
(ราง)

รายละเอียดแผนจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

แผนงานยุทธศาสตร และแผนงานพื้นฐาน
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รวมทั้งสิ้น

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

    2,644,910,800

    1,834,815,000                -      709,195,100    100,900,700     2,644,910,800

1,037,373,000    -             435,486,000   51,235,200     1,524,094,200    

1 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 58,326,600         113,997,600     172,324,200      

2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 141,416,900       51,235,200      192,652,100      

3 โรงพยาบาลราชวิถี 391,995,000       36,420,000      428,415,000      

4 โรงพยาบาลเลิดสิน 93,850,000         -                 93,850,000        

5 โรงพยาบาลสงฆ 19,200,000         -                 19,200,000        

6 สถาบันทันตกรรม 63,034,400         -                 63,034,400        

7 สถาบันพยาธิวิทยา 1,566,700           -                 1,566,700         

8 สถาบันประสาทวิทยา 14,192,800         -                 14,192,800        

9 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 14,300,000         -                 14,300,000        

10 สถาบันโรคทรวงอก 19,365,000         -                 19,365,000        

11 สถาบันโรคผิวหนัง 55,100,000         -                 55,100,000        

12 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต จังหวัดตรัง 4,045,300           -                 4,045,300         

13 สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ -                    64,872,600      64,872,600        

14 ศูนยนวัตกรรมสุขภาพผูสูงอายุ 9,683,300           -                 9,683,300         

15 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี 3,733,000           25,291,500      
29,024,500        

 (ราง) ภาพรวมจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมการแพทยหมวดงบลงทุน

หนวย : บาท

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

                        1,834,815,000
รวม

ลําดับ หนวยงาน

                          810,095,800

กลุมงานดานเฉพาะทาง
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รวมทั้งสิ้น

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

 (ราง) ภาพรวมจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมการแพทยหมวดงบลงทุน

หนวย : บาท

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

ลําดับ หนวยงาน

16 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 98,230,000         -                 98,230,000        

17 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 17,994,000         194,904,300     212,898,300      

18 โรงพยาบาลเวชชารักษ ลําปาง 17,340,000         -                 17,340,000        

19 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 14,000,000         -                 14,000,000        

782,850,000      -             100,855,400   49,665,500     933,370,900      

18 สถาบันมะเร็งแหงชาติ 165,500,000       -                 165,500,000      

19 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 9,300,000           -                 9,300,000         

20 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 108,500,000       49,665,500      158,165,500      

21 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 15,700,000         -                 15,700,000        

22 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 145,250,000       -                 145,250,000      

23 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 80,300,000         -                 80,300,000        

24 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 87,700,000         43,855,400      131,555,400      

25 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 170,600,000       57,000,000      227,600,000      

กลุมงานดานมะเร็ง
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รวมทั้งสิ้น

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

 (ราง) ภาพรวมจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมการแพทยหมวดงบลงทุน

หนวย : บาท

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

ลําดับ หนวยงาน

14,592,000        -             172,853,700   -                187,445,700      

26 สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 3,981,700           92,419,200      96,400,900        

27 โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 3,100,000           -                 3,100,000         

28 โรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอน 2,500,000           18,758,000      21,258,000        

29 โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 1,846,000           100,000          1,946,000         

30 โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 871,200             17,740,900      18,612,100        

31 โรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี 20,000               600,000          620,000            

32 โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี 2,273,100           43,235,600      45,508,700        

กลุมงานดานเสพติด
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หนวย : บาท

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

รวม    1,510,094,200

1,023,373,000     -              435,486,000   51,235,200     1,510,094,200   

1 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 58,326,600           113,997,600     172,324,200        

2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 141,416,900         51,235,200      192,652,100        

3 โรงพยาบาลราชวิถี 391,995,000         36,420,000      428,415,000        

4 โรงพยาบาลเลิดสิน 93,850,000           -                 93,850,000         

5 โรงพยาบาลสงฆ 19,200,000           -                 19,200,000         

6 สถาบันทันตกรรม 63,034,400           -                 63,034,400         

7 สถาบันพยาธิวิทยา 1,566,700             -                 1,566,700           

8 สถาบันประสาทวิทยา 14,192,800           -                 14,192,800         

9 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 14,300,000           -                 14,300,000         

10 สถาบันโรคทรวงอก 19,365,000           -                 19,365,000         

11 สถาบันโรคผิวหนัง 55,100,000           -                 55,100,000         

12 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต จังหวัดตรัง 4,045,300             -                 4,045,300           

13 สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ -                      64,872,600      64,872,600         

14 ศูนยนวัตกรรมสุขภาพผูสูงอายุ 9,683,300             -                 9,683,300           

15 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี             3,733,000       25,291,500 29,024,500         

16 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 98,230,000           -                 98,230,000         

17 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 17,994,000           194,904,300     212,898,300        

กลุมงานดานเฉพาะทาง

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย หมวดงบลงทุน
กลุมงานดานเฉพาะทาง

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

หนวยงาน

                          1,023,373,000                          486,721,200

รวมทั้งสิ้นลําดับ
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หนวย : บาท

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย หมวดงบลงทุน
กลุมงานดานเฉพาะทาง

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

หนวยงาน รวมทั้งสิ้นลําดับ

18 โรงพยาบาลเวชชารักษ จังหวัดลําปาง 17,340,000           -                 17,340,000         

19 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 14,000,000           -                 14,000,000         
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

172,324,200  

คาครุภัณฑ 58,326,600    

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 9,166,600      

900,000         

480,000         

386,600         

2,400,000       

5,000,000       

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 49,160,000    

6,000,000       

2,500,000       

9,800,000       

6,460,000       

6,400,000       

6,000,000       

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

1. เตียงนอนไฟฟาสําหรับผูปวยหนัก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว    
กรุงเทพมหานคร 6 เตียง

2. เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว          
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3. เครื่องวิเคราะหการแข็งตัวของเลือด แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5. ระบบศูนยกลางเฝาระวังติดตามการทํางานของหัวใจ แขวงคันนายาว              
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6. เครื่องผาตัดน้ําวุนลูกตาสวนหลัง แขวงคันนายาว เขตคันนายาว        
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

หมวดงบลงทุน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

รายการ

4.เครื่องเฝาระวังและติดตามการทํางานของหัวใจ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง

5. เครื่องชวยหายใจที่ควบคุมดวยปริมาตรและความดัน แขวงคันนายาว              
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

1. เครื่องตรวจภายในหลอดเลือดดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง แขวงคันนายาว     
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2. เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3. เครื่องเอกซเรยซีอารมชนิดเคลื่อนที่ไดพรอมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล       
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4. ชุดตรวจวินิจฉัยรักษาและผาตัดดวยการสองกลองระบบทางเดินอาหารระบบวิดีทัศน
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

รายการ

1,500,000       

1,200,000       

5,700,000       

3,600,000       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 113,997,600  

1. อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม     
ศูนยประชุม และที่จอดรถ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี          
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 100,497,600    

งบประมาณทั้งสิ้น 229,880,000     

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                    

เงินงบประมาณ 229,880,000     

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 50,248,800      

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 100,497,600     

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 79,133,600      

(2) ปรับปรุงติดตั้งเมนไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา            
อาคารศูนยการแพทยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 13,500,000     

10. เตียงผาตัดศัลยกรรมออรโธปดิกส แขวงคันนายาว เขตคันนายาว   
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

7. เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟาสมอง EEG แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

8. เครื่องติดตามคลื่นหัวใจไฟฟาผูปวยตลอด 48 ชั่วโมง (Holter Degitak XT 48 HR) 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

9. ชุดกลองสองตรวจกระเพาะอาหารชนิดรายละเอียดสูง แขวงคันนายาว             
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
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หนวย : บาท

