521 ปรับปรุงระบบท่อน้าดี อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ (ฝัง่ ด้านทิศใต้)

11,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบารุง

522 ปรับปรุงห้องผ่าตัด อาคาร 100 ปี พระศรีฯ ชั้น 4-5

27,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา

523 ปรับปรุงหอผูป้ ่วยอานันทมหิดล ชั้น 7
524 ค่าควบคุมงาน ปรับปรุงห้องเอ็กซเรย์รังสี และหลอดเลือด
ตึก 72 ปี ชั้น 2 (ระยะที่ 2)

1,925,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
222,400.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์รังสีวิทยาหลอดเลือด
และรังสีร่วมรักษา

525 ก่อสร้างอาคารงานบริการผ้าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

70,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

526 ปรับปรุงหอพักพยาบาล 1 ชั้น 2 ฝัง่ ตะวันตก ,ชั้น 3 และชั้น
4

12,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

527 ปรับปรุงพื้นที่ตึกผูป้ ่วยนอก ชั้น 1 และชั้น G

26,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

528 ค่าควบคุมงาน ปรับปรุงพื้นที่ตึกผูป้ ่วยนอก ชั้น 1 และชั้น G
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

457,500.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม
265,921,300.00

1 โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุระดับชาติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

136,321,700.00 งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน

งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

2 โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุระดับชาติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

129,599,600.00 งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
หน่วย: บาท
ลาดับ

รายการ

งบประมาณโครงการ

แหล่งเงิน

หน่วยงาน

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ค่าครุภัณฑ์
1 การจ้างที่ปรึกษา SAP ERP

30,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 การจ้างที่ปรึกษา SAP IS-H, i.s.h.med Phase 4

30,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 Security Protection Solution(Fire Wall)

28,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

4 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ IP phone Call Manager

25,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

5 การจ้างที่ปรึกษา BI

20,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 PC ขนาดหน้าจอ 23 นิ้ว และ 27 นิ้ว สาหรับหน้างาน

19,500,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

7 SAP Consulting-Cerner

13,225,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ SAP ซือ้ User ID เพิ่ม

10,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปสาหรับการผ่าตัดโรค
ระบบทางเดินปัสสาวะ (Fluoroscopy machine for
Urology procedure:PCNL, URS, Ureteric stent
management, AP, RP)(ORTHO.URO,Vascularใช้ร่วมกัน)

9,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

10 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดผ่านกล้อง
Laparoscopic system

8,794,800.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

11 ระบบกล้องผ่าตัดชนิดEndoscopic fluorescene imagine
system

7,500,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

12 เครื่องตรวจเอกซเรย์เคลือ่ นที่ระบบดิจิตอล

7,000,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เอกซเรย์

13 เครื่องวิเคราะห์ชั้นจอตาและหลอดเลือดโดยไม่ต้องฉีดสี
(OCT-A)

6,500,000.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

ลาดับ
รายการ
14 ชุดผ่าตัดผ่านกล้องโรคระบบทางเดินปัสสาวะ (Scope Unit
set for Urology included Narrow band imaging
technology or comparable)

งบประมาณโครงการ
6,000,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

15 Notebook

5,250,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

16 พัฒนาระบบ Helpdesk

5,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

17 Storage

5,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

18 ค่าพัฒนาระบบ SAP สาหรับแก้ไขโปรแกรม HR

5,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

19 เครื่องอัลตราซาวน์ พร้อม Probe ของศัลยกรรมหลอดเลือด

5,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

20 เครื่องเลเซอร์สาหรับผ่าตัดชนิดโฮเมี่ยม 100 วัตต์พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

5,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

21 ชุดเครื่องมือสาหรับการตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ(Fushion TRUS for prostatic
biopsy:Machine and Software, instrument)

5,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

22 ชุดผ่าตัดท่อทางเดินปัสสาวะ(Bipolar TUR set
Coagulation machine and Instrument)

5,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

23 ชุดตรวจประเมินและฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็ก การรับรู้ การ
เรียนรู้ การคิดเป็นเหตุเป็นผล และความจา รุ่น MYRO

4,950,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

24 กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลาแสงแคบพร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วงเพื่อถ่ายภาพแบบดิจิตอล (Slit Lamp)

4,500,000.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

25 เครื่องมือผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด แบบพิเศษ

4,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

26 เครื่องช่วยพยุงเดินแบบอัตโนมัติ

3,000,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

27 เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มข้นสูง

3,000,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

28 รถไมโครบัส 25 ที่นั่ง

3,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

29 Application Software

3,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

30 Switch และ Access Point

3,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

ลาดับ
รายการ
31 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่ เสียงความถี่สูง

