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แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานร่วมกันทั้งผู้บริหาร และ     
ผู้ปฏิบัติในทุกระดับ ของฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงาน ในโรงพยาบาลขอนแก่น เพ่ือด าเนินการให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และประโยชน์สูงสุด  ตามเป้าหมายและทิศทางที่
ก าหนดไว้ในแผนเงิน เป็นเครื่องมือในการประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาล เพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2564-2565  

การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย และได้รับ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี ทีมเลขานุการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานจะได้น าแผนสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้แผนเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่ง  
 
 
 

         กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 

กลุ่มภารกิจ พรส. 
พฤศจิกายน 2563 
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ภาคผนวก ก ปฏิทินการพิจารณาแผนเงิน ปีงบประมาณ 2564  

  
ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนเงิน ปีงบประมาณ 2564  

  
ภาคผนวก ค แผนเงินศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ปีงบประมาณ 2564  

  

ภาคผนวก ง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนเงิน และประกาศใช้แผนเงิน โรงพยาบาลขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2564 
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ส่วนที่ 1 
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แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 2 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประมาณการแผนรายรับ ปีงบประมาณ 2564 (ใช้ข้อมูลนี้ประมาณการรายรับใน Templat Planfin 2564 ส่งกระทรวง)  
 

ล าดับ รายละเอียดปีงบประมาณ 2564 ตั้งเปูาแผนเงิน หมายเหตุ 
 งบจากการบริการ 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC 723,000,000  
2. กองทุน NON UC 623,000,000  
3. กองทุนประกันสังคม 225,000,000  

รวมรายรับจากการบริการ (ล าดับที่ 1+2+3) 1,571,000,000  
4. รายรับจากหมวดอื่นๆ+ เงินงบประมาณ 1,659,000,000  
5. งบลงทุนจากงบประมาณ 185,363,200  
6. เงินศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 35,153,636  

รวมประมาณการแผนรายรับ ปีงบประมาณ 2564 3,450,516,836  
 

 มติคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2563 เห็นชอบให้จัดท าแผนเงินแบบสมดุล  
รายรับ = รายจ่าย (3,450 ล้านบาท : 3,450 ล้านบาท) 
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ส่วนที่ 2 
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2.1 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดหลัก)         
 

รหัส หมวดหลัก งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

01 งบบุคลากร 825,151,937 783,680,000 11,346,780 6,210,000 - - 1,626,388,717 

02 งบด าเนินงาน 1,573,251,934 79,940 10,536,776 - 1,361,250 - 1,585,229,900 
03 งบลงทุน 129,747,250 5,008,300 12,878,988 - - 44,015,795 191,650,333 

04 งบกลาง 30,396,050 - 3,000,000 - - - 33,396,050 

10 โครงการเพื่อการพัฒนา 9,500,000 - 3,835,000    13,335,000 

รวม 2,568,047,171 788,768,240 41,597,544 6,210,000 1,361,250 44,015,795 3,450,000,000 
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2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดย่อย)       
 

รหัส รายละเอียด งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

101 ค่าจ้างรายคาบส าหรับผู้เกษียณ 
(ค่าจ้างท่ีปรึกษาเดิม)  

1,456,000 - - - - - 1,456,000 

10201 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
(จ้างต่อเนื่อง)  

43,324,800 - - - - - 43,324,800 

10202 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข (จ้างเพิ่ม/
ทดแทน)  

10,000,000 - - - - - 10,000,000 

10203 เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ  

- 782,000,000 - - - - 782,000,000 

10204 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (จ้างต่อเนื่อง)  

155,712,000 - 2,300,000 - - - 158,012,000 

103 เงินตอบแทน เงินเพ่ิมพิเศษแพทย์
ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือ
ปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน  

28,430,000 600,000 - - - - 29,030,000 

104 เงินตอบแทน เงินเพ่ิมพิเศษทันต
แพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว 
และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน  

2,400,000 - - - - - 2,400,000 
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2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดย่อย)       
 

รหัส รายละเอียด งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

105 เงินตอบแทน เงินเพ่ิมพิเศษเภสัช
กรไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/
หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน  

3,720,000 - - - - - 3,720,000 

106 เงินตอบแทนพิเศษ ส าหรับส าหรับ
แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ  

1,800,000 - - - - - 1,800,000 

107 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ และเวชปฏิบัติ
ครอบครัว  

2,820,000 - - - - - 2,820,000 

108 ค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษ ส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
(พ.ต.ส.)  

80,000,000 - - - - - 80,000,000 

109 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร
หรือผลัดบ่าย และ/หรือผลัดดึก
ของพยาบาล  

40,859,400 - - - - - 40,859,400 

110 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

228,299,137 646,000 486,780 1,490,000 - - 230,921,917 
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2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดย่อย)       
 

รหัส รายละเอียด งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  

14,278,000 - - - - - 14,278,000 

112 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของ
นายจ้าง  

20,750,000 - - - - - 20,750,000 

113 ค่าเช่าบ้าน  - 434,000 - - - - 434,000 

114 ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ  76,635,200 - - - - - 76,635,200 

115 ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ (งาน
การเรียนการสอน)  

5,000 - 8,560,000 - - - 8,565,000 

117 ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากร
ส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะอ่ืนๆ  

11,749,400 - - 4,720,000 - - 16,469,400 

118 ค่าตอบแทนฉบับที่ 7   - - - - - - 

119 ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน(P4P)  101,313,000 - - - - - 101,313,000 

120 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข  

1,600,000 - - - - - 1,600,000 

2010101 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม  - - - - - - - 

2010102 งานวิจัย  - - 500,000 - - - 500,000 
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2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดย่อย)       
 

รหัส รายละเอียด งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

2010103 พัฒนาระบบสารสนเทศ  7,480,000 - 1,500,000 - - - 8,980,000 

2010104 อบรมภายนอก (ภายนอกจัด)  9,314,000 - 3,060,000 - - - 12,374,000 

20102 ค่าใช้จ่ายในโครงการอื่นๆ ที่ไม่ใช่
การฝึกอบรม  

- - 720,000 - - - 720,000 

20103 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ไปรับนโยบาย)  

2,000,000 - - - - - 2,000,000 

2010401 ค่าขนขยะมูลฝอย  480,000 - - - - - 480,000 

2010403 ค่าก าจัดขยะทั่วไป  6,000 - - - - - 6,000 

2010404 อ่ืนๆ (ทุน น.ศ. พยาบาล,ฯลฯ)  6,160,000 - 320,000 - - - 6,480,000 

2010405 ประกันภัยรถโรงพยาบาล  907,578 - - - - - 907,578 

2010501 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  34,467,200 - 784,236 - - - 35,251,436 

2010502 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ลิฟท์  

2,714,376 - - - - - 2,714,376 

2010504 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหย่อม  2,405,180 - - - - - 2,405,180 

2010505 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 28,678,927 - - - - - 28,678,927 
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2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดย่อย)       
 

รหัส รายละเอียด งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
(เครื่องตรวจพิเศษ)  

2010506 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย  13,379,600 - 492,000 - - - 13,871,600 

2010507 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ  

3,877,690 - - - 150,000 - 4,027,690 

2010508 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

800,000 - - - - - 800,000 

2010509 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  - - - - - - - 

2010510 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทุกชนิด  25,000,000 - 500,000 - - - 25,500,000 

2010511 ค่าจ้างเหมาซักรีด  26,012,520 - - - - - 26,012,520 

2010512 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ  2,900,000 - - - - - 2,900,000 

2010513 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
(ส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก 
รพ.)  

40,945,700 - - - - - 40,945,700 

2010514 ค่าตรวจพิเศษตามจ่าย (ส่งผู้ปุวย
ตรวจพิเศษ เช่น MRI,Angiogram)  

20,000,000 - - - - - 20,000,000 
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2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดย่อย)       
 

รหัส รายละเอียด งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

2010515 ค่าเช่าสถานที่  276,000 - - - - - 276,000 

2010516 ค่าเช่าครุภัณฑ์การแพทย์  2,900,000 - - - - - 2,900,000 

2010517 ค่าเช่าครุภัณฑ์ส านักงาน  11,970,000 - - - - - 11,970,000 

2010519 ค่าจ้างเหมางานด้านเวชระเบียน  374,400 - - - - - 374,400 

2010521 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย (กรณีส่ง
ต่อผู้ปุวยนอก)  

27,000,000 - - - - - 27,000,000 

2010522 ค่าจ้างเหมารถ  150,000 - 120,000 - - - 270,000 

2010599 ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ (ระบ)ุ  25,777,879 - - - - - 25,777,879 

20201 ค่าไฟฟูา  56,300,000 - 1,700,000 - - - 58,000,000 

20202 ค่าน้ าประปา  8,500,000 - - - - - 8,500,000 

20203 ค่าโทรศัพท์  1,100,000 - 5,000 - - - 1,105,000 

20204 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  717,604 - 290,000 - - - 1,007,604 

20205 ค่าไปรษณีย์  850,000 - 10,000 - - - 860,000 

20301 ยา  627,198,000 - - - - - 627,198,000 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 11 

2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดย่อย)       
 

รหัส รายละเอียด งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

20302 เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุ
การแพทย์  

344,761,710 - 117,600 - - - 344,879,310 

20304 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  140,852,830 - - - - - 140,852,830 

20305 วัสดุส านักงาน  22,188,560 79,940 227,170 - 1,211,250 - 23,706,920 

20307 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  5,458,030 - 14,720 - - - 5,472,750 

20308 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  - - 9,800 - - - 9,800 

20309 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  380,000 - - - - - 380,000 

20310 วัสดุคอมพิวเตอร์  218,500 - 4,750 - - - 223,250 

20311 วัสดุงานบ้านงานครัว  2,113,750 - - - - - 2,113,750 

20312 วัสดุบริโภค  24,225,000 - - - - - 24,225,000 

20313 วัสดุเครื่องแต่งกาย  23,750,000 - 161,500 - - - 23,911,500 

20314 วัสดุก่อสร้าง  570,000 - - - - - 570,000 

20315 วัสดุอื่นๆ(แก๊สทางการแพทย์)  8,590,900 - - - - - 8,590,900 

20316 อาหารทางการแพทย์  9,500,000 - - - - - 9,500,000 
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2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดย่อย)       
 

รหัส รายละเอียด งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

30101 อาคาร  62,823,420 5,000,000 12,620,000 - - - 80,443,420 

30103 ระบบบ าบัดน้ าเสีย  850,000 - - - - - 850,000 

30104 ระบบไฟฟูา  7,500,000 - - - - - 7,500,000 

30106 ระบบถนน  300,000 - - - - - 300,000 

30107 ระบบ Pipe Line  700,000 - - - - - 700,000 

30201 ครุภัณฑ์ส านักงาน  2,987,650 8,300 45,498 - - - 3,172,358 

30202 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  450,000 - - - - - 450,000 

30203 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  22,671,100 - 7,000 - - - 22,678,100 

30204 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  74,830 - 46,000 - - - 129,820 

30206 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  17,800 - - - - - 17,800 

30207 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์  

8,548,600 - 89,400 - - 44,015,795 52,653,795 

30208 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19,900,000 - 45,590 - - - 19,945,590 

30209 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  239,350 - 25,500 - - - 273,140 
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2.2 แผนงบประมาณรายจ่าย : ภาพรวมหมวดรายจ่าย (จ าแนกตามหมวดย่อย)       
 

รหัส รายละเอียด งบเงินบ ารุง งบประมาณ งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

เงินพัฒนา
กิจการ รพ. 

งบ UC งบหน่วย
ภายนอกอ่ืนๆ 

รวม 

30210 ครุภัณฑ์โรงงาน  2,679,000 - - - - - 2,679,000 

30211 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  5,500 - - - - - 5,500 

401 งบกลาง (งบฉุกเฉิน ส านัก
อ านวยการเป็นผู้ตั้งงบฯ)  

30,396,050 - - - - - 30,396,050 

402 งบกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก)  

- - 3,000,000 - - - 3,000,000 

1001 โครงการเพื่อการพัฒนา  9,500,000 - 3,835,000    13,335,000 

รวม 2,568,047,171 788,768,240 41,597,544 6,210,000 1,361,250 44,015,795 3,450,000,000 

 

 

 

 

 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 14 

2.3 แผนงบประมาณรายจ่าย : จ าแนกตามหมวดรายจ่าย         
 

2.3.1 หมวด 01 : งบบุคลากร      

 หมวด [0101] : ค่าจ้างรายคาบส าหรับผู้เกษียณ (ค่าจ้างที่ปรึกษาเดิม) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0903 กลุ่มงานทรัพยากร

บุคคล 
ค่าจ้างท่ีปรึกษา 9 ราย ดังนี้ 
1.) นพ.บุญเลิศ  ตันสิทธิแพทย์  ต าแหน่งที่ปรึกษากลุ่มงานประกันสุขภาพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท 
ระยะเวลาการจ้าง 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64  
2.) นพ.วัฒนชัย  สุแสงรัตน์  ต าแหน่งที่ปรึกษากลุ่มงานอายุรกรรม ค่าตอบแทนวันละ 2,500 บาท (ไม่เกินเดือน
ละ 24,000 บาท) ระยะเวลาการจ้าง 1 ต.ค.63 ถีง 30 ก.ย.64  
3.) นายธานินทร์ หอมปลื้ม นายแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรม ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 500 บาท (เหมาจ่าย 48 
ชั่วโมง ไม่เกิน เดือนละ 24,000 บาท) ระยะเวลาการจ้าง 1 ต.ค.63 ถีง 30 ก.ย.64  
4.) นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม-สาขาศัลยกรรม) ค่าตอบแทนวันละ 2,500 
บาท (ไม่เกิน 20,000 บาท) ระยะเวลาการจ้าง 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64  
5.) นางพรทิพย์ บุญยะกลัมภะ พยาบาลเทคนิค กลุ่มงานรังสีวิทยา ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 60 บาท (ไม่เกินวัน
ละ 8 ชั่วโมง) ระยะเวลาการจ้าง 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64  
6.) นางศิริลักษณ์ โชติวุฒิมนตรี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ค่าตอบแทน เหมาจ่ายเดือนละไม่เกิน 
10,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64   
7.) นางบรรจง  วิริยะกุล พยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ค่าตอบแทน เหมาจ่ายเดือนละไม่เกิน 
10,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64  