งบประมาณ

192,652,100  

คาครุภัณฑ 141,416,900  

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 8,160,000     

8,160,000     

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 8,160,000     

650,000          

900,000          

600,000          

580,000          

610,000          

920,000          

1,000,000       

950,000          

1,950,000       

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

1. เครื่องวัดสายตาและความโคงกระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดมือถือ ตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

2. เครื่องลางกลองสองตรวจระบบทางเดินอาหารแบบอัตโนมัติ ตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

หมวดงบลงทุน

3. เครื่องบริหารกลามเนื้อตา (Synoptophore) ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

4. เครื่องออกกําลังพรอมระบบลดการเกร็งและ BIOFEEDBACK สําหรับแขนและขา 
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

5. เครื่องกระตุนการกลืนแบบพกพา ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

6. เครื่องตรวจอวัยวะภายในสําหรับตรวจชองคลอด ดวยคลื่นเสียงความถี่สูง 
ชนิดสี 2 หัวตรวจ ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

7. เครื่องวัดสายตาและความโคงกระจกตา (Auto Kerato-Refractor) ตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

8. กลองสําหรับตรวจโพรงจมูก และหลอดลม ที่สามารถปรับโคงงอไดขนาดเล็ก 
ชนิดวีดีทัศน ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ตัว

9. เครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางออม ชนิดมอง 2 ตาพรอมอุปกรณแสดงภาพ
ทางวีดีทัศน ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 133,256,900  

133,256,900  

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 133,256,900  

20,000,000     

28,000,000     

6,420,000       

1,990,000       

3,900,000       

5,500,000       

14,000,000     

4,800,000       

5,000,000       

2,750,000       

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

1. เครื่องแกไขภาวะสายตาดวยเลเซอร ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

2. เครื่องแยกชั้นกระจกตาดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชเลเซอรความเร็วสูง 
(Femtosecond Laser) ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

3. เครื่องเอกซเรยทั่วไป ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

4. เครื่องดมยาสลบชนิด 3 กาซ พรอมเครื่องชวยหายใจและวิเคราะห
กาซคารบอนไดออกไซดและยาดมสลบ ขณะผาตัดพรอมเครื่องติดตามการทํางาน
ของหัวใจ ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

5. กลองจุลทรรศนสําหรับผาตัดตาพรอมกลองสังเกตการณและระบบวิดิโอ 
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ตัว

6. กลองจุลทรรศนสําหรับผาตัดตาระบบไฟฟาพรอมกลองสังเกตการณและระบบวิดิโอ 
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ตัว

7. กลองถายภาพและตรวจวิเคราะหระบบการไหลเวียนของเสนเลือดในจอประสาทตา
ดวยการฉีดสี Fluorescein และ Indocyanine green angiography ดวยระบบ
เลเซอรสแกน ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 ตัว

8. กลองถายภาพลูกตาสวนหนาความละเอียดสูง พรอมวัดความยาวลูกตาแบบอัตโนมัติ 
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ตัว

9. เครื่องเลเซอรรักษาโรคจอประสาทตา ชนิดลําแสงสีเขียวและสีแดง ตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

10. เครื่องอบฆาเชื้อดวยแกสเอทธิลีนออกไซด ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

5,061,000       

6,000,000       

2,535,900       

15,000,000     

12,300,000     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 51,235,200    

ผลผลิตองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาและถายทอด 51,235,200    

กิจกรรมพัฒนาและถายทอดองคความรู 51,235,200    

51,235,200     

งบประมาณทั้งสิ้น 94,880,000   

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                 

เงินงบประมาณ 94,880,000   

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 22,140,000   

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 21,504,800   

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 51,235,200   

1. อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย 7 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 7,000 ตารางเมตร
 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 1 หลัง

12. เครื่องวิเคราะหความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของกระจกตาระหวางผาตัด 
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

13. เครื่องถายภาพกระจกตา เพื่อวางแผนการผาตัดและชี้นําระหวางการผาตัด
ตอกระจก ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

14. กลองจุลทรรศนตรวจตาและบันทึกภาพทางการแพทยชนิดลําแสงแคบพรอม
จอภาพ 

    15. เครื่องถายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกวาง ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง

11. ชุดเกาอี้สําหรับตรวจวัดสายตา ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3 ชุด
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

428,415,000  

คาครุภัณฑ 391,995,000  

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 9,445,000     

3,895,000       

2,850,000       

2,700,000       

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 382,550,000  

200,000,000    

7,000,000       

8,500,000       

4,800,000       

1,950,000       

5,000,000       

14,000,000     

4. เตียงผาตัดศัลยกรรมประสาทพรอมชุดตอชนิด เอกซเรยผานได 360 องศา      
สําหรับใชงานรวมกับ O-arm แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เตียง

รายการ

5. ชุดเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใชคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6. เครื่องเลเซอรจับภาพฟลูออเรสเซนต เพื่อใชในการผาตัดศัลยกรรม (Fluobeam) 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

7. เครื่องหัวใจและปอดเทียม แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. หุนยนตผาตัด แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

2. เครื่องหัวใจและปอดเทียม แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3. ชุดถายทอดสัญญาญภาพ สําหรับผาตัดผาน กลอง ทางสูตินรีเวชกรรม 
ชนิดความละเอียดระดับ Ultra HD และสรางภาพดวยแสง อินฟราเรดหรือ  
ฟลูออเรสเซนต เพื่อวินิจฉัยหาตอมน้ําเหลือง เซนติเนล แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1. เตียงนอนผูปวยควบคุมการทํางานดวยระบบไฟฟาสําหรับหอผูปวยหนัก           
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 41 เตียง

3. กลองสองทอไตชนิดโคงงอไดตรงปลาย ureterorenifiberscope แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ตัว

2. ชุดฝกการกูชีพขั้นสูงผูใหญ พรอมอุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมได แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

โรงพยาบาลราชวิถี
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณรายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

โรงพยาบาลราชวิถี

7,500,000       

4,200,000       

7,000,000       

10,000,000     

12,800,000     

10,000,000     

12,000,000     

1,900,000       

9,000,000       

14,000,000     

5,500,000       

15. เครื่องสลายนิ่วโดยใชพลังงานลมและคลื่นเสียงความถี่สูง พรอมเครื่องดูเศษนิ่ว 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

16. ชุดถายทอดสัญญาญภาพ สําหรับผาตัดผานกลอง ทางสูตินรีเวชกรรม 
ชนิดความละเอียดระดับ Ultra HD และสรางภาพดวยแสงอินฟราเรดหรือ
ฟลูออเรสเซนต เพื่อวินิจฉัยหาตอมน้ําเหลืองเซนติเนล แขวงทุงพญาไท 

   17. กลองจุลทรรศนผาตัดตาพรอมอุปกรณตอพวง แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 2 ตัว

18. เครื่องวิเคราะหกระจกตาดวยแสงเลเซอร (Anterior Segment OCT) 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

9. โคมไฟผาตัดชนิด 3 โคม พรอมระบบกลองถายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง
แบบติดตั้งบริเวณกลางโคม แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

10. เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดันสําหรับเด็กแรกเกิดถึงผูใหญ 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

11. เตียงผาตัดระบบไฟฟาชนิดฝงพื้น สําหรับหองผาตัด Hybrid 
พรอมอุปกรณประกอบ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เตียง

12. เครื่องเลเซอร Holmium YAG Laser สําหรับผาตัดกลองสองควานลูกหมากและ
สลายนิ่วขนาดกําลัง 100 วัตต แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

13. เครื่องตรวจวิเคราะหระบบการขับถายปสสาวะแบบไรสายพรอมระบบ 
Video Urodynamic แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

14. อุปกรณเก็บชิ้นเนื้อตอมลูกหมากความแมนยําสูงโดยใชเทคโนโลยีกับภาพคลื่น
แมเหล็กไฟฟาเพื่อตรวจวินิจฉัยมะเร็งตอมลูกหมาก (MRI fusion ultrasound guide 
biopsy of peostate) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

8. เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ชนิด 3 มิติ     
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณรายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

โรงพยาบาลราชวิถี

1,500,000       

3,800,000       

2,400,000       

3,500,000       

2,200,000       

2,500,000       

5,000,000       

12,000,000     

6,500,000       

4,000,000       

4,000,000       

28. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasound) แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

29. เครื่องตรวจการไดยินพรอมการติดตั้ง แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

22. กลองสองตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีทัศน ชนิดอัลตราซาวด แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

23. เครื่องจี้และตัดดวยกาซอารกอน พรอมอุปกรณสําหรับใชจี้หามเลือด
ในระบบทางเดินหายใจ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

24. เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

25. เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่แบบซีอารม (Mobile C-arm Xray machine) 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

26. เครื่องเอกซเรยทั่วไประบบดิจิทัล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

27. เครื่องตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

19. เครื่องฉายแสงรังสี UV รักษากระจกตา (Corneal Cross Link) แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

20. ชุดกลองสองตรวจลําไสเล็กระบบวิดีทัศนชนิด Single Balloon แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

21. กลองสองตรวจลําไสใหญขนาดเล็กชนิดใหรายละเอียดภาพสูง แขวงทุงพญาไท    
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว



4 / 4

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณรายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

โรงพยาบาลราชวิถี

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 36,420,000    

1. อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 96 หอง พื้นที่ใชสอยประมาณ 3,908 
ตารางเมตร ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง 36,420,000     

งบประมาณทั้งสิ้น 72,833,300     

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                   

เงินงบประมาณ 72,833,300     

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 15,000,000     

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 36,420,000     

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 21,413,300     
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หนวย : บาท

งบประมาณ

93,850,000    

คาครุภัณฑ 93,850,000    

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 14,150,000    

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 14,150,000    

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 14,150,000    

3,600,000       

3,520,000       

2,400,000       

1,780,000       

1,700,000       

850,000          

300,000          

7. เครื่องตรวจวัดระดับความลึกของการสลบ  แขวงสีลม เขตบางรัก    
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

โรงพยาบาลเลิดสิน

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. เตียงผูปวยไฟฟา แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 60 เตียง

2. เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Patient monitoring) แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง

3. เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดันพรอมเครื่องผลิตอากาศ
ภายในตัวเครื่อง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

4. เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดันสําหรับเด็กโต            
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

5. เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไมสอดใสทอ Ventilator 
(Conventional mode + Noninvasive mode) 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

6. เครื่องสองหลอดลมดวยกลองชนิดสายออน แขวงสีลม เขตบางรัก    
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

โรงพยาบาลเลิดสิน

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 79,700,000    

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 79,700,000    

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 79,700,000    

17,000,000     

10,000,000     

8,000,000       

7,000,000       

6,700,000       

5,400,000       

5,000,000       

4,000,000       

3,800,000       

3,700,000       

6. เครื่องเฝาติดตามการทํางานของระบบประสาทขณะผาตัด แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

7. เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

8. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาของกลามเนื้อและระบบประสาท แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1. กลองจุลทรรศนสําหรับผาตัดทางศัลยกรรมประสาทพรอมกลองสองตรวจและแขน
กลองแบบเสมือนไรน้ําหนัก แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

2. เครื่องเอกซเรยฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซ-ีอารมแบบชุดรับภาพ
ชนิดแฟลตพาแนล (Flat Panel Detector) แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3. กลองผาตัดในชองทองและอุงเชิงกราน Laparoscopy และอุปกรณเสริม
ทั้ง Set แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

4. เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

9. กลองถายภาพจอประสาทตามุมกวางดวยระบบเลเซอรสแกน แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

10. เครื่องอัลตราซาวดชองทองกลามเนื้อและหลอดเลือดสําหรับใชที่ ICU 
ศัลยกรรมและหอผูปวยศัลยกรรม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5. ชุดถายทอดสัญญาณภาพจุลศัลยกรรมความละเอียดสูงดวยกลองสองตรวจ
ชนิดสามมิติพรอมแขนสําหรับปรับยกกลองและจอแสดงภาพสามมิต ิแขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
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หนวย : บาท

งบประมาณ

โรงพยาบาลเลิดสิน

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

2,500,000       

1,900,000       

1,800,000       

1,500,000       

1,400,000       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                  

ผลผลิตองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาและถายทอด -                  

กิจกรรมพัฒนาและถายทอดองคความรู -                  

1. อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น  พื้นที่ใชสอยประมาณ 20,966 
ตารางเมตร โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 1 หลัง -                   

งบประมาณทั้งสิ้น 406,956,000   

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                   

เงินงบประมาณ 406,956,000   

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 78,281,400     

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 36,602,300     

ป 2563 ตั้งงบประมาณ -                   

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 292,072,300   

14. เครื่องปมหัวใจอัตโนมัติ (CPR machine) แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

15. ชุดเครื่องมือสําหรับการผาตัดเก็บชิ้นเนื้อดานศัลยกรรมประสาท แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

12. กลองสองตรวจทอไตแบบโคงงอไดชนิดตัวรับสัญญาณภาพที่ปลายกลอง
แบบดิจิตอล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

13. เครื่องชวยหายใจสําหรับเด็กชนิดความถี่สูง (ventilator ที่มี Combine mode, 
Conventional, HFOV  and non-invasive  mode) แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

11. เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 กาซ พรอมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

19,200,000         

คาครุภัณฑ 19,200,000         

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 19,200,000         

6,000,000             

2,000,000             

5,600,000             

3,600,000             

2,000,000             

4. เครื่องเลเซอรรักษาโรคตอหินทั้งชนิดมุมปดและมุมเปด 
พรอมฟงกชั่นยิงรักษาตะกอนน้ําวุนตาได แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5. เครื่องถายภาพมุมตา 360 องศา แบบอัตโนมัติ แขวงทุงพญาไท          
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

โรงพยาบาลสงฆ

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. ระบบจัดเก็บและรับสงภาพทางการแพทย (PACS) แขวงทุงพญาไท     
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2. รถพยาบาลฉุกเฉิน พรอมอุปกรณชวยชีวิต แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 คัน

3. เครื่องตรวจวิเคราะหจอประสาทตาสําหรับตอกลองจุลทรรศน          
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

63,034,400   

คาครุภัณฑ 63,034,400   

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 27,434,400   

900,000         

800,000         

780,000         

750,000         

645,000         

600,000         

397,500         

374,500         

360,000         

354,000         

สถาบันทันตกรรม

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. ชุดปฏิบัติงานทางทันตกรรมประดิษฐพรอมเครื่องมือ ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 ชุด

8. เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา แบบอัตโนมัติ พรอมตูใสเครื่อง AED 
ชนิดตั้งพื้น ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 เครื่อง

9. เครื่องกรอกระดูกและฟนสําหรับงานศัลยกรรมชองปาก  ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 เครื่อง

10. เครื่องขูดหินปูนระบบเพียโซอิเลคทริค สําหรับเกลารากฟน ชนิดมีถังใสน้ํายา  
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 6 เครื่อง

2. เครื่องอานและแปลงสัญญาณขอมูลเอกซเรยเปนระบบดิจิตอล  
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง

3. ชุดตรวจวิเคราะหการสบฟนแบบดิจิตอล  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

4. ตูอบแหงสายยางและเครื่องมือ (Drying Cabinet) มีประตูเปด-ปด 2 ประตู 
แบบบานสวิง ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตู

5. เครื่องกรอแตงชิ้นงานทางทันตกรรมภายนอกชองปาก (Dental Micromotor) 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 43 เครื่อง

6. กลองถายภาพรังสีในชองปากชนิดเคลื่อนที่ได มีลักษณะเปนกลองถายรูป 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 6 ตัว