งบประมาณโครงการ
3,000,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
คลินิกสูตินรีเวช

32 ชุดเลือ่ ยตัดกระดูกเล็กระบบไฟฟ้า

2,540,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

33 เครื่อง Ultrasound protable

2,500,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤต A (Sur)

34 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด วิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์
พร้อมวัดความสามารถในการดูดซึมของปอด

2,400,000.00

เงินรายได้

ศูนย์อายุรกรรม

35 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด Ortho (ราคาเกิน 5,000 บาท)

2,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

36 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด URO (ราคาเกิน 5,000 บาท)

2,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

37 เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง

1,910,000.00

เงินรายได้

ศูนย์อายุรกรรม

38 ชุดเครื่องมือผ่าตัดขากรรไกรล่าง

1,660,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

39 เลนศ์ 30 องศาของระบบทางเดินปัสสาวะ

1,620,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

40 ชุดสว่านไฟฟ้าสาหรับตัดเจาะกรอกระดูกด้วยความเร็วสูง
เฉพาะ Motor และสาย

1,600,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

41 ชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุน้ กลืนด้วยระบบการตอบสนอง
เกมส์คอมพิวเตอร์

1,500,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

42 Signage

1,500,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายการตลาด

43 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด-GENERAL (ราคาเกิน 5,000 บาท)

1,500,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

44 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด-ROBOTIC (ราคาเกิน 5,000 บาท)

1,500,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

45 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด MIS (ราคาเกิน 5,000 บาท)

1,500,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

46 Camera Head (หัวกล้องสาหรับผ่าตัดผ่านกล้อง)

1,400,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

47 เครื่องมือผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด แบบสามัญ

1,300,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

48 เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย (Bioelectric Impedance
Analysis)

1,200,000.00

เงินรายได้

งานโภชนาการ

49 เครื่องมือผ่าตัด/เครื่องมือทางการแพทย์สาหรับผ่าตัดGYNNAE (ราคาเกิน 5,000 บาท)

1,200,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

ลาดับ
รายการ
50 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด Vascular (ราคาเกิน 5,000 บาท)

งบประมาณโครงการ
1,200,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

51 ชุดเลือ่ ยตัดกระดูกหน้าอกผูใ้ หญ่

1,100,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

52 อุปกรณ์ฝึกการทรงตัวนั่งและยืน

1,000,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

53 Evaluation program Development (Phase 2)
intregrated program

1,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนสนง.ตรวจสอบ
หลักฐานทางการแพทย์

54 เครื่องลดอุณหภูมิร่างกายหลังช่วยฟื้นคืนชีพ

1,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤต B (Med)

55 พัฒนาระบบE Procurement ตามเทคโนโลยี

1,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนจัดซือ้ และพัสดุ

56 E-Application (สมัครงาน/คัดเลือก Online)

1,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

57 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด CVT (ราคาเกิน 5,000 บาท)

1,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

58 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด Neuro (ราคาเกิน 5,000 บาท)

1,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

59 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด จักษุ (ราคาเกิน 5,000 บาท)

1,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

60 กล้องส่องตรวจสาหรับการผ่าตัดโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
(Flexible URS scope)

1,000,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

61 เครื่องประเมินสมรรถภาพของมือและองศาการเคลือ่ นไหว
ของแขน รุ่น Tyromotion PABLO

998,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

62 เครื่องออกกาลังกายแขนขาในท่านอน

980,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

63 เครื่องมือผ่าตัดหัวใจและทรวงอก

976,500.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

64 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Zebra (ขนาดใหญ่ แกนกระดาษ 3
นิ้ว)

975,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

65 Refrigerate Air Dryer MGVSs

950,000.00

เงินรายได้

ส่วนวิศวกรรมเครื่องมือ
แพทย์

66 ตู้ Freezer

950,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

67 หัวTip ใช้กับเครื่อง Thermage

924,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ผิวหนัง

68 ตูเ้ ย็น

900,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

69 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด Plastic (ราคาเกิน 5,000 บาท)

900,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

ลาดับ
รายการ
70 เครื่องเป่าลมเย็น Cryoflo

งบประมาณโครงการ
800,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

71 รถนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วยแบบไฮโดรลิค ปรับระดับได้

800,000.00

เงินรายได้

งานสนับสนุนบริการทั่วไป

72 เครื่อง Defibrillator จานวน 2 เครื่อง

800,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤตหัวใจ

73 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด ENT (ราคาเกิน 5,000 บาท)