1,456,000 
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 หมวด [0101] : ค่าจ้างรายคาบส าหรับผู้เกษียณ (ค่าจ้างที่ปรึกษาเดิม) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
8.) นางณิชรัตน์  นาควิเชียร  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000 ระยะเวลาการ
จ้าง 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64  
9.) นายสมบัติ  เตรียมแจ้งอรุณ นายแพทย์ กลุ่มงานนิติเวช อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท ระยะเวลาการ
จ้าง 1 ต.ค.63 ถีง 30 ก.ย.64  

 รวม ค่าจ้างรายคาบส าหรับผู้เกษียณ (ค่าจ้างที่ปรึกษาเดิม) 1,456,000 
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 หมวด [010201] : ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (จ้างต่อเนื่อง) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (จ้างต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 2564 43,324,800 

รวม ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (จ้างต่อเนื่อง) 43,324,800 
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 หมวด  [010202] : ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จ้างเพ่ิม/ทดแทน) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน ต าแหน่ง เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
1 903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พกส เพ่ือใช้เป็นเงินค่าจ้างลุกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง/พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข จ้างเพิ่ม/ทดแทน ปีงบประมาณ 2564 
10,000,000 

 รวมค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จ้างเพิ่ม/ทดแทน) 10,000,000 
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 หมวด [010203] : เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2564 

เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (ข้าราชการ 723,031,639.20 บาท /ลูกจ้างประจ า 
36,174,153.60 บาท /พนักงานราชการ 22,660,435.20 บาท) รวมข้าราชการ + ลูกจ้างประจ า + 
พนักงานราชการ เท่ากับ 781,866,288 บาท (ขอจัดสรรเงิน เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
782,000,000 บาท) 

782,000,000 

 รวมเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 782,000,000 
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 หมวด [010204] : ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จ้างต่อเนื่อง) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
. 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าตอบแทนบุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ         2,300,000  
2. 0903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จ้างต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 2564     155,712,000  

 รวมค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จ้างต่อเนื่อง) 158,012,000 
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 หมวด [0103] : เงินตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

อนุมัติ (บาท) 
อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

1 402 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 10,000 11 12 1,320,000 อาจารย์แพทย์ 3,180,000 

10,000 8 12 960,000 แพทย์พ่ีเลี้ยง 

10,000 45 2 900,000 แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

2 403 กลุ่มงานจักษุวิทยา 10,000 4 12 480,000   480,000 

3 404 กลุ่มงานจิตเวช 10,000 5 12 600,000 จิตแพทย์ทั้งหมด 7 คนไม่ได้รับ2คน 600,000 

4 407 กลุ่มงานพยาธิวิทยา 10,000 1 12 120,000 แพทย์ 120,000 

5 410 กลุ่มงานรังสีวิทยา 10,000 4 12 480,000   480,000 

6 41010 หน่วยงานรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

10,000 3 12 360,000   360,000 

7 411 กลุ่มงานวิสัญญี 10,000 12 12 1,440,000   1,440,000 
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 หมวด [0103] : เงินตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

อนุมัติ (บาท) 
อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

8 412 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 10,000 5 12 600,000 -พญ.อภิญญา เอ่ียมตระการ แพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 -พญ.อภิรดี สิงห์แจ่ม แพทย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู  
-พญ.บัวกาญจน์ กายาผาด แพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 -พญ.กาญจนา เจริญธัญรักษ์ แพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 (10,000x12x4 = 480,000 บาท) 

600,000 

9 413 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และนิติเวช 

10,000 15 12 1,800,000 อาจารย์แพทย์ ER = 10,000.-บาท 
x11 คน x 12 เดือน =1,320,000.-
บาท  
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 10,000บาทx4 
คนx12เดือน =480,000บาท 

1,840,000 

10,000 2 2 40,000 อาจารย์แพทย์ ER = 10,000.-บาท 
x2 คน x 2 เดือน =40,000.-บาท 
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 หมวด [0103] : เงินตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

อนุมัติ (บาท) 
อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

10 414 กลุ่มงานศัลยกรรม 10,000 35 12 4,200,000   5,280,000 

10,000 3 4 120,000   

10,000 8 12 960,000   

11 415 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส ์

10,000 2 12 240,000 อาจารย์แพทย์ 2,040,000 

10,000 15 12 1,800,000 แพทย์ใช้ทุน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

12 416 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 10,000 6 12 720,000 อาจารย์แพทย์ 2,880,000 

10,000 8 12 960,000 แพทย์พ่ีเลี้ยง 

10,000 10 12 1,200,000 แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

13 417 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 10,000 5 12 600,000   600,000 

14 418 กลุ่มงานอายุรกรรม 10,000 24 9 2,160,000 Staff 24 คน x 9 เดือน x 10,000 5,290,000 

10,000 23 3 690,000 Staff 23 คน x 9 เดือน x 10,000 

10,000 11 8 880,000 พชท. 11 คน x 8 เดือน x 10,000 
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 หมวด [0103] : เงินตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

อนุมัติ (บาท) 
อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

10,000 12 4 480,000 พชท 12 คน x 4 เดือน x 10,000 

10,000 9 12 1,080,000 Int.9 คน x 12 เดือน x 10000 

15 502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ
ระบาดวิทยา 

10,000 28 12 3,360,000 แพทย์ FM 3,360,000 

16 506 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 10,000 2 12 240,000   240,000 

17 1020 ส านักอ านวยการ(ผอก./รอง 
ผอก./ผู้ช่วย ผอก.) 

10,000 1 12 120,000 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 120,000 

18 1020 ส านักอ านวยการ(ผอก./รอง 
ผอก./ผู้ช่วย ผอก.) 

10,000 1 12 120,000 นางสาวเนตรา เนตรโพธิ์แก้ว 120,000 

รวม เงินตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน 29,030,000 
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 หมวด [0104] : เงินตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

อนุมัติ (บาท) 
อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

1 405 กลุ่มงานทันตกรรม 10,000 20 12 2,400,000 ทันตแพทย์ 20 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน 2,400,000 
รวม เงินตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน 2,400,000 
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 หมวด [0105] : เงินตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษเภสัชกรไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

อนุมัติ (บาท) 
อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

1 408 กลุ่มงานเภสัชกรรม 5,000 56 12 3,360,000   3,360,000 
2 501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
5,000 1 12 60,000   60,000 

3 502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา 5,000 4 12 240,000 เภสัชกรไม่ท าเวชฯ 240,000 
4 1020 ส านักอ านวยการ(ผอก./รอง ผอก./

ผู้ช่วย ผอก.) 
5,000 1 12 60,000 นายบัญญัติ สิทธิธัญกิจ 60,000 

รวม เงินตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษเภสัชกรไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน 3,720,000 
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 หมวด [0106] : เงินตอบแทนพิเศษ ส าหรับส าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

อนุมัติ (บาท) 
อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

1 402 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 5,000 3 12 180,000 สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 180,000 
2 404 กลุ่มงานจิตเวช 5,000 6 12 360,000 5,000บาทx7คนx12เดือน 360,000 
3 418 กลุ่มงานอายุรกรรม 5,000 1 12 60,000 5000 บาท x 1 คน x 12 เดือน 60,000 
4 502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ

ระบาดวิทยา 
5,000 20 12 1,200,000 ค่าตอบแทนพิเศษ แพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัว 5,000 บาท 
1,200,000 

รวม เงินตอบแทนพิเศษ ส าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 1,800,000 
 

 

 

 

 

 

 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 27 

 หมวด [0107] : ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และเวชปฏิบัติครอบครัว 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

อนุมัติ (บาท) 
อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

1 401 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด 600 5 60 180,000 นักกายภาพบ าบัด 150,000 
2 502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาด

วิทยา 
960 28 45 1,209,600 แพทย์ 2,500,000 
720 4 55 158,400 เภสัชกร 
600 55 55 1,815,000 พยาบาล 
600 22 55 726,000 นักวิชาการสาธารณสุข 
600 4 55 132,000 แผนไทย 
480 10 55 264,000 เจ้าพนักงานฯ 
400 4 55 88,000 ผู้ช่วยฯ 
300 25 55 412,500 จนท.อ่ืนๆ 

3 60179 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 300 12 96 345,600   170,000 
รวม ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และเวชปฏิบัติครอบครัว 2,820,000 

 

 

 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 28 

 หมวด [0108] : ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

ล าดับ 
  

รหัส 
  

หน่วยงาน 
  

รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
  อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

1 903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 80,000,000 1 1 80,000,000 ภาพรวมของโรงพยาบาล 80,000,000 
รวม ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 80,000,000 
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 หมวด [0109]  : ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่าย และ/หรือผลัดดึกของพยาบาล 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

อนุมัติ (บาท) 
อัตราต่อเวร จ านวนคน เวร/ครั้ง/คน/ปี รวม รายละเอียดประกอบ 

1 101 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด 600 1 758 454,800 - เวรบ่าย ดึก600 บาท*2เวร*
(365+14)วัน 

329,400 

600 1 133 79,800 - เช้าวันหยุด 600 บาท*1คน*133 เวร
(119+14 วัน) 

2 411 กลุ่มงานวิสัญญี 240 4 252 241,920 240*252 180,000 
3 413 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

และนิติเวช 
180 5 244 219,600 Premium จพง.สาธารณสุขชุมชน 

(AEMT) =180.-บาท x 5คน x 244 วัน 
=219,600.-บาท 

350,000 

240 5 244 292,800 Premium นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ =240.-บาท x 5คน x 244
วัน =292,800.-บาท 

4 601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล 240 936 212 47,623,680 ระดับพยาบาลวิชาชีพ 40,000,000 
145 95 223 3,071,825 ระดับผู้ช่วยพยาบาล 

รวม ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่าย และ/หรือผลัดดึกของพยาบาล 40,859,400 
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 หมวด [0110] : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน อนุมัติ (บาท) 
1 0101 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด        1,520,000  
2 0102 ศูนย์หัวใจ        7,600,000  
3 0103 ศูนย์มะเร็ง           970,520  
4 0401 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด           180,500  
5 0402 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม        5,700,000  
6 0403 กลุ่มงานจักษุวิทยา           608,000  
7 0404 กลุ่มงานจิตเวช           252,367  
8 0405 กลุ่มงานทันตกรรม        1,110,000  
9 0406 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์        5,985,000  
10 0407 กลุ่มงานพยาธิวิทยา        2,375,000  
11 040701 กลุ่มงานนิติเวช           570,000  
12 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม        5,700,000  
13 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์        2,280,000  
14 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา        3,800,000  
15 041010 หน่วยงานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา        1,900,000  
16 0411 กลุ่มงานวิสัญญี      13,300,000  
17 0413 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช        9,025,000  
18 0414 กลุ่มงานศัลยกรรม      15,200,000  
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 หมวด [0110] : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน อนุมัติ (บาท) 
19 0415 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์        6,650,000  
20 0416 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม        5,700,000  
21 0417 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก           646,000  
22 0418 กลุ่มงานอายุรกรรม      12,350,000  
23 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง        4,180,000  
24 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก           475,000  
25 0502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา           133,000  
26 0504 กลุ่มงานสวัสดิการสังคม           380,000  
27 0505 กลุ่มงานสุขศึกษา            16,150  
28 0506 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม            52,250  
29 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล      81,700,000  
30 060142 ศูนย์เครื่องมือแพทย์           380,000  
31 060148 ศูนย์ตรวจสุขภาพ           950,000  
32 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด      12,350,000  
33 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก           486,780  
34 0801 กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์           522,500  
35 080303 งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา           523,450  
36 080304 งานห้องสมุด           123,500  
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 หมวด [0110] : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน อนุมัติ (บาท) 
37 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICT)           760,000  
38 0806 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์        2,660,000  
39 0809 สนง.เลขานุการกลุ่มภารกิจ พรส.           665,000  
40 0902 กลุ่มงานการเงิน        1,425,000  
41 0903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล           218,500  
42 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป        5,510,000  
43 0905 กลุ่มงานบัญชี           427,500  
44 0906 ฝุายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป        1,045,000  
45 0907 กลุ่มงานพัสดุ           693,500  
46 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์        2,783,500  
47 0909 ศูนย์จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์           332,500  
48 0910 งานวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยี        1,000,000  
49 100402 ส านักงานควบคุมภายใน            20,900  
50 1005 ศูนย์ธาลัสซีเมีย           180,500  
51 1008 ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ        1,900,000  
52 1011 ส านักงานประกันสุขภาพและงานจัดเก็บรายได้        1,805,000  
53 1036 หน่วยบริการเพิ่มพิเศษส าหรับประชาชน        3,800,000  

รวม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 230,921,917 
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 หมวด [0111] : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน อนุมัติ (บาท) 
1 0401 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด         590,000  
2 0404 กลุ่มงานจิตเวช         300,000  
3 0405 กลุ่มงานทันตกรรม         800,000  
4 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม         600,000  
5 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา      1,000,000  
6 0412 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู         140,000  
7 0417 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก           48,000  
8 0502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา      7,000,000  
9 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก      3,000,000  
10 1034 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 (สาขาฯ)         800,000  

รวม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ     14,278,000  
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 หมวด [0112] : เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นเงินประกันสังคมของบุคลากร รพ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 20,750,000 

รวม เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 20,750,000 
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 หมวด [0113] : ค่าเช่าบ้าน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0902 กลุ่มงานการเงิน อัตรา  3,000.- / เดือน  จ านวน  1  ราย 

อัตรา  4,000.- / เดือน  จ านวน  2  ราย 
อัตรา  5,000.- / เดือน  จ านวน  3  ราย 
อัตรา  6,000.- / เดือน  จ านวน  2  ราย 

