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1 Infusion Pump เคร่ือง 1         60,000        60,000 10 10 เพื่อใหห้มุนเวยีนและเพยีงพอต่อการ
ใช้งานส าหรับบริหารยาเคมีบ าบดั
และยา HAD

ศูนย์เคร่ืองมือ

2 Infusion Drive Analyzer เคร่ือง 1 150,000      150,000      0 0 66+24 ทกุสาขา ใช้สอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย์ เคร่ือง
ใหส้ารน  า และทดสอบหลังการซ่อม
บ ารุงรักษา

ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์

3 ตุ้มน  าหนักมาตรฐาน ส าหรับสอบเทยีบ 
พร้อมใบรับรอง 50 mg - 1 kg

ชุด 1 80,000        80,000       0 0 20+6 ทกุสาขา ใช้สอบเทยีบเคร่ืองชั่งน  าหนัก 
ประเภทเด็กทารก

ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์

4 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดทั่วไป ชุด 1 95,000        95,000       ทกุสาขา ทดแทนช ารุด หอ้งผ่าตัด
5 แบตตาเล่ียนโกนผมไฟฟา้ เคร่ือง 1 8,500          8,500         อุบติัเหตุ ยังไม่มีใช้งาน ศัลยกรรมชาย
6 โคมไฟส่องตรวจภายใน อัน 1 9,000          9,000         1 5 30-40ราย/เดือน ปฐมภมูิ ช ารุด ใกล้ใจ 2
7 ชุดส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนปลาย ชุด 1 74,000        74,000       1 ทดแทนช ารุด หอ้งผ่าตัด
8 เคร่ืองฟงัเสียงหวัใจทารก เคร่ือง 1         68,000        68,000 1 แม่และเด็ก ยังไม่มีใช้งาน หลังคลอด
9 Kerrison 1 mm. อัน 1 35,500        35,500       ไม่มีใช้งาน หอ้งผ่าตัด
10 Kerrison 2 mm. อัน 1 34,500        34,500       ทดแทนช ารุด หอ้งผ่าตัด
11 โต๊ะสแตนเลส ส าหรับวางเคร่ืองมือแพทย์ ตัว 1 8,500          8,500         10 ส าหรับวางเคร่ืองมือแพทย์ ไม่

เพยีงพอต่อการใช้งาน
หอ้งผ่าตัด

12 Suction Pipe line  เคร่ือง 1 15,000        15,000       1 ใช้ล้างเคร่ืองส่องกล้อง หอ้งผ่าตัด
13 เก้าอี ปรับเอน ส าหรับตรวจการได้ยิน ABR 

ในเด็กทารก
ตัว 1 11,500        11,500       0 0 27,00ราย/ปี ส าหรับตรวจการได้ยิน ABR ในเด็ก

ทารก
จักษุ

แบบฟอร์มค ำของบลงทุน  แผนเงินนอกงบประมำณ ประจ ำปี 2561
เครือข่ำยโรงพยำบำลสุไหงโก-ลก

ครุภณัฑ์กำรแพทย์
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14 Prone Head Set อัน 1 29,000        29,000       Neuro / 
Ortho /Uro

 หมอนรองหน้าผาก แก้ม ล าคอ มีรู
ตรงกลาง ใช้ปอ้งกันภาวะแทรกซ้อน

วสัิญญี

15 Syringe Driver เคร่ือง 1 26,000        26,000       0 10 Palliative ใช้ส าหรับบริหารยาแก้ปวดชนิดฉีด
 Morphin กรณีผู้ปว่ยไม่สามารถ
รับประทานยาเองได้

SP Palliative 

16 ด้ามกรอฟนั LED อัน 1 23,000        23,000       ชนิด LED ใช้ส าหรับงานทนัตกรรม
เคล่ือนที่ และงานหตัการที่มีความ
ยาก

ทนัตกรรม

17 SPO2 Cable for masimo GE monitor เส้น 2 17,000        34,000       11ปี 30ราย/เดือน ทารกแรกเกิด ใช้ต่อกับเคร่ือง Monitor เพื่อวดัค่า
 SPO2 เทคโนโลยีของเคร่ืองเปล่ียน
 สาย Cable จึงสามารถวดัค่าได้

NICU

18 รถเข็นฉุกเฉิน คัน 1 15,000        15,000       0 0 ศัลยกรรม
กระดูก

 Emergency care size 40x55x80
 cm.  ใช้ในการท าหตัถการ

พ.8

19 รถเข็นพร้อมตู้ลิ นชัก คัน 1 15,000        15,000       0 กุมารเวช
กรรม

 จัดแจกยารับประทานส าหรับจัด
แจกยาตามหลัก 6 R

กุมารเวชกรรม
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20 ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว (6,000 ลิตร)พร้อม
รถเข็นทอ่

ชุด 2 11,000        22,000       0 12 Palliative   
โรคไม่ติดต่อ

เรื อรัง

ส าหรับผู้ปว่ย Palliative ที่ใช้
ออกซิเจนจ านวนมาก และ Hart 
dessas lung cancer  ระยะ End 
OF life และผู้ปว่ย COPD