800,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

74 เครื่องถ่างกล้ามเนื้อชนิดถ่างรั้งตัวเอง แบบบุควอลเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Bookwalter self retaining
retractor)

800,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

75 โทรศัพท์ IP Phone ชนิดตัง้ โต๊ะ

700,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

76 iPad

700,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

77 Scanner

700,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

78 เครื่องดูดของเหลวในช่องปอดแบบอัตโนมัติ

690,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

79 รถเข็นใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อการขนย้ายระหว่างORและCSSD

675,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

80 เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบมือถือ (Hand
Held Auto Refrection)

650,000.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

81 หุ่นผูใ้ หญ่เต็ม

640,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพพยาบาล

82 เครื่องสนับสนุนการไอพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

600,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

83 รถนั่งเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย

600,000.00

เงินรายได้

งานสนับสนุนบริการทั่วไป

84 โทรศัพท์ IP Phone ชนิดไร้สาย

600,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

85 เตียงนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วยระบบไฮดรอลิค

600,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ผปู้ ่วยฉุกเฉิน

86 เครื่องฟอกไตเทียม(Hemodialysis)

600,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ไต

87 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด ศัลยกรรมทันตกรรม
(Dental)(ราคาเกิน 5,000 บาท)

600,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

ลาดับ
รายการ
88 กล้องสาหรับการผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ (Telescope 30
degree, 5 mm, 29 cm พร้อม clickline plastic handle)

งบประมาณโครงการ
575,500.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

89 เลนศ์ 70 องศาของระบบทางเดินปัสสาวะ

540,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

90 เครื่องมือวัด

505,000.00

เงินรายได้

ส่วนวิศวกรรมเครื่องมือ
แพทย์

91 เครื่องวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในเลือด (ทา Blood gas)

500,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤต B (Med)

92 เครื่องให้ออกซิเจน ชนิดการไหลสูง (High flow)

500,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤตหัวใจ

93 พัฒนา E Job ตามเทคโนโลยี

500,000.00

เงินรายได้

ส่วนจัดซือ้ และพัสดุ

94 Barcode Reader 2D

500,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

95 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ

500,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 10C

96 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด Pedriatic (ศัลยกรรมเด็ก) (ราคา
เกิน 5,000 บาท)

500,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

97 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด อายุรกรรมทางเดินหายใจ
(Bronchoscopy)(ราคาเกิน 5,000 บาท)

500,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

98 เครื่องมือเสริมการผ่าตัด ศัลยกรรม Laser ผิวหนัง
(Dermatology)(ราคาเกิน 5,000 บาท)

500,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

99 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัต(ิ Traction)

498,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

100 Monitor ขนาด 23 นิ้ว และ 27 นิ้ว

450,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

101 เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์แบบเคลือ่ นที่ได้(RO.Portable)

450,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ไต

102 กล้อง CCTV

360,000.00

เงินรายได้

งานต้อนรับและลงทะเบียน

103 เครื่องดูดเสมหะและน้าลายแบบติดผนัง (Vacumm
Pipeline)

360,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 15C

104 ด้ามจี้ห้ามเลือดด้วยระบบควบคุมความร้อน และระบบคีมซี
ลเส้นเลือด (ERBE)

360,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

105 เตียงฝึกผูป้ ่วย Bobath

350,000.00

เงินรายได้

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

ลาดับ
106 เครื่องพิมพ์บัตรผูป้ ่วย

รายการ

งบประมาณโครงการ
350,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

107 Handheld

350,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

108 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)

350,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11C

109 Flow meter Pipeline

350,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

110 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)

350,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 15A

111 ตูล้ ้างหม้อนอน

350,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 15A

112 เครื่องล้างหม้อนอนและอบฆ่าเชื้อ

350,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 15B

113 มอร์เตอร์ปั่นย่อยมดลูกใช้กับเครื่องปั่นย่อยมดลูก

350,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

114 เครื่องรับโทรศัพท์ CiSCO

300,000.00

เงินรายได้

ประสานผูป้ ่วยและรับนัด

115 ค่าติดตัง้ กล้อง CCTV

300,000.00

เงินรายได้

งานต้อนรับและลงทะเบียน

116 เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ

300,000.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

117 เครื่องปั่นตกตะกอนเลือด

300,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

118 Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

300,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

119 กล้อง CCTV จานวน 10 ตัว @30,000 บาท

300,000.00

เงินรายได้

สายงานสนับสนุนบริการ
ทางการแพทย์

120 เครื่องมือประจาห้องผ่าตัด (ราคาเกิน 5,000 บาท)เช่น
กรรไกรตัดไหม,Forceps, Clamp ฯลฯ