434,000 

รวม ค่าเช่าบ้าน 434,000 
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 หมวด [0114] : ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ ปีงบประมาณ 2564 76,635,200 

รวม ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ 76,635,200 
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 หมวด [0115] : ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ (งานการเรียนการสอน) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์เก่ียวกับการเรียนการสอน      8,565,000  

รวม ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ (งานการเรียนการสอน)      8,565,000  
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 หมวด [0117] : ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะอื่นๆ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0102 ศูนย์หัวใจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับวิชาชีพขาดแคลนนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวง

อก 
          360,000  

2 0407 กลุ่มงานพยาธิวิทยา ค่าตอบแทนความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ Frozen section และ autopsy 
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่นแล้ว  

            96,000  

3 040701 กลุ่มงานนิติเวช ค่าตอบแทนความเสี่ยงในการชันสูตรพลิกศพ             96,000  

4 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม เงินเพ่ิมพิเศษความเสี่ยงในการเตรียมยาเคมีบ าบัด  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม อัตรา 1000.-/เดือน  
เจ้าหน้าที่ อัตรา 500.-/เดือน  

          180,000  

5 041010 หน่วยงานรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

ข้าราชการ  ค่าขาดแคลน 2000 บาท ค่าเสี่ยงภัย 2000 บาท ต่อเดือน ต่อคน 
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายคาบ ค่าขาดแคลน 2600 บาท ค่าเสี่ยงภัย 2000 บาท ต่อเดือน ต่อคน 

          460,800  

6 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

เพ่ือให้ผู้บริการและผู้ปุวยได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง        9,500,000  

7 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก บริการฝึกพูดในเด็กพัฒนาการล่าช้า ซึ่งในเวลามีผู้ปุวยรอคิวนาน 3 วัน/สัปดาห ์           249,600  

8 0802 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

เงินประจ าต าแหน่ง น.ส.ภัคจิรา เขื่อนโยธา ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป             42,000  
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 หมวด [0117] : ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะอื่นๆ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
(Q&S) 

9 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศูนย์ ICT) 

ค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
1.นายสกุลชัย  ฉิมรักแก้ว วิชาชีพวิศวกรโทรคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องดูแลระบบเครือข่าย ความปลอดภัยในระบบ ทั้งด้าน 
Hardware, ฐานข้อมูล, Firewall, Internet 
2.ข้าราชการบรรจุใหม่ยังคงมีค่าวิชาชีพเนื่องจากเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน มีการปรับลดเงินเดือนลง
หลังบรรจุ 5,000-6,000 บาท และมีความเฉพาะในการใช้ความรู้ความสามารถ โดยให้ปรับลดลง
จากปีที่ผ่านมา และจะงดจ่ายเมื่อได้รับเงินประจ าต าแหน่งหลังการปรับระดับเป็นช านาญการ 
ประกอบด้วย 
น.ส.พัชชวด ี เคแสง, นายฤทธิเนตร  ปิงวัง, น.ส.นิศาชล  พลจอหอ, นายณัฐวุฒิ  บุตรโพธิ์ศรี, นาย
ณรงค์ชัย  วิจิตรพันธ์ 
3.มีการคงค่าวิชาชีพในกรณีที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ และหากได้รับการบรรจุ  แล้วจะมี
การปรับลดลง ประกอบด้วย นางจุฑามาศ  เถาว์ชาลี, นายสุพัด  วันนิจ, นายสาธิต  สีถาพล 
4.เพ่ิมให้กับลูกจ้างรายคาบ ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างรายวัน จะมีการปรับลดหากมีการบรรจุเป็นพนักงาน
กระทรวงฯ, หรือประเภทอ่ืนที่สูงขึ้น ประกอบด้วย 
นายจัตุรงค์  เจริญฤทธิ์, นายเปรมยศ เดยะด ี

          465,000  
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 หมวด [0117] : ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะอื่นๆ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
10 0806 กลุ่มงานสารสนเทศทาง

การแพทย์ 
หลักการและเหตุผล : จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน การวินิจฉัยและ
การให้รหัสโรค หัตถการ เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวกลางในการค านวณค่าน้ าหนัก
สัมพัทธ์ (Adj.RW) ซึ่งมีความส าคัญกับรายได้โรงพยาบาล และประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษา
ผู้ปุวย เป็นเอกสารในการสื่อสารระหว่างทีมผู้รักษา น าไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อผู้ปุวย และ
ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ปุวย กิจกรรมที่เพ่ิมเติมในช่วงปีงบประมาณ 2562 คือ มีเกณฑ์
การตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นและเกณฑ์มีความแตกต่างกัน โดยใช้ทั้งเกณฑ์  สปสช (ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ).ร่วมกับ สรพ.และ กยผ. (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) เพ่ิมเข้ามา ซ่ึง
โรงพยาบาลจึงต้องท าการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทั้ง 2 เกณฑ์ และจากนโยบาลการเบิกจ่าย
ทันเวลา 100% ยังคงต้องให้มีระบบ Preaudit ซ่ึงเดิม มีอาจารย์ศิริจิตต์ เป็นผู้ Audit แต่ตั้งแต่
กลางปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน ให้ Auditor กลางเป็นผู้ Audit จากความส าคัญและ
กิจกรรมที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ยอดของบประมาณเพ่ิมมากข้ึนในช่วงปีงบประมาณ 2563  

       4,300,000  

11 0810 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

เป็นค่าตอบแทนของ นางเดือนงาม  ภักดี นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

            60,000  

12 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะอ่ืนๆของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป              60,000  

13 0907 กลุ่มงานพัสดุ ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะอ่ืนๆ ประธานและคณะกรรมการตรวจการ
จ้างอาคารผู้ปุวย 298 เตียง และอาคาร 96 ยูนิต ผู้ควบคุมงานจากกองแบบแผน 

          300,000  
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 หมวด [0117] : ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะอื่นๆ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
14 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน

และวิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ตามมติของคณะท างานทบทวนค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น            120,000  

15 0909 ศูนย์จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
และวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพ ในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ             60,000  

16 1011 ส านักงานประกันสุขภาพ
และงานจัดเก็บรายได้ 

เนื่องจากปฏิบัติงานไม่ตรงตามวิชาชีพตามโครงสร้าง ก.ประกันสุขภาพ ประกอบด้วยงานบริการ
และงานบริหาร มี 3 ภารกิจหลัก คือ ภารกิจด้านบริการประชาชนและสนับสนุนบริการ ภารกิจด้าน
พัฒนาบริการระบบประกันสุขภาพและประเมินผล และภารกิจด้านพัฒนาและตรวจสอบค่าบริการ
ทางการแพทย์ฯอีกท้ังด้านการดูแลงานขึ้นทะเบียนสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ  งานตรวจสอบ
สิทธิการรักษาพยาบาล งานเรียกเก็บค่ารักษาฯ งานติดตามเร่งรัดหนี้สิน การจัดระบบการบันทึก
ข้อมูลการเบิกจ่ายกองทุนย่อยทุกกองทุน งานฐานข้อมูลสารสนเทศระบบประกันสุขภาพและงาน
ด้านบริหารการเงินการคลัง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้า ก.ประกันสุขภาพ 

            60,000  

17 1030 ศูนย์สันติวิธีเจรจาไกล่เกลี่ย นางพิมพ์วรา  อัครเธียรสิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้รับค าสั่งตามหนังสือ ที ่ขก.
032.139/33 ลงวันที่ 10มิถุนายน2557ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์สันติวิธีเจรจาไกล่เกลี่ย
โรงพยาบาลอีกหน้าที่หนึ่ง โดยได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่เดือน

            60,000  
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 หมวด [0117] : ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะอื่นๆ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
กรกฎาคม2556 เป็นต้นไป โดยแนบรายงานการปฏิบัติงานประจ าเดือนทุกเดือน 

รวม ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะอ่ืนๆ       16,469,400  
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 หมวด [0119] : ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน(P4P) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0902 กลุ่มงานการเงิน ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ  8,500,000.-  บาท      101,313,000  

รวม ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน (P4P)      101,313,000  
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 หมวด [0120] : กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 

2564 
1,600,000 

รวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1,600,000 
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2.3.2 หมวดงบ 02 : งบด าเนินงาน 

 หมวด [02010102] : งานวิจัย 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าใช้จ่าย / ค่าตอบแทนอาจารย์ในการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาสื่อการสอน      500,000  

รวม งานวิจัย      500,000  
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 หมวด [02010103] : พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าฐานข้อมูลทางการแพทย์ UPTODATE และ STATdx&BMJ      1,500,000  
2 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ศูนย์ ICT) 
ซื้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบเครือข่ายและงานซ่อมบ ารุง 7,480,000 

รวม พัฒนาระบบสารสนเทศ      8,980,000  
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 หมวด [02010104] : อบรมภายนอก (ภายนอกจัด) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน อนุมัติ (บาท) 
1 0101 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด           37,000  
2 0102 ศูนย์หัวใจ           37,000  
3 0103 ศูนย์มะเร็ง           10,000  
4 0104 ศูนย์ทารกแรกเกิด            5,000  
5 0401 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด         140,000  
6 0402 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม           40,000  
7 0404 กลุ่มงานจิตเวช           50,000  
8 0405 กลุ่มงานทันตกรรม         250,000  
9 0406 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์         150,000  
10 0407 กลุ่มงานพยาธิวิทยา           40,000  
11 040701 กลุ่มงานนิติเวช           15,000  
12 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม         500,000  
13 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์           60,000  
14 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา           50,000  
15 041010 หน่วยงานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา           40,000  
16 0411 กลุ่มงานวิสัญญี         100,000  
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 หมวด [02010104] : อบรมภายนอก (ภายนอกจัด) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน อนุมัติ (บาท) 
17 0412 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู         100,000  
18 0413 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช           60,000  
19 0414 กลุ่มงานศัลยกรรม           60,000  
20 0415 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์           40,000  
21 0416 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม           40,000  
22 0417 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก           30,000  
23 0418 กลุ่มงานอายุรกรรม           60,000  
24 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง         350,000  
25 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก           50,000  
26 0502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา         320,000  
27 0504 กลุ่มงานสวัสดิการสังคม           65,000  
28 0505 กลุ่มงานสุขศึกษา           28,000  
29 0506 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม           45,000  
30 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล      4,040,000  
31 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก      3,060,000  
32 0801 กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์           40,000  
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 หมวด [02010104] : อบรมภายนอก (ภายนอกจัด) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน อนุมัติ (บาท) 
33 0802 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน (Q&S)         230,000  
34 080303 งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา           35,000  
35 080304 งานห้องสมุด           20,000  
36 080306 งานทบทวนการใช้ทรัพยากรสุขภาพ (UR)           50,000  
37 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICT)           80,000  
38 0806 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์           80,000  
39 0809 สนง.เลขานุการกลุ่มภารกิจ พรส.           30,000  
40 0810 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล      1,055,000  
41 0902 กลุ่มงานการเงิน           35,000  
42 0903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล           50,000  
43 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป           30,000  
44 0905 กลุ่มงานบัญชี           30,000  
45 0906 ฝุายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป           50,000  
46 0907 กลุ่มงานพัสดุ           60,000  
47 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์           80,000  
48 0909 ศูนย์จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์           20,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 50 

 หมวด [02010104] : อบรมภายนอก (ภายนอกจัด) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน อนุมัติ (บาท) 
49 0910 งานวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยี           50,000  
50 1002 กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบครบวงจร (รวมงานด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและพัฒนาเครือข่ายการดูแล

บุคคลออทิสติก) 
          12,000  

51 100401 ส านักงานตรวจสอบภายใน           50,000  
52 100402 ส านักงานควบคุมภายใน           30,000  
53 1005 ศูนย์ธาลัสซีเมีย           30,000  
54 1011 ส านักงานประกันสุขภาพและงานจัดเก็บรายได้           40,000  
55 1014 ศูนย์พ่ึงได้ OSCC           10,000  
56 1016 ศูนย์ประสานงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย           10,000  
57 1020 ส านักอ านวยการ(ผอก./รอง ผอก./ผู้ช่วย ผอก.)           50,000  
58 1029 ศูนย์วิจัย         200,000  
59 1032 ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์           45,000  

รวม อบรมภายนอก (ภายนอกจัด)    12,374,000  
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 หมวด [020102] : ค่าใช้จ่ายในโครงการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ฝึกอบรม 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน นศพ. ในการไปศึกษาสถาบันอื่น/ภาคสนาม และค่า

ฝึกงานส าหรับนักศึกษาแพทย์ปี 6 
720,000 

รวม ค่าใช้จ่ายในโครงการอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ฝึกอบรม      720,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 52 

 หมวด [020103] : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รับนโยบาย) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 1020 ส านักอ านวยการ(ผอก./รอง ผอก./

ผู้ช่วย ผอก.) 
เนื่องจากต้องใช้ส าหรับรองรับการไปรับนโยบาย หรือเข้าร่วมประชุม ของผู้บริหาร
โรงพยาบาลขอนแก่น (ระดับรองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ) ทีมจากกองแบบแผน 
ทีมเลขานุการผู้บริหาร และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการฯ ในการเข้าร่วมประชุมรายการต่าง ๆ 

2,000,000 

รวม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รับนโยบาย) 2,000,000 
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 หมวด [02010401] : ค่าขนขยะมูลฝอย 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ใช้ส าหรับจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกในการเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปในโรงพยาบาลขอนแก่นเพ่ือน าไป

ก าจัดภายนอก เฉลี่ยเดือนละ 39899 บาท 
     480,000  

รวม ค่าขนขยะมูลฝอย      480,000  
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 หมวด [02010403] : ค่าก าจัดขยะทั่วไป 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 1034 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 (สาขาฯ) ค่าบริการเก็บขยะทั่วไป จาก อบต.โคกสี เดือนละ 2,000 บาท x 12 เดือน      6,000  