7. เครื่องขยายคลองรากฟน  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 5 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

สถาบันทันตกรรม

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

310,000         

240,000         

210,000         

200,000         

185,000         

150,000         

132,000         

125,000         

80,000           

57,000           

40,000           

39,000           

22. เครื่องขัดชิ้นงานทางทันตกรรมในหองปฏิบัติการ ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

18. เครื่องผสมปูนแบบสุญญากาศ (Vaccum mixer)  ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง

19. ชุดเครื่องทําความสะอาดชิ้นงาน ทางทันตกรรมดวยการเปาทราย
ชนิดเคลื่อนที่ได ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

20. เครื่องวัดความมีชีวิตของฟน ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 3 เครื่อง

11. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 เครื่อง

12. เครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดแรงดูดสูง ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง

13. เครื่องจี้และตัดดวยไฟฟา (Electrosurgical Unit)  ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 เครื่อง

14. เครื่องตัดวัสดุอุดคลองรากฟน  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 5 เครื่อง

15. เครื่องลางคลื่นความถี่สูงพรอมระบบใหความรอน ขนาด 28 ลิตร 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

16. เครื่องวัดความขนานของฟนพรอมอุปกรณ (surveyor) ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 เครื่อง

17. เครื่องวัดความยาวรากฟน  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง

21. เครื่องฉีดวัสดุอุดคลองรากฟน  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

สถาบันทันตกรรม

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

31,000           

30,000           

26,400           

8,560,000       

7,150,000       

1,540,000       

1,188,000       

1,180,000       

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 35,600,000   

14,400,000     

12,000,000     

9,200,000       

23. เครื่องทําความสะอาดดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic cleaner) 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

24. รถเข็นสเตนเลสชนิด 3 ชั้น ราวเข็นตรง ขนาด 60x90x80 ซม. 
แบบเจาะรู ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน

1. ยูนิตทําฟนสําหรับผูสูงอายุและผูพิการทางการเคลื่อนไหว ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 12 ชุด

2. ระบบจัดเก็บขอมูลและรับสงภาพทางการแพทย ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

3. กลองจุลทรรศนสําหรับงานทันตกรรมพรอมชุดถายทอดภาพ ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 ตัว

30. เครื่องซีลและตัดซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อแบบอัตโนมัติ 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง

25. เครื่องเขยาปูนพลาสเตอร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 1 อัน

29. เครื่องแสดงการสบฟนชนิดปรับไดบางสวน พรอมชุดวัดความสัมพันธใบหนา 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 22 ตัว

28. เครื่องฉายแสงทางทันตกรรมแบบไรสาย (สําหรับบมวัสดุบูรณะฟน)    
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 44 เครื่อง

26. ยูนิตทําฟน ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 20 ชุด

27 ชุดโตะปฏิบัติการศรีษะจําลองทางทันตกรรมพรอมอุปกรณประกอบ    
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 ชุด
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

1,566,700     

คาครุภัณฑ 1,566,700     

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 1,566,700     

1,566,700       

สถาบันพยาธิวิทยา

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปด แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

14,192,800        

คาครุภัณฑ 14,192,800        

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 4,042,800         

280,000              

600,000              

640,000              

352,800              

170,000              

2,000,000           

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 10,150,000        

2,500,000           

2,500,000           

1,000,000           

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. เครื่องตรวจวิเคราะหการนอนหลับพรอมตรวจคลื่นไฟฟาสมอง         
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

6. เครื่องเฝาระวังการทํางานของหัวใจ การหายใจความดันโลหิต         
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  5 เครื่อง

1. เครื่องควบคุมสารละลายดวยไซริงค แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

2. เครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI Ankle brachial index)   
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3. เครื่องควบคุมสารน้ําทางหลอดเลือดดํา (Infusion pump แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง

4. เตียงคนไขพิเศษระบบไฟฟา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 6 เตียง

5. หุนยนตดูแลผูสูงอายุ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว

2. เครื่องตรวจหัวใจ เสนเลือดและเสนประสาทดวยคลื่นความถี่สูง 
(Ultrasound) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3. เครื่องอบแหง (dryer carbinet) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

สถาบันประสาทวิทยา

รายการ
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

สถาบันประสาทวิทยา

รายการ

1,250,000           

1,600,000           

1,300,000           

4. เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง (Cryostat)   แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5. เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปด แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

6. เครื่องฉายแสงเอกซเรยทางทันตกรรม แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

14,300,000   

คาครุภัณฑ 14,300,000   

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 14,300,000   

4,500,000      

4,800,000      

5,000,000      

2. ลิฟตโดยสารพรอมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต อาคาร 8 (8 ชั้น) ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 2 ตัว

3. ลิฟตโดยสารพรอมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต อาคาร 3 (5 ชั้น) ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 2 ตัว

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหยาเครื่องอัตโนมัติและ
ประมวลผลพยาธิสภาพปอด พรอมแสดงรูปภาพปอดจําลองคนไข ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 5 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

19,365,000    

คาครุภัณฑ 19,365,000    

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 2,865,000      

1,000,000        

440,000          

1,000,000        

425,000          

คาครุภัณฑต่ํากวา > 1ลานบาท 16,500,000    

7,000,000        

6,000,000        

3,500,000        

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. เครื่องกําหนดตําแหนงสําหรับการตรวจวินิจฉัยหลอดลม ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

1. ชุดสําหรับปองกันรังสี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี             
จังหวัดนนทบุรี 20 ชุด

2. แวนตาปองกันรังสี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี                  
จังหวัดนนทบุรี 20 อัน

3. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบการวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ 
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง

4. เตียงผูปวยไฟฟาปรับระดับสําหรับการตรวจหัวใจชนิดคลื่นความถี่สูง 
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 เตียง

2. เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจดวยคลื่นความถี่สูง ชนิดใชในหองตรวจสวนหัวใจ 
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

3. ชุดตรวจวิเคราะหสมรรถภาพปอดดวยระบบคอมพิวเตอรพรอมตูวัดปริมาตร
ความจุปอด ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

สถาบันโรคทรวงอก

รายการ
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หนวย : บาท

งบประมาณ

55,100,000  

คาครุภัณฑ 55,100,000  

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 800,000      

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 800,000      

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 800,000      

400,000        

400,000        

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 54,300,000  

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 54,300,000  

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 54,300,000  

14,000,000    

3,500,000     

4,500,000     

2,900,000     

5,400,000     

1,700,000     

1,800,000     7. เตียงผาตัดปลูกผม แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เตียง

1. ชุดวิเคราะหหาลําดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนมสมัยใหม 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2. เครื่องเลเซอรสําหรับรักษาเสนเลือดขอดและกําจัดขน (IPL) แขวงทุงพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3. เครื่องเลเซอรสําหรับรักษาภาวะผิดปกติของเสนเลือดในชั้นผิวหนัง (Pluse dye 
Laser) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4. เครื่องเลเซอรชนิดคารบอนไดออกไซด (CO2) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5. เตียงผาตัดใหญควบคุมดวยไฟฟา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เตียง

6. โคมไฟแขวนเพดานคูพรอมกลอง แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

2. เครื่องดูดควันและกลิ่นทางการแพทยในระหวางผาตัด สาขาศูนยราชการ แขวงทุงสอง
หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

สถาบันโรคผิวหนัง

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. เครื่องที่ใหกําเนิดลมเย็นเพื่อทําความเย็นที่ผิวหนัง สาขาศูนยราชการ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

สถาบันโรคผิวหนัง

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

3,500,000     

4,500,000     

9,000,000     

3,500,000     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                

ผลผลิตองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาและถายทอด -                

กิจกรรมพัฒนาและถายทอดองคความรู -                

1. อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พรอมรื้อถอน แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