300,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

121 เครื่องมือผ่าตัดทรวงอก (Mediastinoscope set)

300,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

122 โทรทัศน์ 55" จานวน 10 เครื่อง

270,000.00

เงินรายได้

สายงานสนับสนุนบริการ
ทางการแพทย์

123 หม้อต้มแผ่นร้อน Hydrocollator

250,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

124 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด Pulse Oxymetor

250,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

125 เก้าอี้ทางาน

250,000.00

เงินรายได้

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

ลาดับ
รายการ
126 เครื่องให้ออกซิเจน ชนิดการไหลสูง (High flow)

งบประมาณโครงการ
250,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤต A (Sur)

127 เครื่องให้ออกซิเจน ชนิดการไหลสูง (High flow)

250,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤต B (Med)

128 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ

250,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 10A

129 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ

250,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

130 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ

250,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 12B

131 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ

250,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

132 รถ Emergency

240,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤตหัวใจ

133 Surface

240,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

134 เครื่องพิมพ์ฉลากยา Epson

225,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

135 เครื่องแปลงสัญญาณภาพในช่องปากเป็นดิจิตอล

220,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ทันตกรรม

136 จัดซือ้ เครื่องมือแพทย์ในระบบ Equipment Pool เครื่อง
Thopaz

220,000.00

เงินรายได้

ส่วนวิศวกรรมเครื่องมือ
แพทย์

137 Tablet/Smart Phone + อุปกรณ์ติดตัง้ (โครงการถนน
Toyota สู่ SIPH)

220,000.00

เงินรายได้

งานคลังเวชภัณฑ์

138 ชุดอุปกรณ์ Splint หรืออุปกรณ์ดามมือและนิ้วมือ

200,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

139 จัดซือ้ เครื่องมือแพทย์ในระบบ Equipment Pool เครื่อง
intermittant Mobile Suction

200,000.00

เงินรายได้

ส่วนวิศวกรรมเครื่องมือ
แพทย์

140 สายวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (O2 Saturetion)

200,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤต B (Med)

141 เตียงนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วยระบบไฮดรอลิค

200,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาล
ห้องปฏิบัติการ Cath Lab

142 เครื่องเฝ้าติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ

200,000.00

เงินรายได้

คลินิกโรคภูมิแพ้

143 เตียงนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วยระบบไฮดรอลิค

200,000.00

เงินรายได้

คลินิก หู คอ จมูก

144 เครื่องเฝ้าติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ

200,000.00

เงินรายได้

คลินิก หู คอ จมูก

ลาดับ
รายการ
145 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Zebra (ขนาดเล็ก แกนกระดาษ 4
ซม.)

งบประมาณโครงการ
200,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

146 Barcode Reader Mobile T-DOC

200,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

147 โปรแกรม ABBYY

200,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

148 เครื่องเฝ้าติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ

200,000.00

เงินรายได้

ศูนย์หัวใจ

149 Wireless Barcode reader (โครงการถนน Toyota สู่
SIPH)

200,000.00

เงินรายได้

งานคลังเวชภัณฑ์

150 กรรไกรผ่าตัดผ่านกล้องทางสูตินรีเวช รุ่น 34310EH

200,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

151 หัวกรอเร็ว

190,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ทันตกรรม

152 Bechert-McPherson Forcep angled 10.0 mm,11.0
cm.

162,000.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

153 เครื่อง Projector

150,000.00

เงินรายได้

สนง.เลขานุการสายงาน
บริหาร

154 เครื่องพิมพ์ Wristband

150,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

155 เครื่องวัดความดัน Digital

140,000.00

เงินรายได้

งานเคมีบาบัด

156 อุปกรณ์รองตัวเพื่อช่วยจัดท่าผูป้ ่วยด้วยการดูดอากาศ
ออกแบบครึ่งตัว

126,000.00

เงินรายได้

งานรังสีรักษา

157 เครื่องสัน่ ปอด Vibrator

125,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

158 จัดซือ้ เครื่องมือแพทย์ในระบบ Equipment Pool เครื่อง
Heat Nebulizer

125,000.00

เงินรายได้

ส่วนวิศวกรรมเครื่องมือ
แพทย์

159 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด Pulse Oxymetor

125,000.00

เงินรายได้

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

160 โครงเหล็กแขวนถุงผ้าเปื้อน

120,000.00

เงินรายได้

งานผ้า

161 Smart phone

120,000.00

เงินรายได้

งานสนับสนุนบริการทั่วไป

162 ชุดโต๊ะห้องตรวจ -ตูเ้ ก็บเอกสารบานลิน้ ชัก (Ortho)