รวม ค่าก าจัดขยะทั่วไป      6,000  
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 หมวด [02010404] : อื่นๆ (ทุน น.ศ.พยาบาล,ฯลฯ) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ล าดับ รายการ ชั้นปี จ านวน(คน) ทุนละ(บาท) รวมเป็นเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1 นักศึกษาพยาบาล 1 40 40,000 1,600,000 รับใหม่  
2 นักศึกษาพยาบาล 4 34 40,000 1,360,000 วิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่น  
3 นักศึกษาพยาบาล 3 40 40,000 1,600,000 วิทยาลัยบรมราชชนนีสุพรรณบุรี  
4 นักศึกษาพยาบาล 2 38 40,000 1,520,000 วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา  
5 นักศึกษาพยาบาล 2 2 40,000 80,000 วิทยาลัยบรมราชชนนีอุตรดิษถ์  

     6,160,000  

2 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าธรรมเนียมเข้าสอบเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2,3          320,000  
รวม อ่ืนๆ (ทุน น.ศ.พยาบาล,ฯลฯ)      6,480,000  
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 หมวด [02010405] : ประกันภัยรถโรงพยาบาล 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป พรบ.รถยนต์ 48 คัน  เป็นเงิน 50,624 บาท และประกันภัยชั้น 1 จ านวน 32 คัน เป็นเงิน 856,954 บาท 

รวมทั้งสิ้น 907,578 บาท 
     907,578  

รวม ประกันภัยรถโรงพยาบาล      907,578  
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 หมวด [02010501] : ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด          784,236  
2 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าจ้างท าความสะอาดหอผู้ปุวย ส านักงาน ห้องน้ าห้องส้วมผู้ปุวย ห้องน้ าห้องส้วมเจ้าหน้าที่ 

อาคารเรือนพักญาติ อาคารจอดรถ หอพักภายในโรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ชุมชนต่าง ๆ เป็น
ต้น อีกท้ังรองรับหอผู้ปุวยต่าง ๆ ที่ขยายหน้างาน ขยายเตียงเพ่ิม ต้องกันงบเพื่อจ้างพนักงาน
เพ่ิมในบางหอผู้ปุวย กรณีท่ีมีความต้องการเพิ่ม 

    34,000,000  

3 1034 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 (สาขาฯ) ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด รพ.ขอนแก่น 2 จ านวน 365 วัน x 4 ราย 
x 320 บาท ตามที่จ้างเดิมในปีงบประมาณ 2563 

         467,200  

รวม ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด     35,251,436  
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 หมวด [02010502] : ค่าจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาลิฟท์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 100401 ส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งงบประมาณบ ารุงรักษาลิฟต์ภาพรวมโรงพยาบาลขอนแก่น      2,714,376  

รวม ค่าจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาลิฟท์      2,714,376  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 59 

 หมวด [02010504] : ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหย่อม 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสวนต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับสนามหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้

ต้นไม้ใหญ่ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น 
     2,171,580  

2 1034 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 (สาขาฯ) ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานบ ารุงรักษาสวนหย่อม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ รพ.ขอนแก่น 2 จ านวน 365 วัน x 2 ราย x 320 บาท ตามที่จ้างเดิมใน
ปีงบประมาณ 2563 

        233,600  

รวม ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหย่อม      2,405,180  
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 หมวด [02010505] : ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจพิเศษ) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 100401 ส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งงบประมาณในภาพรวมโรงพยาบาลขอนแก่น 28,678,927 

รวม ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจพิเศษ) 28,678,927 
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 หมวด [02010506] : ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หอพักแพทย์ 8 ชั้น             492,000  
2 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพ่ือเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและผู้มาใช้บริการ  

เจ้าหน้าที่และผู้ปุวย 
     12,912,400  

3 1034 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 (สาขาฯ) ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลความปลอดภัยของ รพ.ขอนแก่น 2 จ านวน 365 วัน 
x 4 ราย x 320 บาท ตามที่จ้างเดิมในปีงบประมาณ 2563 

          467,200  

รวม ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย      13,871,600  
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 หมวด [02010507] : ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา ค่าบ ารุงรักษา 10   หน่วย  รวม   150,000  บาท 

1) ประชาสโมสร 2) รพ.ขก.2 (โคกสี) 3)  มิตรภาพ 4) ชาตะผดุง 5) เทศบาล 1  
6) วัดหนองแวงฯ 7) หนองใหญ่ 8) โนนชัย 9) วสค.  10) หนองกุง 

        150,000  

2 100401 ส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งงบประมาณภาพรวมโรงพยาบาลขอนแก่น      3,877,690  
รวม ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ      4,027,690  
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 หมวด [02010508] : ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 100401 ส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งงบประมาณภาพรวมโรงพยาบาลขอนแก่น      800,000  

รวม ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      800,000  
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 หมวด [02010510] : ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทุกชนิด 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์การศึกษา และลิฟท์           500,000  
2 100401 ส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งงบประมาณภาพรวมโรงพยาบาลขอนแก่น      25,000,000  

รวมค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทุกชนิด      25,500,000  
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 หมวด [02010511] : ค่าจ้างเหมาซักรีด 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0102 ศูนย์หัวใจ 1.ม่านใหญ่ จ านวน 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 500 บาท/ชิ้น รวม 500 บาท 

 ใช้ในห้องพักแพทย์ชั้น 7 
2.ม่านหน้าต่าง จ านวน 4 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 300 บาท/ชิ้น รวม 1200 บาท  
ใช้ในห้องพักแพทย์ชั้น 7 
3.ม่านใหญ่ จ านวน 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 500 บาท/ชิ้น รวม 1000 บาท  
ใช้ในห้องพักแพทย์ชั้น 6 
4.ม่านใหญ่ จ านวน 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 500 บาท/ชิ้น รวม 1000 บาท  
ใช้ในห้องประชุมศูนย์หัวใจชั้น 6 

3,700 

2 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล หอผู้ปุวยสามัญ/ICU 
1.ม่านก้ันเตียง 838 ชิ้น 351,960 บาท 
2.ม่านหน้าต่าง 438 ชิ้น 131,400 บาท 
หอผู้ปุวยพิเศษ 
1.ม่านใหญ่ 319 ชิ้น 159,500 บาท 
2.ม่านหน้าต่าง 245 ชิ้น 53,900 บาท 
3.ม่านหลุยส์ 4 ชิ้น 6,000 บาท 
4.ห้อง จ.น.ท/ ห้องประชุม/ห้องพิเศษ 13 ชิ้น 3,900 บาท 

707,100 
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 หมวด [02010511] : ค่าจ้างเหมาซักรีด 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
5.ห้องแยก 1 ชิ้น 440 บาท 

3 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด จ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าแพทย์ที่มาท าผ่าตัด ซ้กรีดวันละประมาณ 100 กิโลกรัม เดือนละ 
38,000 บาท 

300,000 

4 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - เป็นค่าจ้างเหมาซักผ้าสามัญ (ผ้าผู้ปุวย)วันละ3,500 กก. จ านวน = 1,277,500 กก./ปี 
ราคากิโลกรัมละ 12.00 บาท=15,330,000 บาท 
- เป็นค่าจ้างเหมาซักผ้าสามัญ(ผ้าห้องผ่าตัด)   วันละ 2,000 กก.จ านวน = 730,000 
กก./ปี ราคากิโลกรัมละ 12 บาท=8,760,000 บาท 
- เป็นค่าจ้างเหมาซักอบรีดผ้าพิเศษวันละ 500 กก. จ านวน 182,500 กก./ปี ราคา
กิโลกรัมละ 14 บาท=2,555,000 บาท 

25,000,000 

5 0909 ศูนย์จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ค่าจ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน หน้าต่างบานใหญ่ จ านวน 2 บาน บานเล็ก จ านวน 1 บาน 
ประตู จ านวน 1 บาน 

1,720 

รวม ค่าจ้างเหมาซักรีด 26,012,520 
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 หมวด [02010512] : ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อน าขยะติดเชื้อขยะอันตรายไปก าจัดภายนอกโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล เพราะโรงพยาบาลขอนแก่นไม่มีสถานที่ส าหรับก าจัดขยะประเภทนี้ 
      2,900,000  

รวม ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ      2,900,000  
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 หมวด [02010513] : ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก รพ.) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0405 กลุ่มงานทันตกรรม - ค่าตรวจสอบคุณภาพเครื่อง X-ray ฟันทันตกรรม จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท  

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท ต่อปี  
- ค่าต่ออายุแผ่นวัดรังสีประจ าตัวบุคคล จ านวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
ต่อปี 

           10,000  

2 0406 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 8,200,000.-บาท และได้ท าบันทึกขอปรับงบใน
เดือน เม.ย.63 ไม่ได้รับการอนุมัต ิจึงท าให้ยอดติดลบในเดือน มิ.ย.63 จนถึงปัจจุบัน ส.ค.63 
ติดลบ 2,229,651.-บาท 

     10,500,000  

3 0407 กลุ่มงานพยาธิวิทยา งานพยาธิวิทยามีความจ าเป็นต้องส่งตรวจ หรือส่งปรึกษาในบางรายการได้แก่  
1.ส่งตรวจชิ้นเนื้อผิวหนังในกลุ่มโรคที่ไม่ใช่เนื้องอกกับพยาธิแพทย์ที่เชียวชาญในอนุสาขาพยาธิ
วิทยา (Dermatopathologist) 
2.ส่งตรวจอนุพยาธิวิทยาทางอณูชีววิทยาโมเลกุล (Molecular pathology) ได้แก่ HER-2 
FISH/HER-2 DISH, EGFR mutation, BRAF, KRAS/NRAS, MSI/MMR  ซึ่งยังไม่สามารถเปิด
ให้บริการในโรงพยาบาลขอนแก่นได้ เพราะเป็นการตรวจที่ต้องลงทุนสูงมาก และจ าเป็นต้อง
ใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  อนึ่งในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานพยาธิวิทยาได้
มีการเปิด อณูชีววิทยาโมเลกุล (Molecular pathology) หนึ่งรายการ ได้แก่ การตรวจ HER-
2 DISH และเพ่ิมการให้บริการตรวจอิมมูโนฮิสโตเคมี  ในผู้ปุวยมะเร็ง ในบางรายการที่เคยส่ง

       2,000,000  
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 หมวด [02010513] : ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก รพ.) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
ส่งตรวจภายนอก ได้แก่ ALK (D5F3) และ PD-L1 ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้และเพ่ิม
รายได้ให้กับโรงพยาบาลในรายที่สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจได้ (HER-2 DISH) 
3.ส่งปรึกษาชิ้นเนื้อที่มีความซับซ้อนสูงและยุ่งยากในการวินิจฉัย ซึ่งมีความจ าเป็นต้องปรึกษา
พยาธิแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ  
อนึ่งสาเหตุที่งบประมาณในการส่งตรวจภายนอกในปีงบประมาณ 2563 ได้เพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ 2562 เพราะในอดีตท่ีผ่านมา อายุรแพทย์โรคผิวหนังได้เอาชิ้นเนื้อโรคผิวหนังไป
อ่านผลเองในบางส่วน แต่ในปัจจุบันด้วยภาระงานตรวจรักษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน อายุรแพทย์โรค
ผิวหนังจึงมีความต้องการที่จะส่งชิ้นเนื้อโรคผิวหนัง ให้พยาธิแพทย์อนุสาขาพยาธิวิทยาอ่านผล
ทั้งหมด ร่วมกับในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่สามารถเปิดให้บริการตรวจ HER-2 DISH ซึ่งเป็น
รายการตรวจที่มีค่าใช้จ่ายต่อรายสูง ( 10,000 บาท) 

4 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา -  OSL วัดรังสีประจ าบุคคล แผ่นละ 1,000  บาท  จ านวน  26 คน เป็นเงิน 26,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย มาตรฐาน 
  กระทรวงสาธารณสุข  ค่าขอการรับรอง  6,000 บาท และค่าตรวจประเมิน 7,000 บาท รวม
เป็น 13,000 บาท 

           39,000  

5 041010 หน่วยงานรังสีรักษาและ ค่าใช้บริการแผ่นวัดรังสีประจ าตัวบุคคล จ านวน 17 คน คนละ 1,000 บาท ต่อปี            17,000  
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 หมวด [02010513] : ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก รพ.) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
มะเร็งวิทยา 

6 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง ขอน้อยกว่าปี 2563 1,500,000 บาท เนื่องจากตั้งเปูาหมายว่าจะตรวจ HLA antigen, 
antibody และ cross matching เอง ภายในไตรมาศ 3 

     28,000,000  

7 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้อง
ผ่าตัด 

1.ค่าตรวจวัดรังสีของเอกซเรย์ซีอาร์มแบบเคลื่อนที่  จ านวน6เครื่อง เครื่องละ3,000บาทรวม
18,000บาท  2 ค่าตรวจวัดรังสีของเอกซเรย์ซีอาร์มห้องไฮบริด 4,500 บาท 
2.แถบวัดรังสีประจ าตัวบุคคลากรจ านวน50คนคนละ1000บาท/คน/ปีรวมเป็นเงิน 50,000 
บาท 

          129,700  

8 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
และวิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก รพ. เพ่ือตรวจหาคุณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบัด ของ
ระบบบ าบัดเสียแบบ 10 พารามิเตอร์ เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด และยัง
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

          200,000  

9 1010 กรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย  

ตรวจเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม กายภาพ เคมี ชีวภาพ            50,000  

รวม ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก รพ.)      40,945,700  
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 หมวด [02010514] : ค่าตรวจพิเศษตามจ่าย (ส่งผู้ปุวยตรวจพิเศษ เช่น MRI, Angiogram) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 15,000,000.-บาท ไม่เพียงพอในการช าระหนี้ 

ได้ท าบันทึกขอปรับงบในเดือน เม.ย.63 ไม่ได้รับอนุมัติ  จึงท าให้งบเริ่มติดลบในเดือน พ.ค.-
มิ.ย. 63  เป็นเงิน 2,098,450.-บาท 

     20,000,000  

      20,000,000  
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 หมวด [02010515] : ค่าเช่าสถานที่ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและระบาดวิทยา เช่าอาคาร  

  1. ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง 3,500 x 12 เดือน 
  2. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 25,000x 12 เดือน 
รวมทั้งสิ้น  342,000.00  บาท 