-                 

งบประมาณทั้งสิ้น 947,000,000    

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 66,290,000      

เงินงบประมาณ 880,710,000    

ป 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ 325,659,200    

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 122,191,500    

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 56,104,800      

ป 2563 ตั้งงบประมาณ -                    

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 376,754,500    

11. เครื่องเลเซอร Erbium YAG สาขาศูนยราชการ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

8. เครื่องแสงความเขมขนสูง เพื่อผิวกระจางใส ลดริ้วรอย กําจัดขน สาขาศูนยราชการ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

9. เครื่องเลเซอรสําหรับรักษาภาวะผิดปกติของเสนเลือดในชั้นผิวหนัง (Pluse dye 
Laser) สาขาศูนยราชการ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

10. เครื่องเลเซอรรักษาความผิดปกติของเม็ดสีบนผิวหนัง สาขาศูนยราชการ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

4,045,300      

คาครุภัณฑ 4,045,300      

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 345,300        

115,300          

74,900           

70,000           

85,100           

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 3,700,000      

1,800,000       

1,900,000       

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพรอมแสดงปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง

1. ตูฉายแสงสําหรับรักษาโรคผิวหนังยูวีเอและยูวีบีชวงแคบพรอมอุปกรณประกอบ 
ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ตู

2. เครื่องฉายแสงอุลตราไวโอเลต (UV) เฉพาะบริเวณเพื่อทําการรักษาโรคทางผิวหนัง
 (Excimer Light) ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการใหสารละลายและเลือดทางหลอดเลือดดํา ตําบลบานควน 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง

3. รถเข็นฉุกเฉินสําหรับใชในรถ Ambulance ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 คัน

4. เครื่องผสมครีม Homogenizer ขนาดไมเกิน 20 ลิตร ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 เครื่อง

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต จังหวัดตรัง

รายการ
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

64,872,600  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 64,872,600  

1. อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย 4.0 เพื่อสุขภาวะ
ของผูสูงอายุ สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

56,018,500   

งบประมาณทั้งสิ้น 280,091,700     

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                    

เงินงบประมาณ 280,091,700     

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 56,018,500      

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 112,036,600     

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 112,036,600     

8,854,100

สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

2. ปรับปรุงสํานักงาน อาคาร 4 ชั้น 3 สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ
 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

งบประมาณ

9,683,300     

คาครุภัณฑ 9,683,300     

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 9,683,300     

9,683,300      

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

ศูนยนวัตกรรมสุขภาพผูสูงอายุ

รายการ

รวมทั้งสิ้น

1. ชุดอุปกรณการออกกําลังกายตนแบบเพื่อใชพัฒนานวัตกรรมศูนยออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพผูสูงอายุระบบดิจิทัล ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 29,024,500       

คาครุภัณฑ 3,733,000        

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 908,000           

1. ชุดอุปกรณวิเคราะหการเดินสําหรับลูวิ่งไฟฟาพยุงน้ําหนักดวยแรงกดอากาศ      
ตําบลหวยใหญ  อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

578,000            

2. เตียงผูปวยระบบไฟฟา ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 5 เตียง 330,000            

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 2,825,000        

1. ชุดอุปกรณสรางกระแสน้ําเพื่อการรักษาและพื้นไลนเนอรสําหรับสระธาราบําบัด 
ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,750,000          

2. เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา และเครื่อง monitor EKG ตําบลหวยใหญ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,075,000          

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 25,291,500      

1. ปรับปรุงอาคารผูปวยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ 
ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ 25,291,500        

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 98,230,000      

คาครุภัณฑ 98,230,000      

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 98,230,000      

1. ชุดกลองผาตัดสมอง (Microscope) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 20,000,000        

2. เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงแบบความถี่สูงและ 3 มิติ (3D Echocardiogram) 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 15,000,000        

3. ชุดศูนยกลางเก็บบันทึกขอมูลพรอมเครื่องเฝาระวังการทํางานของหัวใจและ
ระบบไหลเวียนสําหรับผูปวยวิกฤต (Monitor with Central monitor)                 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 18,430,000        

4. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาสมองระบบคอมพิวเตอร ชนิด 128 ชองสัญญาณ 
(Electroencephalogram) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 10,500,000        

5. เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย (Air Compressor) แขวงทุงพญาไท        
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง 4,000,000          

6. เครื่องชวยหายใจชนิดความถี่สูง (Neonatal and Infant High Frequency 
Ventilator) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 6,900,000          

7. เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยแรงดันและปริมาตรแบบมีประสิทธิภาพสูง 
(Neonatal and and Infant Ventilator) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 3,600,000          

8. ชุดกลองสองตรวจผาตัด 4k ระบบวีดีทัศนชนิดใหความละเอียดสูงพิเศษ 
(UHD Scope) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,000,000          

9. เครื่องอบฆาเชื้อดวยแกสแอทธีลีนออกไซด (Sterilized ethylene Oxide)    
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,000,000          

10. ชุดสองกลองทางเดินอาหารและตรวจลําไสใหญ 
(video Esophagogastroscope and Colonoscope) แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,800,000          

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน
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หนวย : บาท

งบประมาณ

212,898,300  

คาครุภัณฑ 17,994,000    

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 1,500,000     

900,000          

600,000          

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 16,494,000    

7,000,000       

3,500,000       

2,568,000       

1,926,000       

1,500,000       

1. ชุดอุปกรณสําหรับการทําการรักษาดวยวิธีการ NEURAC ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

2. เครื่องขึ้นรูปสุญญากาศงานรองเทา ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี   
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

1. ชุดเครื่องทําแผนเสริมรองเทาระบบคอมพิวเตอร ตําบลตลาดขวัญ            
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

2. เครื่องใหการรักษาดวยคลื่นแมเหล็กเพื่อกระตุนสมองและรางกาย    
(Transcranial Magnetic Stimulation System : TMS) ตําบลตลาดขวัญ      
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

3. เครื่องใหการรักษาดวยสนามแมเหล็ก (Super Inductive System)          
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

4. เครื่องใหการรักษาดวยคลื่นวิทยุ (Targeted Radiofrequency therapy)   
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

5. เครื่องวิเคราะหลักษณะเสียงและแกไขการพูดดวยระบบคอมพิวเตอร        
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 194,904,300  

1. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 1 รายการ 132,402,500    

งบประมาณทั้งสิ้น 472,827,500   

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                   

เงินงบประมาณ 472,827,500   

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 94,565,500     

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 132,402,500   

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 245,859,500   

2. อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทยและที่จอดรถ        
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 62,501,800     

งบประมาณทั้งสิ้น 312,509,000   

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                   

เงินงบประมาณ 312,509,000   

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 62,501,800     

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 125,003,600   

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 125,003,600   
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 17,340,000     

คาครุภัณฑ 17,340,000     

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 840,000         

1. เครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจไบเฟสิคแบบจอสี 
พรอมภาควัดคารบอนไดออกไซดและออกซิเจน 
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 เครื่อง 480,000          

2. เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
พรอมวัดคารบอนไดออกไซดในเลือด ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 1 เครื่อง 360,000          

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท      16,500,000

1. เครื่องมือสําหรับฝกการทํางานของมือ ตําบลเกาะคา  
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 เครื่อง 5,000,000        

2. เครื่องกระตุนการกลืนโดยใชไฟฟา ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 1 เครื่อง 2,000,000        

3. ชุดเครื่องชวยการเคลื่อนไหวของขอไหล ขอศอก มือ ขอมือ 
และนิ้วมือ แบบตอเนื่องโดยใชไฟฟา (Continuous passive motion 
: CPM for uper limps)  ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 ชุด

1,500,000        

4. เครื่องวิเคราะหแรงกดของฝาเทาแบบยืนกับที่และแบบสวมใส 
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 เครื่อง 1,300,000        

5. ระบบดูดฝุนขนาดใหญ ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 1 ระบบ 6,700,000        

โรงพยาบาลฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย จังหวัดลําปาง

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน
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หนวย : บาท