120,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

163 ชุดโต๊ะห้องตรวจ-ตูเ้ ก็บเอกสารบานลิน้ ชัก (นรีเวช)

120,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

164 สายวัด O2 sat เด็ก,ผูใ้ หญ่

120,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤตหัวใจ

165 หุ่นครึ่งตัว

120,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพพยาบาล

ลาดับ
รายการ
166 เครื่องดูดเสมหะและน้าลายแบบติดผนัง (Vacumm
Pipeline)

งบประมาณโครงการ
120,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

167 รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency Cart)

120,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14B

168 อุปกรณ์รองตัวเพื่อช่วยจัดท่าผูป้ ่วยด้วยการดูดอากาศ
ออกแบบทั้งตัว

119,800.00

เงินรายได้

งานรังสีรักษา

169 Foot switch ใช้กับเครื่องThermage

107,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ผิวหนัง

170 เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Jacobson
Micro Scissors 45 ang. 18cm -7"

105,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

171 สายวัดออกซิเจนแบบหนีบหู (O2 Saturetion)

100,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤต B (Med)

172 Castroviejo Eye Caliper straight 0-20 mm, 8.5 cm.

100,000.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

173 Barraquer Cilia Forceps

100,000.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

174 เก้าอี้นอน Recltner (lagyboy pinnacle)

100,000.00

เงินรายได้

งานเคมีบาบัด

175 Barcode reader wireless

100,000.00

เงินรายได้

งานคลังเวชภัณฑ์

176 เครื่องมือผ่าตัด เสริมการผ่าตัด Thyroid (ราคาเกิน 5,000
บาท)

100,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

177 เครื่องมือผ่าตัด เสริมทางศัลยกรรม ศีรษะ คอ และเต้านม
(ราคาเกิน 5,000 บาท)

100,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

178 ชุดเครื่องมือสาหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Vascular OR set
kidney transplant and complex vascular involving
tumor)

100,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

179 คีมจับหลอดเลือด

90,700.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

180 Myoma Screw

90,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

181 Uterine Elevator ชนิดฉีดสีได้

90,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

182 เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Jacobson
Micro Scissors 125 ang. 18cm -7"

90,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

183 ค่าเก้าอี้ ตูล้ นิ้ ชักล้อเลือ่ น ในห้องตรวจแทนของเก่าที่ชารุด
(Surg)

84,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

184 เก้าอี้มีพนักในเคาร์เตอร์พยาบาล (Ortho)

82,500.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

ลาดับ
รายการ
185 ชุดโต๊ะห้องตรวจ-ตูเ้ ก็บเอกสารบานลิน้ ชัก(PM&R)

งบประมาณโครงการ
80,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

186 ชุดโต๊ะห้องตรวจ-ตูเ้ ก็บเอกสารบานลิน้ ชัก (ฟื้นฟูหัวใจ)

80,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

187 ตูเ้ ย็น

80,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

188 โคมไฟส่องตรวจเคลือ่ นที่ได้

75,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เด็ก

189 เก้าอี้มีพนักในเคาร์เตอร์พยาบาล (PM&R)

75,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

190 เก้าอี้บริเวณเคาน์เตอร์พยาบาล

75,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

191 ชุดตะกั่ว

75,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาล
ห้องปฏิบัติการ Cath Lab

192 Lens superquad 160

72,200.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

193 ชุดทดสอบเครื่องช่วยหายใจ (test-lung)

72,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤตหัวใจ

194 เครื่องกรอผ่าตัดฟันคุด

70,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ทันตกรรม

195 เครื่อง Finger Scan พร้อมกรอบ

70,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

196 เครื่องฉายแสง

64,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ทันตกรรม

197 หัวกรอช้าอันงอ

64,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ทันตกรรม

198 หัวกรอช้าอันตรง

64,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ทันตกรรม

199 Model จาลองกระดูก

60,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

200 Set ทาหัตถการออร์โธปิดิกส์

60,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

201 Set ทาหัตถการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

60,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

202 Set ทาหัตถการเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

60,000.00

เงินรายได้

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

203 Set ทาหัตถการศัลยกรรม

60,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ศัลยกรรม

204 Set ทาหัตถการนรีเวช

60,000.00

เงินรายได้

คลินิกสูตินรีเวช

205 เก้าอี้มีพนักในห้องตรวจ ห้องหัตถการ และเก้าอี้กลมไม่มี
พนักมีล้อ (Ortho)