     276,000  

รวม ค่าเช่าสถานที่      276,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 73 

 หมวด [02010516] : ค่าเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 100401 ส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งงบประมาณภาพรวมโรงพยาบาลขอนแก่น      2,900,000  

รวม ค่าเช่าครุภัณฑ์การแพทย์      2,900,000  
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 หมวด [02010517] : ค่าเช่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 100401 ส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งงบประมาณภาพรวมโรงพยาบาลขอนแก่น      11,970,000  

รวม ค่าเช่าครุภัณฑ์ส านักงาน      11,970,000  
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 หมวด [02010519] : ค่าจ้างเหมางานด้านเวชระเบียน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0806 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จ้างเหมาบุคคล จ านวน 6 คน คนละ 5200 บาท / เดือน   จ านวน 12 เดือน 

เพ่ือการน าส่ง   ติดตาม  จัดเก็บ จัดค้นเวชระเบียนผู้ปุวยนอก  จัดเตรียมเวช
ระเบียนผู้ปุวยนัด เพ่ือสะดวกต่องานบริการ และงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
และ เพ่ือใช้ในการ Scan ผล Investigation ต่างๆ ในเวชระเบียนผู้ปุวยใน ซึ่งเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค หัตถการ ที่มีผลในระบบ DRGs ในการค านวณเงิน
เข้าโรงพยาบาล และความต้องการจากหน่วยงานภายนอกต้องการเวชระเบียน ใน
รูปแบบ  electronic  file มากขึ้น  

     374,400  

รวม ค่าจ้างเหมางานด้านเวชระเบียน      374,400  
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 หมวด [02010521] : ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย (กรณีส่งต่อผู้ปุวยนอก) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 1011 ส านักงานประกันสุขภาพและงานจัดเก็บ

รายได้ 
ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 23,000,000.-บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทุกสิทธิบัตร เฉลี่ย/เดือน เป็นเงิน 
3,600,000.-บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 เริ่มติดลบเดือน ก.ค.63 และเดือน 
ส.ค.63 ติดลบไปแล้ว -4,068,775.25.-บาท 

     27,000,000  

รวม ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย (กรณีส่งต่อผู้ปุวยนอก)      27,000,000  
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 หมวด [02010522] : ค่าจ้างเหมารถ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าจ้างเหมารถและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      120,000  
2 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพ่ือใช้ส าหรับการจ้างเหมารถภายนอกเพ่ือไปราชการต่างจังหวัด ในกรณีที่ทางโรงพยาบาล

ไม่สามารถจัดหารถยนต์ราชการให้ได้ 
     150,000  

รวม ค่าจ้างเหมารถ      270,000  
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 หมวด [02010599] : ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม ค่าจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ปุวยในอัตโนมัติครบวงจร โรงพยาบาลขอนแก่น      14,700,000  
2 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา จ้างเหมาตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลตามหอผู้ปุวย โดยหน่วยงานเอกชน        2,000,000  
3 0505 กลุ่มงานสุขศึกษา จ้างบุคคลภายนอกขึ้นปฏิบัติงานที่งานผู้ปุวยนอก (ชมรมดอกคูนและอาสาเมตตาธรรม 

โรงพยาบาลขอนแก่น)  จ านวน 2 คน x 100 บาท x 269 วัน  
           53,800  

4 060148 ศูนย์ตรวจสุขภาพ จ้างเหมาเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยคิดค่าใช้จ่ายรายละ 75 บาท 
ผู้รับบริการต่อเดือน 1600 ราย คิดประมาณต่อเดือน 

       1,000,000  

5 080303 งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน            79,000  
6 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ศูนย์ ICT) 
จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์ 733 เครื่อง จ านวน 12,000,000 แผ่น        5,000,000  

7 0902 กลุ่มงานการเงิน จ้างเขียนโปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร            15,000  
8 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป -ค่าจ้างก าจัดหนู 13 จุด รวม 165,850บาท 

-ค่าบริการโครงข่ายรายเดือน จ านวน 14 คัน ติดตั้งในรถพยาบาล รวมเป็นเงิน 84,423 บาท 
-ค่าตีเส้นจราจร 200,000บาท 
-ค่าจ้างซักพรมห้องประชุม (จ าลอง ,ประมุข,แก่นเงิน,แก่นเพชร,แก่นทอง) รวม 69,806บาท 

          520,079  

9 0906 ฝุายประชาสัมพันธ์และบริการ
ทั่วไป 

1.ค่าท าปูายต่างๆ ภายในโรงพยาบาลจ านวน 350,000 บาท 
2.ค่าท าปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์ปูองกันโรคต่างๆ ตามฤดูกาล จ านวน 150,000 บาท 

          300,000  
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 หมวด [02010599] : ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
3.ค่าปรับปรุงและจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ และปูายภายใน อาคารคุณากรปิยชาติ อาคาร 
298 เตียง จ านวน 300000 บาท 

10 0907 กลุ่มงานพัสดุ เพ่ือจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐเนื่องจากอัตราก าลังไม่เพียงพอ เหตุผลความจ าเป็นในการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก 
1. ความต้องการใช้พัสดุของหน่วยบริการของโรงพยาบาลเพ่ิมมากข้ึนทั้งภายในโรงพยาบาล
และภายนอก (รพ.ขอนแก่น 2 และศูนย์แพทย์ชุมชน) 
2. โรงพยาบาลได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ิมข้ึนและมีอาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
อาคารที่จะก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุงห้อง และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนมากเพ่ือให้ทันต่อ
ความต้องการใช้งานของหน่วยเบิกต่างๆ 
3. การให้บริการด้านการจัดหาพัสดุและการบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ในส่วนของงานคลังที่มี
การรับ-จ่ายวัสดุที่มากขึ้น งานด้านการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์การจ าหน่ายครุภัณฑ์ต่างๆ 
3. การบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
จึงขอจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 10 คนๆละ 9,750.-บาท/เดือน/คน เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพ และรองรับความต้องการใช้พัสดุของหน่วยบริการต่างๆของโรงพยาบาล   

       1,010,000  
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 หมวด [02010599] : ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
11 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 
ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ  
- ค่าบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไอน้ า 2 ตัน และ 1 ตัน งบขอ 250000 บาท ประจ าปี(ค่าล้าง
ตะกรัน หม้อน้ า ตรวจสภาพหม้อน้ า ค่าเคมีปูองกันตะกรันและปรับสภาพน้ า ค่าสารกรอง
น้ า) 
- จ้างเหมารื้อบ่อต่างๆ ของระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อดักไขมันภายในโรงพยาบาลขอนแก่น  เพ่ือ
ลื้อล้างกรวด,ทราย รวมถึงตะกอนเลนและขยะต่างๆ ที่ไหลมากับน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัด 
เพ่ือขยะเหล่านี้ไม่เข้าไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท าของเครื่องจักรกลต่างๆ  ของงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 585000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟูา งบขอ 300000บาท เพ่ือใช้เป็นค่าจ้างการไฟฟูาฯ 
บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟูาก าลังของโรงพยาบาลขอนแก่น จ านวน 19 เครื่อง 
-จ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าดื่ม งบขอ 80000 บาทเพ่ือบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ า
และเปลี่ยนสารกรองน้ าดื่มตามอาคารต่างๆให้ถูกสุขอนามัย 
-ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองภายในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น งบขอ  
100000 บาทเพ่ือให้ระบบการกักเก็บน้ าภายในโรงพยาบาลขอนแก่นมีความสะอาดและถูก
สุขอนามัย 

       1,100,000  

รวม ค่าจ้างเหมาอื่นๆ      25,777,879  
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 หมวด [020201] : ค่าไฟฟูา  

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าไฟฟูา และ น้ าประปา         1,700,000  
2 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 
เพ่ือใช้จ่ายค่าไฟฟูาของโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย       55,580,000  

3 1034 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 (สาขาฯ) ค่าไฟฟูา รพ.ขอนแก่น 2 เฉลี่ยเดือนละ 60,000 บาท x 12 เดือน 
รวมกับค่าไฟฟูาของอาคารผู้ปุวยใน 

          720,000  

รวม ค่าไฟฟูา      58,000,000  
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 หมวด [020202] : ค่าน้ าประปา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 
เพ่ือช าระค่าน้ าประปาของโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย       8,500,000  

รวม ค่าน้ าประปา      8,500,000  
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 หมวด [020203] : ค่าโทรศัพท์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าโทรศัพท์            5,000  
2 0906 ฝุายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป เพ่ือเป็นค่าโทรศัพท์ในภาพรวมทั้งโรงพยาบาล,ศูนย์แพทย์ชุมชนทุกแห่ง ,อาคารรังสี

รักษา และโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ดังนี้ 
1.ค่าเหมาจ่ายรายเดือน บริษัท กสท. โทรคมนาคม เดือนละ 55,640 บาท = 
667,680 บาท/ปี 
2.ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที 50 คู่สายๆ ละ 107 บาท = 5,350 บาท/เดือน 
= 64,200 บาท/ปี 
3.ค่าเช่าคู่สายระบบ ADSL จ านวน 2 หมายเลขๆ ละ 1,070 บาท =2,140 บาท/
เดือน = 25,680 บาท/ปี 
4.ค่าโทรศัพท์สายตรง ณ ฝุาย/กลุ่มงาน ,ศูนย์แพทย์ชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาล
ขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมมิกาวาส ประมาณ 340,000 บาท 

     1,100,000  

รวม ค่าโทรศัพท์      1,105,000  
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 หมวด [020204] : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 060179 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ค่าโทรศัพท์ 300 *12 เดือน            3,600  
2 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าเช่าคู่สายต่อเชื่อม Internet พร้อมอุปกรณ์         290,000  
3 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ศูนย์ ICT) 
ค่าบริการ internet เลขที่สัญญา 660124600  จ านวน 13,910 บาท/เดือน เลขที่สัญญา 
680115859 จ านวน 52,361 บาท/ปี ราคานี้รวมทั้งหมด 3 วงจรแล้ว 
ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม มีดังนี้ ตามเลขที่สัญญา ค่าบริการ 
800766108 2,247 บาท/เดือน 
6704073 46,224 บาท/ปี 
6732828 44,940 บาท/ปี 
700038054 19,260 บาท/ปี 
700038052 19,260 บาท/ปี 
700038053 19,260 บาท/ปี 
700038055 1,605 บาท/เดือน 
700208426 12,711.60 บาท/ปี 

        700,000  

4 1011 ส านักงานประกันสุขภาพและงาน
จัดเก็บรายได้ 

ตามบันทึกข้อความขออนุมัติติดตั้ง ที่ ขก.0032.101.7.1/1788  ลว. 7 ต.ค.59 เนื่อง
จากก.ประกันฯเป็นหน่วยงานในการจัดหารายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์รวดเร็ว ทันก าหนดใน
รอบการส่งเบิก ค่าบริการรายเดือน 1,167.-บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 14,004.-บาท 

          14,004  

รวม ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      1,007,604  
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 หมวด [020205] : ค่าไปรษณีย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม ค่าส่งพัสดุ      300,000  
2 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าไปรษณีย์        10,000  
3 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ในภาพรวมของโรงพยาบาลขอนแก่น  ค่า

จัดส่งไปรษณีย์ถัวเฉลี่ยเดือนละ43,847บาท โดยไม่รวมกับค่าส่งยาทางไปรษณีย์ของกลุ่มงาน
เภสัชกรรม 

     550,000  

รวม ค่าไปรษณีย์      860,000  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2564 
1120010 HUMAN ALBUMIN 20% INJ. IN 50 ML VIAL1 878.47 13000 11,420,110.00  
1130690 ALFUZOSIN 10 MG TAB XL XATRAL 'S   30 692.29 12000 8,307,480.00  
2071360 MEROPENAM 1 GM INJ. VIAL 1 96.3 80000 7,704,000.00  
2110040 HUMAN ALBUMIN 5% 250 ML VIAL 1 1524.75 5000 7,623,750.00  
1210010 EVEROLIMUS 0.25 MG.TAB. 'S   1 4125.92 1800 7,426,656.00  
2311100 LEVETIRACETAM 500 MG.TAB.KEPPRA 'S   60 1359.97 5400 7,343,838.00  
2310400 TAZOCIN 4.5 GM INJ VIAL 1 88.81 80000 7,104,800.00  
6503092 IBRUTINIB 140 MG. TAB. (IMBRUVICA) 'S   120 299600 20 5,992,000.00  
2311390 NILOTINIB 200 MG CAP (TASIGNA) 'S   28 20811.5 280 5,827,220.00  
2312020 LIRAGLUTIDE INJ.(VICTOZA) PEN  1 4815 1200 5,778,000.00  
1091360 FILGRASTIM 480 MCG. INJ. NEUTROMAX VIAL 1 1150 5000 5,750,000.00  
2051020 TIGECYCLINE(TYGACIL) 50 MG INJ VIAL 10 18864.1 300 5,659,230.00  
1090511 CICLOSPORIN 100 MG.CAP.RX 'S   1 53.71 100000 5,371,000.00  
1180250 METOCLOPRAMIDE 10 MG./2 ML. INJ. AMP. 1 160.5 30660 4,920,930.00  