SP Palliative 1 PCT 
MED 3

21 รถเข็นนั่งผู้ปว่ย ส าหรับเข้าหอ้งน  า พื นนั่ง
เจาะรูส าหรับถ่าย มีหม้อนอน 1 ใบ เบาะ
รองนั ง พร้อมเสาน  าเกลือ

คัน 1 11,000        11,000       0 3000 ส าหรับเข้าหอ้งน  า พื นนั่งเจาะรู
ส าหรับถ่าย มีหม้อนอน 1 ใบ เบาะ
รองนั ง พร้อมเสาน  าเกลือ

อายุรกรรมชาย

22 รถเข็นท าความสะอาด  Utility Care ขนาด 
53x95 x120 cm มี 4 ชั น พร้อมถุงผ้า 1 ใบ 
ขนาด 50x30x70 cm

คัน 1 10,000        10,000       0 ทกุสาขา Utility Care ขนาด 53x95 x120 
cm มี 4 ชั น พร้อมถุงผ้า 1 ใบ 
ขนาด 50x30x70 cmส าหรับแจก
เสื อผ้าผู้ปว่ยหอ้งพเิศษ

พ.8

23 ที่ล้างแผล  Dressing Stool size 38x54 
cm. ปรับสูงต่ าได้ 75- 100 cm ท าด้วยส
แตนเลส ใส่ลูกล้อขนาด 2 นิ ว

ตัว 1 8,000          8,000         1 10+ ศัลยกรรม
กระดูก

 Dressing Stool size 38x54 cm.
 ปรับสูงต่ าได้ 75- 100 cm ท า
ด้วยสแตนเลส ใส่ลูกล้อขนาด 2 นิ ว 
ไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน

พ.8

24 ที่นอนลม ตัว 2           9,500        19,000 5 10 Alpha Bed ไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน Palliative - 2
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25 รถเข็นของ 2 ชั น Treatment  ขนาด 
45x85x80 cm

คัน 1 9,000          9,000         2 20 2800 ทกุสาขา Treatment  ขนาด 45x85x80 cm
  ไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน ปจัจุบนั
ใช้ รถท าหตัการและรถแจกอาหาร
ในคันเดียวกัน

อายุรกรรมชาย

26 เติง อัน 1 8,000          8,000         0 การแพทย์
ทางเลือก

ใช้กับผู้ปว่ยเพื่อลดความปวด เช่น
ปวดหลัง ปวดประจ าเดือน

แผนไทย

27 ลูกตุ้มถ่วงน  าหนักพร้อมแกน ชุด 1 6,000                   6,000 0 0 1 ศัลยกรรม
กระดูก

ไม่เพยีงพอต่อการหมุนเวยีนใช้งาน PCT Ortho

28
29 เหล็กแขวนปลายเตียง Skin Traction ชุด 1         20,000        20,000 0 0 1 ศัลยกรรม

กระดูก
ไม่เพยีงพอต่อการหมุนเวยีนใช้งาน PCT Ortho

30 Gay O2 2 ทาง อัน 3           4,500        13,500 1 3 ไม่เพยีงพอ พ.6
31 เคร่ืองชั่งน  าหนักดิจิตอลส าหรับเด็ก 0-1 ปี เคร่ือง 1 10,000        10,000       ยังไม่มีใช้งาน ใกล้ใจ 2
32 เคร่ืองชั่งน  าหนักดิจิตอลแบบตั งพื นส าหรับ

ผู้ใหญ่
เคร่ือง 1 2,000          2,000         40 ราย / วนั ช ารุดและพกพาในชุมชน ใกล้ใจ 2

33 โต๊ะสแตนเลส วางเคร่ืองมือแพทย์ 2 ชั น 
ขนาด 52x92x80

ตัว 1 10,000        10,000       4-5 ราย/วนั ปฐมภมูิ วางเคร่ืองมือแพทย์ 2 ชั น ขนาด 
52x92x80 ใช้ส าหรับวางอุปกรณ์
ท าหถัการ

ใกล้ใจ 2
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34 เตียงผู้ปว่ย ที่สามารถปรับระดับได้ทั งศรีษะ
และปลายเทา้ สามารถตะแคงซ้ายขวาได้

เตียง 1 30,000        30,000       4 ไต  เนื่องจากเก้าอี ส าหรับการฟอกเลือด
  เร่ิมช ารุด มีอายุการใช้งาน มากวา่
 10 ปี

ไตเทยีม

35 เปลนอน ชนิดล้อมีเบรค คัน 1 30,000        30,000       4 5+ 10+/วนั อุบติัเหตุ
และหวัใจ

อายุการใช้งานนนาน และไม่
เพยีงพอ เหมาะกับการใช้ 
Resuscitate

ศูนย์เปล

39 953,500 1,000,000

 รวม บำท 1000000               -              1,000,000