60,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

206 เครื่องย่อยเอกสาร

60,000.00

เงินรายได้

สนง.เลขานุการสายงาน
บริหาร

207 Arita Meibomian compressor

60,000.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

208 Barcode Reader มีสาย T-DOC

60,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

ลาดับ
209 NUC

รายการ

งบประมาณโครงการ
60,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

210 ตัววัดรังสี ( OSL ) รายบุคคล และ Pocket Dosemeter

60,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

211 เก้าอี้มีพนักในเคาร์เตอร์พยาบาล (ฟื้นฟูหัวใจ)

52,500.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

212 ตูใ้ ส่อุปกรณ์ซองม้วน,ซองสาเร็จรูป

50,000.00

เงินรายได้

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

213 เก้าอี้ในห้องตรวจ และห้องหัตถการ

50,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

214 เก้าอี้สานักงาน

50,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

215 Cryo cuff

50,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

216 เครื่องมือตัดเล็บผูเ้ ป็นเบาหวาน

50,000.00

เงินรายได้

คลินิกเบาหวาน

217 รถเข็นสาหรับเวชภัณฑ์ (โครงการถนน Toyota สู่ SIPH)

50,000.00

เงินรายได้

งานคลังเวชภัณฑ์

218 ตู้ Locker พนักงาน (ขนาด12ช่อง,เก็บเสือ้ กาวน์)

48,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

219 Coagulating and Dissecting Electrode

48,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

220 Lens superfield NC

47,100.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

221 Lens Abraham Capsulotomy Yag

45,200.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

222 Lens Abraham Iridectomy Yag

45,200.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

223 หุ่นเด็กเล็ก CPR

45,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพพยาบาล

224 รถเข็นสัมภาระ

40,000.00

เงินรายได้

งานสนับสนุนบริการทั่วไป

225 ชั้นสแตนเลสวางกล่องพลาสติก

40,000.00

เงินรายได้

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

226 เครื่องพิมพ์ Matrix พร้อมหมึก 8 ตลับ

40,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

227 รถเข็นทาหัตถการ

40,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

228 ตูแ้ ยกเวชภัณฑ์ติดเชื้อสาหรับผูป้ ่วย

40,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

229 Mobile Sat (เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเคลือ่ นที)่

40,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

230 หัว Suction

39,000.00

เงินรายได้

งานเคมีบาบัด

231 ค่าเก้าอี้แบบมีพนักพิงห้องประชุม (Surg)

37,500.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

ลาดับ
รายการ
232 Lens Four miror Gonioscope

งบประมาณโครงการ
37,200.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน

233 เครื่องดูดเสมหะและน้าลายแบบติดผนัง (Vacumm
Pipeline)

36,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 10A

234 เครื่องดูดเสมหะและน้าลายแบบติดผนัง (Vacumm
Pipeline)

36,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 10C

235 เครื่องดูดเสมหะและน้าลายแบบติดผนัง (Vacumm
Pipeline)

36,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

236 หุ่นเด็กเล็ก Foreign body

35,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพพยาบาล

237 Mayo scissors ring handle full curved blades

33,600.00

เงินรายได้

ฝ่ายบริการพยาบาลด้าน
หัตถการ

238 Lens Three miror Universal

32,800.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

239 Lens super 66

31,400.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

240 Lens superpupil XL

31,400.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

241 Opthamoscope (เครื่องตรวจตา)

31,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

242 Lens laser Focal/Grid

30,400.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

243 ตูเ้ ก็บผ้าสะอาด

30,000.00

เงินรายได้

งานสนับสนุนบริการทั่วไป

244 เลนส์กล้องถ่ายรูป NIKON AF-S 70-300MM

30,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

245 เก้าอี้มีพนักในห้องตรวจ ห้องหัตถการ และเก้าอี้กลมไม่มี
พนักมีล้อ (PM&R)

30,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

246 ตูว้ างรองเท้าพนักงาน

30,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤตหัวใจ

247 เครื่องแฟกซ์เอกสาร

30,000.00

เงินรายได้

ส่วนคลังพัสดุทางการแพทย์
Share

248 ชั้นวางเอกสารเวชระเบียนผูป้ ่วย

30,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

249 รถเข็นแสตนเลส 1 ลิน้ ชัก

30,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

250 จอ Monitor 32" พร้อมกรอบ

30,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

251 หุ่นเด็กโต CPR

26,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพพยาบาล

252 ชุดดูดสารคัดหลัง่ ( SUCTION )