 627,055,500  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1021200 MANIDIPINE 20 MG.TAB.MADIPLOT 'S   100 298.53 16000 4,776,480.00  
1270270 N.S.S. 0.9% 100 ML BAG  1 13.65 337800 4,610,970.00  
2090261 MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG.CAP.IMMUCEPT 'S 1 15.3 295580 
4,522,374.00  
1270180 N.S.S. 0.9% 1000 ML BAG  1 29.45 142260 4,189,557.00  
1020010 ACTILYSE 50 MG INJ. IN 50 ML VIAL 1 20865 200 4,173,000.00  
2311820 IVABRADINE 5 MG. TAB. (CORALAN) 'S   1 1737.68 2400 4,170,432.00  
2312570 OSIMERTINIB 80 MG.TAB.TAGRISSO 'S   30 207392.75 20 4,147,855.00  
1061060 LINAGLIPTIN 5 MG.TAB.(TRAJENTA) 'S   30 1017.57 4000 4,070,280.00  
1270050 D-5-W 100 ML BAG  1 13.65 297540 4,061,421.00  
2312550 EMPAGLIFLOZIN 10MG.TAB.(JADIANCE) 'S   1 44.94 90240 4,055,385.60  
1190370 INSULIN NOVOMIX30 PENFIL AMP  5 882.75 4500 3,972,375.00  
1270190 ACETATED RINGER SOL.1000 ML BAG  1 40.38 97240 3,926,551.20  
1200010 RABIES VACCINE,VERORAB INJ. 0.5ML VIAL 1 260 15000 3,900,000.00  
1050110 PHENYTOIN 250 MG./5 ML. INJ. VIAL 1 200 19280 3,856,000.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2190440 OCTREOTIDE (SANDOSTATIN) INJ 0.1MG/ML IN 1ML AMP  1 142 27060 
3,842,520.00  
1090660 TACROLIMUS 1 MG.CAP.(PROGRAF) 'S   1 101.65 36760 3,736,654.00  
2150210 IOBITRIOL 300 MG INJ.(XENETIX)100 ML VIAL 1 1070 3400 3,638,000.00  
1200260 HUMAN IMMUNOGLOBULIN INJ. 5 GM 100 ML VIAL 1 5139.21 700 
3,597,447.00  
2260520 SERETIDE 125 MCG/PUFF EVOHALER BOT  1 299.6 12000 3,595,200.00  
2021180 NICARDIPINE 10MG.INJ. 10ML AMP. 10 1712 2060 3,526,720.00  
1180500 OMEPRAZOLE (LOSEC) 40 MG INJ. VIAL 1 40 87620 3,504,800.00  
2090550 BEVACIZUMAB 100MG/4ML INJ.(AVASTIN) VIAL 1 7003.15 500 
3,501,575.00  
2220580 BRIMONIDINE ED 5 ML (ALPHAGAN-P) BOT. 1 286.76 12200 
3,498,472.00  
1110230 ENOXAPARIN SODIUM 60 MG IN 0.6 ML(CLEXANE) AMP. 2 459.03 7560 
3,470,266.80  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1190620 INSULIN MIXTARD 30HM PENFILL 3ML AMP. 5 321 10760 3,453,960.00  
1021100 ATORVASTATIN 40 MG.TAB. 'S   100 310.3 11120 3,450,536.00  
2311730 ELTROMBOPAG OLAMINE 25 MG. TAB. (REVOLADE) 'S   1 749 4500 
3,370,500.00  
2312290 AFATINIB 30 MG.TAB.(GIOTRIF) 'S   28 16799 200 3,359,800.00  
1050200 SODIUM VALPROATE 500MG SR TAB. 'S   30 301.74 11120 3,355,348.80  
1110180 ERYTHROPOIETIN INJ. 4000U. (ESPOGEN) AMP. 1 428 7680 3,287,040.00  
1110250 FACTOR VIII 500 IU INJ. VIAL 1 4194.4 780 3,271,632.00  
2190170 METHYLPREDNISOLONE INJ.500 MG VIAL 1 1305.4 2500 3,263,500.00  
1091070 N.S.S.IRRIGATE 1000 ML BOT  1 26.6 120000 3,192,000.00  
2150250 IOPAMIRO 300 MG INJ 50 ML(IOPRAMIDOL) VIAL 1 531 6000 
3,186,000.00  
6504079 BRENTUXIMAB 50 MG. INJ. VIAL 1 158360 20 3,167,200.00  
1220260 COSOPT E/D 5 ML BOT. 1 284.62 11000 3,130,820.00  
2310650 CLOPLIDROGEL 75 MG TAB.UC 'S   30 160.5 19500 3,129,750.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1090680 CYTARABINE 2 GM.INJ. VIAL 1 3850.93 800 3,080,744.00  
2130090 LEVETIRACETAM 500 MG.INJ.(KEPPRA) VIAL 10 4333.5 700 3,033,450.00  
1051260 FOSFOMYCIN 4 GM.INJ. VIAL 10 3766.4 800 3,013,120.00  
2070210 CEFTAZIDIME 1 GM./VIAL. VIAL 1 16.81 178920 3,007,645.20  
1030010 FENTANYL 50 MCG/ML IN 2 ML INJ. AMP. 1 16 184480 2,951,680.00  
2180650 LANSOPRAZOLE 30 MG TAB (PREVACID FDT) 'S   28 1049.67 2800 
2,939,076.00  
1050210 TOPIRAMATE 50 MG TAB.(TOPAMAX) 'S   60 974.77 3000 2,924,310.00  
1110060 TRANEXAMIC ACID INJ.250 MG/5 ML AMP. 50 1312.89 2200 
2,888,358.00  
2070970 VANCOMYCIN INJ.500 MG IV VIAL 1 80.25 35000 2,808,750.00  
6503440 OBINUTUZUMAB 1000 MG. 40 ML INJ. VIAL 1 138836.78 20 
2,776,735.60  
1090400 PACLITAXEL 300MG. INJ.(TAXOL) VIAL 1 1144.9 2400 2,747,760.00  
1031070 FLUTICASONE 27.5 MCG NS.(AVAMYS) BOT. 1 228.98 12000 
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2,747,760.00  
1050120 PHENYTOIN 100 MG. CAP. 'S   100 329.56 8000 2,636,480.00  
2311070 ERYTHROPOIETIN 30000U INJ. (RECORMON) VIAL 1 8667 300 
2,600,100.00  
2312780 PALBOCICLIB 100 MG.TAB.(IBRANCE) 'S   21 129363 20 2,587,260.00  
2072040 DUTASTERIDE 0.5MG. CAP. (AVODART) 'S   30 1164.16 2180 
2,537,868.80  
1190380 METFORMIN 500 MG. TAB. 'S   500 88 28780 2,532,640.00  
1130700 AMLODIPINE 10 MG. TAB 'S   1000 600 4200 2,520,000.00  
2312130 ERYTHROPOIETIN 5000 IU.PREFIL EPOSIS PFS. 1 1000 2520 2,520,000.00  
6503359 SEVELAMER CARBONATE POWDER (RENVELA) ซอง  90 5029 500 
2,514,500.00  
6503847 DASATINIB 70 MG. TAB. SPRYCEL 'S   60 124249.47 20 2,484,989.40  
2350040 SIMVASTATIN 20 MG TAB 'S   1000 450 5500 2,475,000.00  
2311550 THALIDOMIDE 50 MG CAP 'S   60 24717 100 2,471,700.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1041310 PREGABALIN 50 MG.TAB.(BRILLIOR) 'S   56 856 2820 2,413,920.00  
1090370 HYDROXYL UREA 500MG. CAP. HYDREA 'S   100 2003.04 1200 
2,403,648.00  
2150130 OPTIRAY 350 INJ. 100ML VIAL 1 1180 2000 2,360,000.00  
1071520 FUSIDATE SOD. 250 MG. TAB.FUCIDIN 'S   20 1123.5 2100 2,359,350.00  
2310730 IMATINIB 400 MG TAB.(GLIVEC) GOV. 'S   30 38776.8 60 2,326,608.00  
2021040 MILRINONE 1MG/ML INJ.10ML(PRIMACOR) VIAL 1 7718.98 300 
2,315,694.00  
2010210 SEVOFLURANE SOL. 250 ML BOT. 1 4601 500 2,300,500.00  
6503598 RAMUCIRUMAB 500 MG 50 ML INJ. VIAL 1 114490 20 2,289,800.00  
2310640 CARBOPLATIN 450 MG INJ 45 ML VIAL 1 762.91 3000 2,288,730.00  
2310820 OXALIPLATIN 100 MG INJ. (ELOXATIN) VIAL 1 1498 1500 2,247,000.00  
2050190 GABAPENTIN 300 MG CAP (NEURONTIN) 'S   100 140 15960 
2,234,400.00  
2311220 OXALIPLATIN 200 MG INJ VIAL 1 55640 40 2,225,600.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1041180 VOPAR TAB. 'S   100 700 3100 2,170,000.00  
6504120 ENZALUTAMIDE 40 MG. CAP. 'S   224 107000 20 2,140,000.00  
6503607 SODIUM HYALURONATE 2 % + MANNITOL 0.5% AMP. 1 1765.5 1200 
2,118,600.00  
1020400 SULFASALAZINE 500MG TAB SALAZOPYRIN 'S   100 235 8960 
2,105,600.00  
6503884 SMOF KABIVEN 1000 KCAL BAG  1 1070 1960 2,097,200.00  
1070170 CEFAZOLIN 1 GM. INJ. VIAL 10 170 12040 2,046,800.00  
2312350 REGORAFENIB 40 MG. TAB. (STIVAGRA) 'S   28 50875.29 40 2,035,011.60  
2061020 INSULIN DETEMIR 3 ML INJ(LEVEMIR FLEXPEN) PEN  5 2407.5 840 
2,022,300.00  
2311880 EVEROLIMUS 5 MG.TAB.(AFINITOR) 'S   1 99998 20 1,999,960.00  
6503586 PERTUZUMAB 420 MG IN 14 ML INJ. VIAL 1 99938 20 1,998,760.00  
2311690 LEFLUNAMIDE 20 MG.TAB.ARAVA 'S   1 55.069 36240 1,995,700.56  
6503124 PEMBROLIZUMAB 100MG/4ML INJ. VIAL 1 99510 20 1,990,200.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

28797 CLOFARABINE 20MG/20 ML INJ.(EVOLTRA) VIAL 1 98440 20 1,968,800.00  
2041110 ARICEPT EVESS (DONEPEZIL 10 MG.TAB.) 'S   28 1798.67 1080 
1,942,563.60  
2090520 RITUXIMAB 500 MG INJ. (MABTHERA) IN 50 ML VIAL 1 24182 80 
1,934,560.00  
1021140 CARVEDILOL 6.25 MG.TAB. 'S   100 360 5340 1,922,400.00  
2311230 LOSARTAN 50 MG.TAB.(COZAAR) 'S   300 208.65 9040 1,886,196.00  
2311850 DASATINIB 50 MG.TAB.(SPRYCEL) 'S   60 92448 20 1,848,960.00  
2311440 BORTEZOMIB 1 MG INJ.(VELCADE) VIAL 1 7383 250 1,845,750.00  
2190590 ETONORGESTREL 68 MG TAB(IMPLANON NXT) 'S   1 1829.7 1000 
1,829,700.00  
2220590 SODIUM HYALORONATE E/D (VISLUBE) AMP. 60 960.86 1880 
1,806,416.80  
1090350 IFOSFAMIDE 1 GM INJ. HOLOXAN VIAL 1 1230.5 1440 1,771,920.00  
1180450 RITUXIMAB 1400MG.SC INJ.MABTHERA VIAL 1 29478.5 60 1,768,710.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2180260 OMEPRAZOLE 20MG CAP (LOSEC) 'S   350 210 8280 1,738,800.00  
25331 CAPD 1.5% 2 SLEEP SAFE 5000 ML BAG. 1 810 2140 1,733,400.00  
1130170 HYDRALAZINE 25 MG. TAB. 'S   500 284 5860 1,664,240.00  
2312600 CRIZOTINIB 250MG.CAP.(XALKORI) 'S   10 27641.31 60 1,658,478.60  
1091080 WATER FOR IRRIGATE 1000 ML BOT. 1 26.6 62200 1,654,520.00  
2071580 COLISTIMETHATE SOD. 150 MG (COLISTIN) INJ. VIAL 1 94 16960 
1,594,240.00  
2310050 PAMIDONATE 30 MG INJ.(AREDIA) VIAL 1 3424 460 1,575,040.00  
2311110 DEFERASIROX 250 MG.TAB.(EXJADE) 'S   1 29.96 50000 1,498,000.00  
2312480 NINTEDANIB 150 MG.TAB.(VARGATEF) 'S   60 74900 20 1,498,000.00  
1290270 VITAMIN B COMPLEX  TAB. 'S   1000 235.4 6231 1,466,777.40  
1270010 D-5-S/2 1000 ML BAG  1 29.45 49360 1,453,652.00  
2090340 CAPECITABINE(XELODA)500 MG TAB 'S   120 9842.93 140 1,378,010.20  
1111010 BRINZOLAMIDE(AZOPT) E/D 1% 5 ML BOT  1 214 6400 1,369,600.00  
1090040 AZATHIOPRINE TAB.50 MG 'S   100 540 2520 1,360,800.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2090580 GEFITINIB 250 MG.TAB.(IRESSA) 'S   30 16999.09 80 1,359,927.20  
2312690 APIXABAN 5 MG.TAB.(ELIQUIS) 'S   1 48.15 28120 1,353,978.00  
2071230 CEFDINIR 100 MG CAP. (OMNICEF) 'S   100 1177 1140 1,341,780.00  
2311010 EPREX 40000U/ML INJ. AMP. 1 11021 120 1,322,520.00  
1200060 ANTIRABIES SERUM HORSE 1000 IU./5 ML. INJ. VIAL 10 5050 260 
1,313,000.00  
15524 ATEZOLIZUMAB 1200 MG. INJ. (TECENTRIQ) VIAL 1 65270 20 1,305,400.00  
1110270 DESFEROXAMINE MESILATE 500MG INJ. VIAL 10 1728.05 740 
1,278,757.00  
1260530 MONTELUKAST 5 MG TAB (SINGULAIR) 'S   28 511.46 2480 1,268,420.80  
23131 LENALIDOMIDE 5 MG.CAP.REVLIMID 'S   21 63196.88 20 1,263,937.60  
2310340 LENALIDOMIDE 25 MG.CAP 'S   21 63196.88 20 1,263,937.60  
2312440 LENALIDOMIDE 10 MG.CAP.(REVLIMID) 'S   21 63196.88 20 1,263,937.60  
1131010 CALCIPOTRIOL OINT.(DAIVONEX) 30 GM. TUBE 1 535 2360 1,262,600.00  
6503943 TRASTUZUMAB EMTANSINE 100 MG. INJ. VIAL 1 62595 20 1,251,900.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1090480 5-FLUOROURACIL 1000 MG INJ. 20 ML VIAL 1 139.1 9000 1,251,900.00  
2311900 NILOTINIB 150 MG.TAB.(TASIGNA) 'S   28 20811.5 60 1,248,690.00  
1041170 ENTACAPONE 200 MG.TAB.(COMTAN) 'S   100 3284.9 380 1,248,262.00  
1210080 PYRIDOSTIGMINE 60 MG. TAB. 'S   120 740.44 1680 1,243,939.20  
6503914 GUSELKUMAB 100 MG. INJ. PFS. 1 61391.25 20 1,227,825.00  
1260490 SYMBICORT TERBUHALER 120 DOSE BOT. 1 823.9 1480 1,219,372.00  
2190320 GLIPIZIDE 5 MG. TAB. 'S   500 112 10780 1,207,360.00  
6503657 HYLAN GF 20 INJ. 48MG /6ML PFS. 1 11998.98 100 1,199,898.00  
2312520 NIVOLUMAB 100 MG.INJ.(OPDIVO) VIAL 1 58850 20 1,177,000.00  
2311370 LAMOTRIGINE 50 MG. TAB. (LAMICTAL) 'S   30 444.05 2640 1,172,292.00  
2310470 IMATINIB 100 MG TAB.(GLIVEC) 'S   60 19388.4 60 1,163,304.00  
1090470 IDARUBICIN 10 MG INJ.(ZAVEDOS) VIAL 1 7226.78 160 1,156,284.80  
11129 DABRAFINIB 75 MG.CAP 'S   28 57780 20 1,155,600.00  
11164 TRAMETINIB 2 MG.TAB. 'S   7 57780 20 1,155,600.00  
2310560 SERETIDE 50/250MCG ACCUHALER BOT  1 462.24 2500 1,155,600.00  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 98 