งบประมาณ

14,000,000   

คาครุภัณฑ 14,000,000   

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 14,000,000   

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 14,000,000   

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 14,000,000   

14,000,000    

(1) ชุดเครื่องแยกสารในสถานะแกสและวิเคราะหขนาดของมวลมากกวาหนึ่งขั้นตอน 
(GC-MS/MS) พรอมชุดฉีดสารตัวอยางอัตโนมัติแบบเฮดสเปซและฐานขอมูล       
Mass Spectral Library (Gas Chromatograph Triple Quadrupole Mass 
Spectrometer with Headspace Sampler and Library) ตําบลตลาดขวัญ   อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย

รายการ

รวมทั้งสิ้น



1 / 1

หนวย : บาท

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

รวม      933,370,900

782,850,000     -            100,855,400        49,665,500     933,370,900     

1 สถาบันมะเร็งแหงชาติ 165,500,000        -                      165,500,000       

2 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 9,300,000           -                      9,300,000          

3 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 108,500,000        49,665,500      158,165,500       

4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 15,700,000         -                      15,700,000         

5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 145,250,000        -                      145,250,000       

6 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 80,300,000         -                      80,300,000         

7 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 87,700,000         43,855,400           131,555,400       

8 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 170,600,000        57,000,000           227,600,000       

กลุมงานดานมะเร็ง

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย หมวดงบลงทุน
กลุมงานดานมะเร็ง

ลําดับ หนวยงาน

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวมทั้งสิ้น

782,850,000                        150,520,900                              
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หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 165,500,000            

คาครุภัณฑ 165,500,000            

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท             165,500,000

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 165,500,000            

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 165,500,000            

1. เครื่องสอดใสสารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง พรอมระบบวางแผนรักษา
และชุดโปรแกรมจัดการขอมูลภาพและปริมาณรังสีของผูปวย (High Dose Rate 
Brachytherapy Unit with Treatment Planning System and Patient 
imaging and Dose Management) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 40,000,000               

2. หุนยนตผสมยาเคมีบําบัดแบบระบบปด (Equashield Pro Matchinery) 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว 30,000,000               

3. ระบบเครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System)        
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 50,000,000               

4. ชุดกลองสองตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห รักษาโรค ในระบบทางเดินอาหาร
และทางเดินน้ําดีชนิดวิดีทัศนความคมชัดสูง แขวงทุงพญาไท             
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 14,500,000               

5. เครื่องระบุพิกัดตําแหนงดวยการสรางภาพเสมือนจริงสามมิติ 
สําหรับการผาตัดแบบ Real Time (Stereotactic Navigation System 
for Abdominal Surgery) แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 21,000,000               

6. เครื่องประมวลผลภาพคลื่นสนามแมเหล็ก (MRI) รวมกับภาพอัลตราซาวด 
เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในตอมลูกหมาก (MRI Fusion Ultrasound) แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,000,000               

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน
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หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 9,300,000            

คาครุภัณฑ 9,300,000            

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท             9,300,000

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 9,300,000            

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 9,300,000            

1. ปรับเพิ่มประสิทธิภาพชุดควบคุมและประเมินผลเครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอรจําลองการฉายรังสี ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 1 รายการ 4,850,000             

2. กลองสองตรวจทางเดินอาหารและลําไสสวนตนแบบคมชัดสูง 
(Gastrointestinal videoscope) ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 2 ตัว 3,000,000             

3. กลองสองตรวจทางเดินน้ําดีและตับออนแบบคมชัดสูง ตําบลพิชัย 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 ตัว 1,450,000             

โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน
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หนวย : บาท

งบประมาณ

158,165,500  

คาครุภัณฑ 108,500,000  

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 1,000,000      

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

1,000,000     

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

1,000,000     

1,000,000       

  107,500,000

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

107,500,000  

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

107,500,000  

40,000,000     

35,000,000     

32,500,000     

1. ระบบภาพนําวิถีพรอมชุดอุปกรณปรับประสิทธิภาพเครื่องเรงอนุภาครังสี
สําหรับการฉายรังสีเชิงปริมาตร ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ

2. เครื่องใสแรรังสีระยะใกลแบบสามมิติพรอมเครื่องวางแผนระยะใกลแบบสามมิติ 
ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง

3. เครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเขมเชิงปริมาตร ตําบลหนองไผ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท

หมวดงบลงทุน

1. เครื่องใหการรักษาดวยแสงเลเซอรความเขมสูง ตําบลหนองไผ                  
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 49,665,500    

ผลผลิตองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาและถายทอด 49,665,500    

กิจกรรมพัฒนาและถายทอดองคความรู 49,665,500    

1. อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 5,776 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 49,665,500     

งบประมาณทั้งสิ้น 124,500,000   

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                   

เงินงบประมาณ 124,500,000   

ป 2560 ตั้งงบประมาณ 29,600,000     

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 24,557,500     

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 20,677,000     

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 49,665,500     
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน
หนวย : บาท

งบประมาณ

15,700,000    

คาครุภัณฑ 15,700,000    

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท     15,700,000

5,000,000       

9,000,000       

1,700,000       

3. เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 300 กิโลวัตต ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

2. เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไมนอยกวา 780 ลิตร 
ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา 
ขนาดไมนอยกวา 300 mA พรอมชุดแปลงสัญญาณเครื่องเอกซเรยเปนดิจิตอล 
ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน
หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 145,250,000      

คาครุภัณฑ 145,250,000      

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท       145,250,000

1. เครื่องตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร (Computed Tomography: CT) 
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง 30,000,000         

2. เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรจําลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ 
(4D Computed Tomography Simulator) ตําบลทะเลชุบศร             
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง 49,000,000         

3. เครื่องใสแรอัตราปริมาณรังสีสูง เทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ 
(3D-Brachytherapy Unit) ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี      
จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง 35,000,000         

4. ระบบตรวจสอบการวางแผนการรักษา (Pre-Treatment) ติดตาม
และแสดงปริมาณรังสีของผูปวย (In Vivo daily and cumulative 
dose monitoring) และปรับเปลี่ยนการวางแผนการรักษาตลอด
ระหวางการรักษา (Adaptive dose guide) ตําบลทะเลชุบศร  
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ระบบ 8,000,000           

5. ชุดระบบเครื่องวางแผนการรักษาทางรังสีชนิดแปรความเขม 
และเทคนิคแปรความเขมเชิงปริมาตรแบบ 3 มิติ พรอมโปรแกรม
ตรวจวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของขนาดรอยโรค และอวัยวะปกติขางเคียง 
และปรับปรุงแผนการรักษาดวยรังสี (IMRT and VMAT with Adaptive 
Treatment Planning System) ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 1 ชุด 11,000,000         

6. โตะตรวจ หู คอ จมูก พรอมอุปกรณ ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 1 ตัว 1,200,000           

7. กลองสองตรวจกระเพาะอาหาร (Esophago Gastro Duodenoscope) 
และกลองสองตรวจลําไสและทวาร (Colonoscope) ที่มองเห็นรูปแบบ
ของเสนเลือดไดชัดเจนมากขึ้นและสามารถแยกแยะความลึกของมะเร็ง
ในเนื้อเยื่อไดโดยทันที (NBI) ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 1 ตัว

4,200,000           

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน
หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

8. กลองสองตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน ตําบลทะเลชุบศร 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ตัว 1,400,000           

9. เตียงผาตัดสําหรับใชงาน ENDO-SCOPE ระบบไฟฟาควบคุมโดยรีโมทคอนโทร 
(Electro Hydraulic and Remote Control) ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 1 เตียง 1,950,000           

10. โคมไฟผาตัดโคมคูแบบหลอดแอลอีดี ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 1 ตัว 1,600,000           

11. เตียงผาตัดทั่วไประบบไฟฟาแบบสไลดพื้นเตียงดวยรีโมทคอนโทร 
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เตียง 1,900,000           
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หนวย : บาท