25,500.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 12A

253 เครื่องมือตรวจตา OPHTHALMOSCOPE

25,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เด็ก

254 ที่กั้นเตียง

25,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

ศูนย์จักษุ

ลาดับ
255 เครื่องเชคประสาทฟัน

รายการ

งบประมาณโครงการ
24,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ศูนย์ทันตกรรม

256 รถเข็นแสตนเลส 2 ชั้น

24,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

257 Lens Iridotomy Argon

22,600.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

258 Lens 90 D

22,200.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

259 Lens 78 D

22,200.00

เงินรายได้

ศูนย์จักษุ

260 Ultrasonic neubulizer (เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการ
ละลายเสมหะ)

22,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

261 ไม้เท้าพยุงเดิน (รถเข็นหัดเดิน)

20,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัด

262 ตูเ้ ก็บของเจ้าหน้าที่

20,000.00

เงินรายได้

งานสนับสนุนบริการทั่วไป

263 แท่นตัดเทปคู่

20,000.00

เงินรายได้

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

264 ตูเ้ ก็บเอกสาร

20,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

265 Monitor ขนาด 32 นิ้ว

20,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

266 เก้าอี้นั่งถ่ายแบบมีล้อ

20,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

267 ตุม้ น้าหนัก

20,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

268 เครื่องชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง

20,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

269 Locker 12 ช่อง

20,000.00

เงินรายได้

งานคลังเวชภัณฑ์

270 Ambubag

19,500.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 12B

271 เครื่องขูดหินปูน

16,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ทันตกรรม

272 รถเข็นของ (คล้ายรถใส่ผ้า Porter)

16,000.00

เงินรายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

273 ตู้ Locker 9 ช่อง

15,600.00

เงินรายได้

ฝ่ายควบคุมการเงิน - บัญชี

274 ตูเ้ ก็บเอกสาร

15,000.00

เงินรายได้

งานสนับสนุนบริการทั่วไป

275 เก้าอี้มีพนักในห้องตรวจ ห้องหัตถการ และเก้าอี้กลมไม่มี
พนักมีล้อ (ฟื้นฟูหัวใจ)

15,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

276 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดวัดทางข้อมือ

15,000.00

เงินรายได้

งานเคมีบาบัด

277 Bed side commode มีล้อ

13,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 12B

278 Kid Micro Surgical Tips

11,600.00

เงินรายได้

ศูนย์ทันตกรรม

ลาดับ
รายการ
279 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Manual

งบประมาณโครงการ
11,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

280 Pressure gauge (ตัววัดแรงดัน)

11,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

281 ตู้ Locker พนักงาน

10,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลผูป้ ่วย
วิกฤตหัวใจ

282 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น

10,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 12B

283 ตูเ้ ย็น

10,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 15A

284 เครื่องวัดอุณหภูมิกายแบบเลเซอร์/อินฟราเรด

10,000.00

เงินรายได้

ส่วนคัดกรองผูป้ ่วย

285 ตูเ้ ย็น 7 คิว

9,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11C

286 ตูเ้ ย็นแช่นม 2 ประตู

9,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

287 pipeline 2 หัว

8,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

288 เก้าอี้เบาะ ไม่มีพนักพิง

7,500.00

เงินรายได้

ศูนย์หัวใจ

289 โต๊ะทางานผูจ้ ัดการส่วน

7,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 10B

290 ล็อคเกอร์พยาบาล

6,500.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

291 ตูเ้ ก็บอุปกรณ์ขนาด 40x90 cm ลิน้ ชัก 3 ชั้น

6,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

292 เครื่องวัดความดันแบบ Manual (Sphygmomanometer)

6,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 10C

293 ตูเ้ ก็บเครื่องมือแพทย์

6,000.00

เงินรายได้

ศูนย์หัวใจ

294 เครื่องวัดความดันแบบ Manual

5,500.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11B

295 ไมโครเวฟ

5,000.00

เงินรายได้

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

296 ชุดรอกเกาะเตียง

5,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 11A

297 โต๊ะทางานผูจ้ ัดการส่วน

5,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 15B

298 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การแพทย์

5,000.00

เงินรายได้

ศูนย์หัวใจ

รวมค่าครุภัณฑ์

383,306,000.00

ลาดับ

รายการ

งบประมาณโครงการ

แหล่งเงิน

หน่วยงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 เครื่องทาน้าเย็นสาหรับ OAU พร้อมติดตัง้