 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2070240 CEFTRIAXONE 1 GM./VIAL. IV. VIAL 1 8.55 133880 1,144,674.00  
2311392 NILOTINIB 200MG.CAP.UC TASIGNA 'S   1 742.97 1520 1,129,314.40  
2020370 CELEBREX 200 MG CAP 'S   100 1690.6 660 1,115,796.00  
2312730 DARATUMUMAB 400MG.INJ.(DARZALEX) VIAL 1 55640 20 1,112,800.00  
2010190 PROPOFOL(DIPRIVAN) 200 MG IN 20 ML INJ. VIAL 5 321 3440 
1,104,240.00  
1051170 ERTAPENEM 1 GM.INJ.(INVANZ) VIAL 1 935.18 1180 1,103,512.40  
27902 HUMAN 2.5GM IMMUNOGLOBULIN  INJ.50 ML VIAL 1 2757 400 
1,102,800.00  
2312580 PANITUMUMAB 100MG/5ML INJ.(VECTIBIX) VIAL 1 10999.6 100 
1,099,960.00  
2071690 AZITHROMYCIN 500 MG.INJ. VIAL 1 599.2 1820 1,090,544.00  
2311830 FULVESTRAN 250 MG/5ML INJ.(FASLODEX) VIAL 2 27124.5 40 
1,084,980.00  
2260130 BERODUAL INHALER 200 DOSE SET  1 172.27 6180 1,064,628.60  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2081040 BASILIXIMAB 20 MG. INJ. (SIMULECT) VIAL 1 52965 20 1,059,300.00  
2090530 ERLOTINIB 150 MG.TAB(TARCEVA) 'S   30 17655 60 1,059,300.00  
1090601 CICLOSPORIN 25 MG.CAP.RX 'S   1 13.33 78480 1,046,138.40  
1130850 NOREPINEPHRINE 4MG IN 4 ML INJ.(LEVOPHED) VIAL 5 187.25 5560 
1,041,110.00  
1091290 BFLUID 1000 ML BOT. 1 508.25 2040 1,036,830.00  
2312720 ALECTINIB 150 MG. CAP. (ALECENSA) 'S   56 51081.8 20 1,021,636.00  
1081080 TRASTUZIMAB 600 MG. INJ. SC. (HERCEPTIN) VIAL 1 25500.24 40 
1,020,009.60  
1290350 MULTIVITAMIN CONC. (OMVI) INJ. VIAL 1 174.41 5840 1,018,554.40  
1071330 CLINDAMYCIN 150 MG/ML INJ.  4 ML VIAL 25 393.75 2580 1,015,875.00  
1250250 METHYLPHENIDATE 10 MG TAB 'S   1 4 249220 996,880.00  
2310260 LETROZOLE 2.5 MG TAB. (FEMERA) 'S   30 887.03 1120 993,473.60  
1270360 CALCIUM CARBONATE 1000 MG TAB 'S   500 148 6640 982,720.00  
1140350 THROMBOREDUCTIN 0.5 MG.CAP. ANAGRELIDE 'S   1 108 9080 
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

980,640.00  
1091030 OBIMIN AZ TAB. 'S   30 53.5 18300 979,050.00  
2220510 LATANOPROST 0.005% EYE DROP (XALATAN) BOT  1 101.65 9520 
967,708.00  
1110220 ENOXAPARIN SODIUM 40 MG IN 0.4 ML(CLEXANE) AMP. 2 372.36 2580 
960,688.80  
2350070 FENOFIBRATE 200 MG. CAP.LIPANTHYL 'S   30 118.77 7960 945,409.20  
1270410 CALCIUM POLYSTYRENE PDR 5 GM (KALIMATE) ซอง  100 749 1260 
943,740.00  
2312140 DASATINIB 20 MG.TAB.(SPRYCEL) 'S   60 47148.48 20 942,969.60  
2021031 CILOSTAZOL 100MG.TAB.SR (PLETAAL) 'S   30 1036.83 900 933,147.00  
1091250 FACTOR VII 1 MG INJ.(NOVOSEVEN) VIAL 1 23326 40 933,040.00  
2312530 ETANERCEPT 50 MG.INJ.(ENBREL) VIAL 1 7704 120 924,480.00  
1021110 TICAGRELOR 90 MG.TAB.(BRILINTA) 'S   60 963 960 924,480.00  
1050180 SODIUM VALPROATE 400 MG INJ.(DEPAKINE IV) VIAL 1 349.89 2640 
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

923,709.60  
2130460 VERAPAMIL SR 240 MG TAB.(ISOPTIN) 'S   30 328.49 2780 913,202.20  
1190650 DESMOPRESSIN 0.1 MG TAB. (MINIRIN) 'S   30 1887.48 480 905,990.40  
6441590 BORNEO FLAKE พิมเสน LB   1 595 1520 904,400.00  
2090591 TRASTUZIMAB 440 MG.INJ.UC VIAL 1 15006.75 60 900,405.00  
2090590 TRASTUZUMAB 440 MG/20 ML INJ.(HERCEPTIN) VIAL 1 44972.1 20 
899,442.00  
2310660 LEUPORELIN 3.75 MG INJ.(ENANTONE) VIAL 1 4995.83 180 899,249.40  
1090150 METHOTREXATE TAB.2.5 MG 'S   100 455 1960 891,800.00  
2310130 VENOFER TH INJ 5 ML AMP. 5 1926 460 885,960.00  
1091050 NORMAL SALINE(NSS.) 5 ML BOT  100 180 4920 885,600.00  
1081020 IRINOTECAN 300 MG.INJ.(CAMPTO) VIAL 1 8802.89 100 880,289.00  
2210170 CISATRACURIUM 150 MG/30ML INJ (NIMBEX) VIAL 1 1372.26 640 
878,246.40  
6503313 DILANTIN 250 MG. INJ. IN 5 ML VIAL 25 6232.75 140 872,585.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2310421 RIBAVARIN 400 MG. TAB. 'S   56 1498 580 868,840.00  
6503800 TRIFLURIDINE 20 MG /TIPIRACIL 8.19 MG TAB 'S   20 42800 20 
856,000.00  
1070620 METRONIDAZOLE INJ.500 MG IN 100 ML VIAL 1 13.9 61040 848,456.00  
2110281 DEFERIPRONE 500 MG CAP. (GPO-L-ONE) 'S   100 350 2400 840,000.00  
1071340 ACYCLOVIR 500 MG INJ. VIAL 1 224 3740 837,760.00  
1090030 L-ASPARAGINASE INJ. 10000 U VIAL 1 1674.55 500 837,275.00  
6503932 LANREOTIDE 120 MG. INJ. PFS. 1 41751.4 20 835,028.00  
2311990 AZACITIDINE 100 MG.INJ.(VIDAZA) VIAL 1 13799.79 60 827,987.40  
2312700 ENTRESTO 100 MG.TAB. 'S   28 2058.68 400 823,472.00  
2310651 CLOPIDROGEL 75 MG.TAB. 'S   28 329.56 2480 817,308.80  
2300140 TRIFLURIDINE /TIPIRACIL (LONSURF 15 MG.) TAB. 'S   20 40660 20 
813,200.00  
2311710 SEVELAMER CARBONATE 800MG. TAB (RENVELA) 'S   30 1677.76 480 
805,324.80  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2310472 IMATINIB 100MG.TAB.(GLIVEC UC) 'S   1 17.26 46640 805,006.40  
2220610 MOXIFLOXACIN(VIGAMOX) ED 5 ML BOT. 1 156.22 5120 799,846.40  
2312410 NINTEDANIB 100 MG.TAB.(VARGATEF) 'S   60 39590 20 791,800.00  
2090220 FOLINIC ACID 300 MG INJ VIAL 1 310 2540 787,400.00  
1110020 HEPARIN 25,000 IU 5 ML  INJ. VIAL 1 139.1 5620 781,742.00  
1130150 ENALAPRIL 5 MG TAB. 'S   1000 250 3120 780,000.00  
2311790 DABIGATRAN 110 MG. CAP. (PRADAXA) 'S   1 45.48 17100 777,708.00  
2111040 POLYETHYLENE GLYCOL ED. 10ML (SYSTANE ULTRA) BOT. 1 142.31 
5400 768,474.00  
1020160 NAPROXEN 250 MG. TAB. 'S   250 195.81 3920 767,575.20  
1210170 CISATRACURIUM 10 MG/5ML INJ. AMP. 5 618.25 1240 766,630.00  
2312420 CARFILZOMIB 60 MG.INJ.(KYPROLIS) VIAL 1 38211.84 20 764,236.80  
1130030 AMIODARONE INJ.150 MG IN 3 ML AMP. 6 528.58 1440 761,155.20  
1090280 FLUTAMIDE 250 MG TAB. 'S   100 2700 280 756,000.00  
2311470 ZOLEDRONIC(ACLASTA) 5 MG IN 100 ML VIAL 1 12591.76 60 755,505.60  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1071570 SULPERAZON 1.5 GM INJ. VIAL 1 92.02 8180 752,723.60  
2220540 TEARS NATURAL FREE 0.8ML ED VIAL 32 138.03 5440 750,883.20  
1051090 LEVOFLOXACIN 750 MG INJ. VIAL 1 299.6 2500 749,000.00  
1091190 FERROUS FUMARATE 200 MG.TAB. 'S   1000 190 3940 748,600.00  
2312710 INFLIXIMAB 100 MG. INJ. (REMICADE) VIAL 1 18692.9 40 747,716.00  
2310850 LIPODOX 20 MG INJ VIAL 1 12412 60 744,720.00  
2071590 AUGMENTIN 1 GM TAB.(CURAM) 'S   12 72.76 10220 743,607.20  
2150160 IOPROMIDE 100 ML(ULTRAVIST) VIAL 1 699.78 1060 741,766.80  
1090090 CYCLOPHOSPHAMIDE 1000 MG. /VIAL. VIAL 1 359.52 2060 740,611.20  
1101010 HYDROXYCHLOROQUINE 200 MG.TAB. 'S   100 363 2040 740,520.00  
1030060 MORPHINE 10 MG TAB.(MST) 'S   1 11.67 62920 734,276.40  
6503480 AXITINIB 5 MG. TAB. 'S   14 36594 20 731,880.00  
2310720 CAPD 1.5% ANDY DISC 2000 ML BAG  1 142.5 5120 729,600.00  
2310700 SPIRIVA COMBO 18 MCG SET  1 499.69 1460 729,547.40  
6504212 GOLIMUMAB 50 MG. INJ. (SIMPONI) VIAL 1 36158.51 20 723,170.20  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2090020 DOXORUBICIN (ADRIAMYCIN) INJ.50 MG VIAL 1 280.14 2580 722,761.20  
2312380 RANIBIZUMAB 10 MG/ML 0.23ML(LUCENTIS) PFS. 1 36037.6 20 
720,752.00  
1200261 HUMAN IMMUNOGLUBULIN UC 5 GM.INJ 100ML VIAL 1 5139.21 140 
719,489.40  
1160180 SUGAMMADEX 100MG/ML INJ.(BRIDION) VIAL 10 35952 20 719,040.00  
1300110 AMIPAREN 10% 500 ML BOT  1 265.36 2600 689,936.00  
2091020 CALVIN PLUS TAB. 'S   60 180 3820 687,600.00  
1110240 FACTOR VIII 250 IU INJ. VIAL 1 2455.65 280 687,582.00  
29032 CARMUSTINE 100 MG.INJ. VIAL 1 34240 20 684,800.00  
2021050 ILOPROST TROMETAMOL 20MCG.NEBULE(VENTAVIS) AMP. 1 1426.35 
480 684,648.00  
15970 OMALIZUMAB 150 MG.INJ. VIAL 1 17114.65 40 684,586.00  
2210220 GALANTAMINE 8 MG.PR CAP.(REMINYL) 'S   28 2135.72 320 683,430.40  
2110170 WARFARIN 3 MG TAB. 'S   100 180 3780 680,400.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