งบประมาณ

80,300,000    

คาครุภัณฑ 80,300,000   

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท 800,000        

800,000         

คาครุภัณฑ 79,500,000    

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท     79,500,000

14,200,000     

4,800,000      

4,000,000      

2,500,000      

3,000,000      

3,000,000      

13,000,000     

30,000,000     

5,000,000      

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

4. เครื่องถายภาพสามมิติในชองปาก ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี             
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

5. กลองผาตัดจุลศัลยกรรม หู คอ จมูก ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี          
จังหวัดชลบุรี 1 ตัว

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

7. ระบบจัด จาย และบริหารยาอัตโนมัติ ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี        
จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน

8. เครื่องเอกซเรยหลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1. ชุดเครื่องมือการฉายรังสีเทคนิคศัลยกรรมรวมพิกัดบริเวณศีรษะและลําตัว 
(Stereotactic Radiosurgery (SRS) and Stereotactic Body Radiation 
Therapy (SBRT)) ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

9. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความชัดสูง (อัลตราซาวด) 
ชนิดสีระดับสูง ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1. เครื่องจี้และตัดดวยไฟฟาระบบอัตโนมัติ ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

2. ชุดควบคุมการสแกนและสรางภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรสี่มิติ 
แบบสัมพันธกับสัญญาณจังหวะการหายใจ (4D-CT Respiratory Gating) 
ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3. เครื่องเอกซเรยฟนกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะระบบสามมิติ 
ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

6. เครื่องเลเซอรผาตัด หู คอ จมูก ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี                
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อว
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน
หนวย : บาท

งบประมาณ

131,555,400  

87,700,000    

    87,700,000

40,000,000     

25,000,000     

15,000,000     

5,500,000       

       2,200,000

3. ระบบตรวจสอบความถูกตองของแผนการรักษาทางรังสีและความแมนยํา       
ถูกตองของเครื่องฉายรังสีกอนการฉายรังสีผูปวย และตรวจวัดปริมาณรังสี            
ผูปวยระหวางการฉายรังสีดวยเทคนิคการฉายรังสีรังสีขั้นสูง (pretreatment 
Verification and Intra-treatment In Vivo Dosimetry System) ตําบลขุนทะเล  
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 1 ระบบ

รวมทั้งสิ้น

4. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ High End 
(High End Ultrasonography) ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี 1 เครื่อง

5. เครื่องดมยาสลบพรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องวัดคารบอนไดออกไซด
และยาดมสลบในลมหายใจออก สําหรับการผาตัดใหญ ตําบลขุนทะเล  
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 1 เครื่อง

1. เครื่องถายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพรอมเอกซเรยคอมพิวเตอร 
(Single Photon Emission Computed Tumography / CT) ตําบลขุนทะเล 
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 1 เครื่อง

2. เครื่องเอกซเรยตรวจหลอดเลือด ชนิดระนาบเดียว (Vascular Angiography)    
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 1 เครื่อง

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

รายการ

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน
หนวย : บาท

งบประมาณ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

รายการ

43,855,400    
1. อาคารผูปวยนอก 5 ชั้น ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี 1 หลัง 35,255,400     

งบประมาณทั้งสิ้น 176,276,600    

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                   

เงินงบประมาณ 176,276,600    

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 35,255,400     

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 70,510,600     

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 70,510,600     

8,600,000       

2. บอบําบัดรังสีพรอมติดตั้งระบบวัด แสดงผลการวัดและเก็บบันทึกขอมูลน้ําทิ้ง
ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย I-131 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี 1 รายการ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน
หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 227,600,000    

คาครุภัณฑ 170,600,000    

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท        4,150,000

1. เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพพรอมระบบแนะนําการกระตุกหัวใจ 
ตําบลบึงสนั่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

350,000           

2. เครื่องเฝาและติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ 
ตําบลบึงสนั่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 4 เครื่อง

2,400,000         

3. ตูแขวนกลองสองตรวจระบบทางเดินอาหาร ตําบลบึงสนั่น 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 4 ตู 1,400,000         

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท     166,450,000

1. เครื่องเอกซเรยเคลี่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Portable X-ray) 
ตําบลบึงสนั่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 5,500,000         

2. เครื่องตรวจวัดความหนาแนนของมวลกระดูก (Bone 
Densitometer) ตําบลบึงสนั่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,500,000         

3. เครื่องดมยาสลบพรอมเครื่องชวยหายใจอัตโนมัติ  ตําบลบึงสนั่น 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง 5,850,000         

4. เครื่องเรงอนุภาคแบบอุโมงคหมุนดวยอัตราเร็วสูง พรอมระบบภาพนําวิถี 
เครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสี และชุดควบคุมคุณภาพ 
ตําบลบึงสนั่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 135,000,000     

5. กลองสองตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห และรักษากระเพาะอาหาร 
และลําไสเล็กสวนตนระบบวีดิทัศน ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ 
ตําบลบึงสนั่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ตัว 4,400,000         

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน
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โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน
หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

6. กลองสองตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห และรักษาลําไสใหญระบบวิดีทัศน
ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ ตําบลบึงสนั่น อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 2 ตัว 4,800,000         

7. เครื่องจี้หามเลือดในระบบทางเดินอาหารดวยอารกอน ตําบลบึงสนั่น 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 4 เครื่อง 6,400,000         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 57,000,000      

1. ปรับปรุงหองผาตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ ตําบลบึงสนั่น 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 57,000,000       
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หนวย : บาท

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

พื้นฐาน

รวม    187,445,700

14,592,000    -            172,853,700  -             

1 สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรม

ราชชนนี

3,981,700       -             92,419,200     -              96,400,900      

2 โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 3,100,000       -             -                -              3,100,000        

3 โรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอน 2,500,000       -             18,758,000     -              21,258,000      

4 โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 1,846,000       -             100,000         -              1,946,000        

5 โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 871,200          -             17,740,900     -              18,612,100      

6 โรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี 20,000           -             600,000         -              620,000          

7 โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี 2,273,100       -             43,235,600     -              45,508,700      

                       14,592,000                        172,853,700

กลุมงานดานเสพติด

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย หมวดงบลงทุน
กลุมงานดานเสพติด

ลําดับ หนวยงาน รวมทั้งสิ้น

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

96,400,900  

คาครุภัณฑ 3,981,700    

คาครุภัณฑมากกวา < 1 ลานบาท     2,299,600

        100,600

         19,300

89,000         

42,000         

47,000         

248,000        

165,000        

45,000         

24,000         

112,000        

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยาก
ซับซอน

1. ตูเย็นควบคุมอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ขนาด 1 ประตู 
พรอมสัญญาณเสียงเตือนและระบบบันทึกติดตามอุณหภูมิ ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ตู

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี

รายการ

2. ตูเก็บยาเมทาโดน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ตู

3. เครื่องทําความสะอาดและหลอลื่นดามกรอฟน ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

4. เครื่องขยายคลองรากฟน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

5. เครื่องขูดหินน้ําลายระบบเพียโซอิเลคทริค ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

6. เตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน  แบบ ก ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 16 เตียง

7. เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา (Infusion Pump)     
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง

8. รถเข็นผูปวยแบบนั่งถาย มีเสาน้ําเกลือ ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 3 คัน

9. เครื่องปนและผสมสารอุดฟน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี            
จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง

10. รถเข็นแจกยาสแตนเลส ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี                  
จังหวัดปทุมธานี 4 คัน
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หนวย : บาท

งบประมาณ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยาก
ซับซอน

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี

รายการ

11,000         

40,000         

27,800         

28,900         

1,300,000     

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท 1,682,100    

1,682,100     

15. ยูนิตทําฟนพรอมกลองสองภายในชองปาก ตําบลประชาธิปตย            
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด

1. ชุดเครื่องบรรจุน้ําและน้ํายาอดบุหรี่ ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี     
จังหวัดปทุมธานี  1 ชุด

13. ตูเก็บอุปกรณและเครื่องแกว ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี           
จังหวัดปทุมธานี 1 ตู

14. โตะวางเครื่องชั่ง ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ตัว

11. กระเปาใสอุปกรณการแพทยฉุกเฉิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 1 ใบ

12. เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอล พรอมที่วัดสวนสูง ตําบลประชาธิปตย      
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยาก
ซับซอน

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี

รายการ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 92,419,200  

1. อาคารฟนฟูสมรรถภาพและฝกอบรม 5 ชั้น พื้นที่ใชสอย
ประมาณ 8,325  ตารางเมตร สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู
ผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง 28,930,700    

งบประมาณทั้งสิ้น 117,366,000   

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                   

เงินงบประมาณ 117,366,000   

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 25,920,000     

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 62,515,300     

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 28,930,700     

63,488,500    

2. อาคารฟนฟูสมรรถภาพและฝกอบรม แบบเลขที่ 10998 ระยะที่ 2 
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

3,100,000     

คาครุภัณฑ 3,100,000     

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท      1,100,000

800,000         

300,000         

คาครุภัณฑมากกวา > 1 ลานบาท      2,000,000

2,000,000      

โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

1. รถไฟฟา 6 ที่นั่ง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 2 คัน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยากซับซอน

1. รถพยาบาล (รถตู)  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 1 คัน

2. ปรับปรุงสวิตซอัตโนมัติเปด-ปด เครื่องกําเนิดไฟฟา ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 1 รายการ
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หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 21,258,000  

คาครุภัณฑ 2,500,000    

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท     2,500,000

1. รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา ตําบลปางหมู 
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 1 คัน 2,500,000     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 18,758,000  

1. อาคารอํานวยการและศูนยวิชาการ ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน 
จังหวัดแมฮองสอน 1 หลัง 18,758,000    

โรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอน

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

                                       หมวดงบลงทุน

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยาก
ซับซอน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม
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รายการ

รวมทั้งสิ้น

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

7. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ EKG 12 Lead ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 2 เครื่อง

8. ตูควบคุมอุณหภูมิสําหรับเก็บยาความจุไมนอยกวา 15 คิว ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 ตู

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุห
ซับซอน

1. ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลสหองนอนผูปวยตึก 1 ข ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 รายการ

4. รถเข็นฉุกเฉินชวยชีวิตสําหรับใสยาและเวชภัณฑ (Emergency Cart) 
ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 3 คัน

5. ถังออกซิเจนและอุปกรณครบชุดสําหรับเคลื่อนยายผูปวย ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 2 ชุด

6. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ตําบลศิลา        
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 2 เครื่อง

โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดงบลงทุน

1. เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา (Infusion Pump) 
ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 3 เครื่อง

 2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ (Defibrilator) ตําบลศิลา           
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 2 เครื่อง

3. เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ (Patient Monitor) ตําบลศิลา    
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 2 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

1,946,000           

1,846,000           

           1,846,000

150,000               

700,000               

200,000               

180,000               

26,000                 

140,000               

400,000               

50,000                 

100,000             

100,000               

 หรี่ที่มีภาวะยุงยาก

    กรมการแพทย
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หนวย : บาท

งบประมาณ

18,612,100  

คาครุภัณฑ 871,200      

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท       871,200

94,800         

141,900       

85,000         

45,000         

60,000         

18,000         

13,000         

170,000       

11,000         

122,000       

โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา

รายการ

2. เตียงเฟาวเลอร ชนิดไฟฟา ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา              
จังหวัดสงขลา 3 เตียง

3. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พรอมรถเข็น ตําบลเกาะแตว 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

4. ถังออกซิเจนขนาด 2 คิว พรอมรถเข็นสําหรับเคลื่อนยาย ตําบลเกาะแตว    
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3 ชุด

5. เตียงธรรมดา ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 4 เตียง

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยาก
ซับซอน

1. เตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน  แบบ ข ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 6 เตียง

6. เครื่องวัดความเขมขนออกซิเจนในเลือด ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

7. แผนสไลดสําหรับเคลื่อนยายผูปวย ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา     
จังหวัดสงขลา 1 แผน

8. เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ (Infusion pump) 
ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

9. กระเปาใสอุปกรณการแพทยฉุกเฉิน ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา    
จังหวัดสงขลา 1 ใบ

10. เครื่องกระตุกหัวใจ  (AED) ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา            
จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา

รายการ

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยาก
ซับซอน

14,500         

45,000         

35,000         

16,000         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 17,740,900  

1 อาคารเรือนนอนและอาคารฟนฟูสมรรถภาพผูปวยหญิง 
โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 1 หลัง 12,428,900   

งบประมาณทั้งสิ้น 62,144,200   บาท

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                 บาท

เงินงบประมาณ 62,144,200   บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 12,428,900   บาท

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 49,715,300   บาท

2. ถนนคอนกรีต โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ตําบลเกาะแตว 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ 1,264,000     

2,500,000     

1,548,000     

13. เครื่องติดตามและบันทึกอุณหภูมิตูเย็นความละเอียดสูง พรอมระบบสง SMS แจง
เตือน (TMS) ระบบ Lan ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา                
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

14. จักรโพงริม อุตสาหกรรม 5 เสน ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา      
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

3. ปรับปรุงอาคารผูปวยนอก ชั้น 2 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา        
จังหวัดสงขลา 1 รายการ

4. ปรับปรุงระบบระบายอากาศในหองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ            
ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3 รายการ

12. เครื่องอานแถบทดสอบปสสาวะกึ่งอัตโนมัติ ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

11. เครื่องดูดเสมหะพรอมอุปกรณครบชุดสําหรับเคลื่อนยายผูปวย ตําบลเกาะแตว 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
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หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 620,000        

คาครุภัณฑ 20,000          

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท           20,000

1. อุปกรณตรวจวินิจฉัยทางบุคลิกภาพผูปวย Millon Clinical Multiaxail 
Inventory - III ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 1 ชุด 20,000            

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 600,000        

1. ปรับปรุงหองแยกโรค ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี 
จังหวัดปตตานี 1 รายการ 600,000          

โรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยาก
ซับซอน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม
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หนวย : บาท

งบประมาณ

45,508,700  

คาครุภัณฑ 2,273,100    

คาครุภัณฑต่ํากวา < 1 ลานบาท     2,273,100

113,300       

609,900       

700,000       

210,000       

321,000       

260,000       

37,500         

21,400         

โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

หมวดงบลงทุน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยาก
ซับซอน

7. หุนฝกชวยชีวิต ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ตัว

8. แบบจําลองสมอง (Brain Model) ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองอุดรธานี    
จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

1. เครื่องมือทดสอบจิตวิทยา ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองอุดรธานี              
จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

2. เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟา (AED) ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองอุดรธานี      
จังหวัดอุดรธานี 3 เครื่อง

3. เครื่องวัดและติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจและสัญญาณชีพ ตําบลหนองไผ        
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 เครื่อง

4. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ตําบลหนองไผ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 3 เครื่อง

5. เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา ตําบลหนองไผ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 3 เครื่อง

6. เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองอุดรธานี        
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง
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หนวย : บาท

งบประมาณ

โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี

รายการ

(ราง) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย

หมวดงบลงทุน

โครงการองคความรูดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่ที่มีภาวะยุงยาก
ซับซอน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 43,235,600  

1. อาคารเรือนนอนและอาคารฟนฟูสมรรถภาพ ตําบลหนองไผ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 43,235,600   

งบประมาณทั้งสิ้น 59,793,300   บาท

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น -                 บาท

เงินงบประมาณ 59,793,300   บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 13,000,000   บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 43,235,600   บาท

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 3,557,700     บาท
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