24,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

2 งานปรับปรุงระบบนิวมาติกส์ทิวป์

10,000,000.00

เงินรายได้

สายงานสนับสนุนบริการ
ทางการแพทย์

3 ปรับปรุงพื้นที่สานักงาน IT

5,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

4 ปรับปรุงพื้นที่สานักงาน CIT

3,000,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล

5 งานปรับปรุงพื้นที่ห้องยาคลินิค

2,000,000.00

เงินรายได้

สายงานสนับสนุนบริการ
ทางการแพทย์

6 งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพงานสนับสนุนฯ

2,000,000.00

เงินรายได้

สายงานสนับสนุนบริการ
ทางการแพทย์

7 เดินสายเครือข่าย (Network Cabling)

700,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารระบบโครงข่าย
ITและแอพลิเคชัน

8 ปรับปรุงเคาน์เตอร์ลงทะเบียนกลางให้สะดวกต่อการบริการ
และการทางาน ติดตัง้ ช่องเก็บLOST&Found และเอกสาร
รับส่งเวชระเบียน

500,000.00

เงินรายได้

งานต้อนรับและลงทะเบียน

9 ปรับปรุงห้องรักษาความปลอดภัย ชั้น B1

400,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

10 ปรับปรุงพื้นที่ห้องเจ้าหน้าที่พยาบาลส่วนศูนย์นรีเวชและ
ศูนย์ศัลยกรรม (เนื่องจากใช้ห้องเบรคห้องเบรคเดียวกัน)

400,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

11 ปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ส่วนศูนย์ Ortho

323,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

12 ปรับปรุงพื้นที่ : บุผนังกั้นเสียง (Gypsum Wall Board
System)

300,000.00

เงินรายได้

ศูนย์อายุรกรรม

13 ปรับปรุงแนวผนังกันกระแทก ประมาณ 43เมตร

250,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เด็ก

14 ปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ส่วนศูนย์นรีเวชและศูนย์ศัลยกรรม

245,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

15 ปรับปรุงเคาน์เตอร์เจาะเลือด 3 เคาเตอร์

200,000.00

เงินรายได้

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

16 ปรับปรุงพื้นที่เล่นเด็กรวมประมาณ 63 ตารางเมตร
รวมของเล่นเด็ก

200,000.00

เงินรายได้

ศูนย์เด็ก

ลาดับ
รายการ
17 ปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ส่วนศูนย์ PMR

งบประมาณโครงการ
185,000.00

แหล่งเงิน
เงินรายได้

หน่วยงาน
ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

18 ปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ส่วนศูนย์SURG.

181,500.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

19 ปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ส่วนศูนย์ฟื้นฟูหัวใจ

147,500.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

20 ค่าBuitin ตูว้ างเอกสารCounter พยาบาล ประมาณ 1.5 x
1 เมตร (Ortho)

60,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

21 ค่าBuitin ตูว้ างเอกสาร Counter พยาบาล ประมาณ 1.5 x
1 เมตร (Surg)

60,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริหารจัดการอาคาร
และระบบขนส่ง

22 ปรับปรุงพื้นที่ 14 A

20,000.00

เงินรายได้

ส่วนบริการพยาบาลหอ
ผูป้ ่วย 14A

รวมค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

50,172,000.00

รวมงบลงทุน

433,478,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
หน่วย: บาท
ลาดับ

รายการ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
1 เครื่องล้างและฆ่าเชื้อรถเข็นระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
แบบ 2 ประตู ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 1 เครื่อง

งบประมาณโครงการ

แหล่งเงิน

หน่วยงาน

108,025,700.00
18,500,000.00 งบประมาณแผ่นดิน - ศูนย์การแพทย์กาญจนา
งบเงินอุดหนุนทั่วไป ภิเษก

2 ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดานพร้อมระบบก๊าซทาง
การแพทย์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 2 ชุด

1,100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน - ศูนย์การแพทย์กาญจนา
งบเงินอุดหนุนทั่วไป ภิเษก

3 ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตัง้ ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

7,000,000.00 งบประมาณแผ่นดิน - ศูนย์การแพทย์กาญจนา
งบเงินอุดหนุนทั่วไป ภิเษก

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 1
งาน

51,900,700.00 เงินรายได้

ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก

5 ปรับปรุงโถงพักคอยชั้น 2 1 งาน

25,000,000.00 เงินรายได้

ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก

6 ปรับปรุงส่วนขยายงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER
1 งาน

3,525,000.00 เงินรายได้

ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก

7 ปรับปรุงห้องนักเวชสถิติ 1 งาน

1,000,000.00 เงินรายได้

ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1 ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

90,949,600.00
90,949,600.00 งบประมาณแผ่นดิน - ศูนย์การแพทย์กาญจนา
งบเงินอุดหนุน
ภิเษก
(บูรณาการ)