26767 ABIRATERONE 500 MG.TAB.(ZYTIGA) 'S   60 33999.25 20 679,985.00  
2312150 ABIRATERONE 250 MG.TAB.(ZYTIGA) 'S   120 33999.25 20 679,985.00  
2290320 TRACE ELEMENT (ADDAMEL) 10 ML INJ. VIAL 20 4836.4 140 677,096.00  
1050140 SODIUM VALPROATE SOL. 200 MG /ML  60ML BOT  1 134.82 5000 
674,100.00  
1190100 HYDROCORTISONE 100 MG./2 ML. INJ. VIAL 1 48 14040 673,920.00  
1021150 CARVEDILOL 25 MG.TAB. 'S   100 370 1820 673,400.00  
2312270 AFATINIB 40 MG.TAB.(GIOTRIF) 'S   28 16799 40 671,960.00  
2312300 AFATINIB 20 MG.TAB(GIOTRIF) 'S   28 16799 40 671,960.00  
1110140 FOLIC ACID 5 MG. TAB. 'S   1000 195 3440 670,800.00  
2310500 PANTOPRAZOLE SOD. 40 MG. INJ.CONTROLOC VIAL 1 56 11960 
669,760.00  
2312450 DENOSUMAB 60 MG.INJ.(PROLIA) PFS. 1 10957.87 60 657,472.20  
1091090 D-5-W 250/500 ML BAG  1 24.4 26740 652,456.00  
6503949 ERYTHROPOIETIN 5000U INJ. (RECORMON) PFS. 1 1415.61 460 
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

651,180.60  
29327 PALBOCICLIB 75 MG. TAB. (IBRANCE) 'S   7 32340.75 20 646,815.00  
1020190 PARACETAMOL 500 MG TAB 'S   1000 210 3080 646,800.00  
2051120 RICOVIR-EM TAB. 'S   30 750 860 645,000.00  
2311180 PEMETREXED 500 MG.INJ.(ALIMTA) VIAL 1 31993 20 639,860.00  
2051130 SITAFLOXACIN 50 MG. TAB. (GRACEVIT) 'S   10 933.04 680 634,467.20  
1270300 WATER FOR INJ. 1000 ML BAG  1 26.6 23700 630,420.00  
2090240 UFT (TEGAFUR+URACIL) CAP. 'S   70 3916.2 160 626,592.00  
2120090 HETASTARCH 500 ML(VOLUVEN) BOT. 1 359.52 1740 625,564.80  
2090630 MYCOPHENOLIC ACID 180 MG. TAB (MYFORTIC) 'S   1 19.62 31780 
623,523.60  
2130440 GLYCERYL TRINITRATE INJ.50 MG IN 10 ML AMP. 1 130 4760 618,800.00  
1010200 ISOFLURANE  250 ML INJ. VIAL 1 1819 340 618,460.00  
1020430 ASPIRIN 81 MG TAB 'S   1000 220 2800 616,000.00  
1150030 VISIPAQUE 100 ML(320MGI/ML) VIAL 1 2795.38 220 614,983.60  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1111020 HYPOMELLOSE(NATEAR) 10 ML. E/D BOT  1 27.82 22020 612,596.40  
2290420 KETOSTERIL TAB. 'S   100 2012.67 300 603,801.00  
2210130 ATRACURIUM 50 MG INJ IN 5 ML AMP. 5 267.5 2240 599,200.00  
1190220 PREDNISOLONE 5 MG. TAB. 'S   1000 349.89 1700 594,813.00  
1071610 AZITHROMYCIN 250 MG CAP. (ZITHROMAX) 'S   6 54.57 10820 
590,447.40  
1030110 MORPHINE 50 MG CAP. KAPANOL 'S   1 50 11760 588,000.00  
1021190 SILDENAFIL 20 MG.TAB.VIAGRA 'S   1 7.93 73840 585,551.20  
2080050 SUNITINIB 12.5 MG CAP.(SUTENT) 'S   28 29275.2 20 585,504.00  
2190580 OXYMETHALONE(ANDROLIC) 50 MG TAB 'S   60 1391 420 584,220.00  
2311780 CETUXIMAB 5MG/ML INJ.(ERBITUX) 20 ML VIAL 1 9699.55 60 
581,973.00  
2260460 BERODUAL FORTE NEBULES IN 4 ML SET  21 94.16 6160 580,025.60  
2072020 TAMSULOSIN 0.4 MG TAB. (HARNAL) 'S   30 395.9 1460 578,014.00  
1090070 CIS-PLATINUM 50 MG INJ. IN 50 ML VIAL 1 269.64 2120 571,636.80  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

6503311 ENOXAPARIN 80 MG. INJ. PFS. 2 664.47 860 571,444.20  
2310920 ETORICOXIB 60 MG TAB(ARCOXIA) 'S   30 711.55 800 569,240.00  
2312070 DACOGEN 50 MG.INJ. VIAL 1 28432.04 20 568,640.80  
2260380 BUDESONIDE(RHINOCORT)AQUA. 64 MCG. NASAL SPRAY ขวด  1 144.45 
3920 566,244.00  
1061050 INSULIN ASPART 100U/ML(NOVO RAPID) AMP. 5 882.75 640 564,960.00  
1190500 DESMOPRESSIN ACETATE NASAL SOL. 0.1MG/ML BOT. 1 1122.43 500 
561,215.00  
1040140 ACETYLCYSTEINE 300 MG IN 3 ML INJ. AMP. 5 101.65 5520 561,108.00  
6501550 LIPIODOL ULTRA FLUIDE 10 ML VIAL 1 13910 40 556,400.00  
2091040 NIFLEC SACHET PACK 1 374.5 1460 546,770.00  
2310670 OXALIPLATIN 50 MG INJ VIAL 1 1599.65 340 543,881.00  
2090490 TRETINOIN 10 MG CAP(VESANOID) 'S   100 8985.86 60 539,151.60  
29343 PLERIXAFOR 24 MG/1.2ML INJ. VIAL 1 267500 2 535,000.00  
1260260 MONTELUKAST 10 MG.TAB. 'S   100 651.42 820 534,164.40  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2312660 LENVATINIB 4 MG.CAP.(LENVIMA) 'S   20 25680 20 513,600.00  
2311090 EZETIMIBE 10 MG.TAB.(EZETROL) 'S   30 456.89 1120 511,716.80  
1071700 DICLOXACILLIN 250 MG.CAP. 'S   500 530 960 508,800.00  
2021170 DEXMEDETOMIDINE 100MCG/ML INJ.PRECEDEX VIAL 5 6353.13 80 
508,250.40  
1071320 CLINDAMYCIN 300 MG CAP 'S   100 270 1880 507,600.00  
6503841 TOCILIZUMAB 80 MG INJ. VIAL 1 5055.75 100 505,575.00  
2310590 RISEDRONATE(ACTONEL) 35 MG. TAB 'S   4 813.2 620 504,184.00  
2111050 OLOPATADINE 0.2% ED.(PATADAY) BOT. 1 237.54 2120 503,584.80  
2070130 THYMOGLOBULIN 25 MG INJ.UC VIAL 1 8378.58 60 502,714.80  
2310930 DIACEREIN(ARTRODAR) 50 MG CAP. 'S   90 963 520 500,760.00  
2180620 REBAMIPIDE 100 MG TAB. (MUCOSTA) 'S   100 782.17 640 500,588.80  
2310480 CYPROTERONE 50 MG TAB (ANDROCUR) 'S   50 2259.84 220 497,164.80  
1051140 AUGMENTIN 1.2 GM.INJ. VIAL 1 35.31 14040 495,752.40  
1110070 WARFARIN 2 MG. TAB. 'S   100 140 3540 495,600.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2041070 RIVASTIGMINE PATCH 10 (EXELON) 'S   30 3523.51 140 493,291.40  
2041060 RIVASTIGMINE PATCH 5 (EXELON) 'S   30 3523.51 140 493,291.40  
1071490 CLARITHROMYCIN 500MG. TAB.CLARITH500 'S   100 940 520 488,800.00  
1081030 TAMOXIFEN 20 MG.TAB. 'S   100 250 1940 485,000.00  
2041200 METHYLPHENIDATE 27 MG TAB (CONCERTA) 'S   1 90 5380 484,200.00  
1220600 VIDISIC EYE GEL 10 GM TUBE 1 117.91 4100 483,431.00  
2312340 ERYTHOPOETIN 10000 U. INJ. EPOSIS PFS. 1 1500 320 480,000.00  
6503596 RAMUCIRUMAB 100 MG 10 ML INJ. VIAL 1 23968 20 479,360.00  
2130500 DOXAZOSIN 2 MG TAB.(CARDURA) 'S   100 31 15360 476,160.00  
1130780 BERAPROST 20 MCG TAB.(DORNER) 'S   30 566.03 840 475,465.20  
2312510 NIVOLUMAB 40 MG.INJ.(OPDIVO) VIAL 1 23540 20 470,800.00  
2090540 RITUXIMAB 100MG /10ML INJ. (MABTHERA) VIAL 1 2140 220 470,800.00  
2312100 CETROTIDE 0.25 MG.INJ. VIAL 1 11758.23 40 470,329.20  
2230050 FINASTERIDE 5 MG TAB.(PROSCAR) 'S   30 90.95 5140 467,483.00  
2312310 RUXOLITINIB 15 MG.TAB.(JAKAVI) 'S   14 23317.44 20 466,348.80  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2180590 ONDANSETRON 8 MG TAB 'S   100 642 720 462,240.00  
1130110 DOBUTAMINE 250 MG./20 ML. INJ. AMP. 1 124 3720 461,280.00  
2310550 FLUDARABINE 50 MG INJ.(FLUDARA) VIAL 5 22871.25 20 457,425.00  
2010240 CREON 10000 CAP. 'S   100 1524.75 300 457,425.00  
1180290 SODAMINT 300 MG  TAB. 'S   500 96 4760 456,960.00  
1290310 VITAMIN D3 CAP.0.25 MCG 'S   100 128.4 3540 454,536.00  
2310261 LETROZOLE 2.5 MG TAB.UC (FEMERA) 'S   30 623.91 720 449,215.20  
1210180 TOLPERISONE 50 MG TAB (MYDOCALM) 'S   500 198 2260 447,480.00  
2210140 EPERISONE HCl 50 MG TAB (MYONAL) 'S   30 212.93 2100 447,153.00  
1270090 WATER FOR INJECTION 10 ML AMP. 100 168 2660 446,880.00  
2220550 GANFORT PF E/D 0.4ML AMP. 30 479.36 920 441,011.20  
6504087 TENECTEPLASE 40 MG. INJ. VIAL 1 21999.2 20 439,984.00  
1091370 IRON POLYMALTOSE COMPLEX 60 ML(EUROFER) BOT. 1 49 8900 
436,100.00  
1190640 INSULATARD HM PENFILL 100U/ML VIAL 5 329.56 1320 435,019.20  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1090360 UROMETEXAN 400MG. INJ. MESNA AMP. 15 1447.71 300 434,313.00  
1190300 INSULIN GLARGINE 1.5ML(TOUJEO) AMP. 5 3611.25 120 433,350.00  
1051160 AMOXYCILLIN 500 MG.CAP. 'S   500 450 960 432,000.00  
1170080 MANITOL 20% IN 100 ML SOLUTION ขวด  1 48 8960 430,080.00  
1220320 TIMOLOL 0.5 % EYE DROP 5 ML. BOT  1 29.96 14300 428,428.00  
1270130 D-5-S 1000 ML BAG  1 29.45 14540 428,203.00  
2312040 ERIBULIN INJ.(HALAVEN) 2 ML VIAL 1 10646.5 40 425,860.00  
1041210 RISPERIDONE 2 MG.TAB. 'S   500 1330 320 425,600.00  
2010280 DESFLURANE 240 ML (SUPRANE) VIAL 1 5312.55 80 425,004.00  
1051080 IVERMECTIN 6 MG TAB(VERMECTIN) 'S   12 960 440 422,400.00  
1290130 MULTIVITAMIN  TAB. 'S   1000 260 1620 421,200.00  
1130010 ADRENALINE 1:1000 1 MG./ 1 ML. INJ. AMP. 1 6 70160 420,960.00  
1010150 BUPIVACAINE HEAVY SPINAL 0.5%  INJ. 4 ML AMP. 5 635.58 660 
419,482.80  
1270380 D-5-W 50/100 ML BAG  1 13.65 30680 418,782.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2312180 GOSERELIN 10.8 MG.INJ.(ZOLADEX LA) AMP. 1 20865 20 417,300.00  
12420 INVEGA TRINZA 350 MG. (PALIPERIDONE PALMITATE ) PFS. 1 20842.53 20 
416,850.60  
2310300 DOCETAXEL 80 MG INJ.(TAXOTERE) VIAL 1 3424 120 410,880.00  
2900020 OSELTAMIVIR 75 MG CAP 'S   10 250 1640 410,000.00  
1081010 METHOTREXATE 5000 MG INJ. VIAL 1 4066 100 406,600.00  
2031060 BERACTANT 25 MG/ML IN 4 ML(SURVANTA) INJ. VIAL 1 10165 40 
406,600.00  
2240040 HAEMO-A 5.5 LT(A1 DIALYSATE) GALL 1 100 4040 404,000.00  
2240050 HAEMO-B 6.0 LT (F2B BICARBONATE) GALL 1 70 5720 400,400.00  
1270030 LACTATE RINGER 1000 ML BAG  1 40.38 9880 398,954.40  
2180240 LACTULOSE LIQ. 100 ML BOT. 1 41 9700 397,700.00  
1140450 DIPHTHERIA TETANUS TOXOID 0.5 ML (Td) VIAL 10 300 1320 
396,000.00  
2311510 GANCICLOVIR 500 MG INJ.(CYMEVENE) VIAL 1 1522.61 260 395,878.60  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1090650 TACROLIMUS 0.5 MG. CAP. (PROGRAF) 'S   1 50.83 7780 395,457.40  
29370 SECUKINUMAB 150 MG.INJ. VIAL 1 9860.05 40 394,402.00  
2311520 VIGABATRIN 500 MG.TAB.(SABRIL) 'S   100 2461 160 393,760.00  
1040100 ACETYLCYSTEINE POWDER 200 MG (ACETIN) ซอง  50 49 7960 
390,040.00  
2312670 DIENOGEST 2 MG.TAB.(VISANNE) BOX  1 1765.5 220 388,410.00  
1180520 ONDANSETRON 8 MG INJ.(ZETRON) AMP  5 64.2 6020 386,484.00  
1190150 METHIMAZOLE 5 MG. TAB. 'S   500 350 1100 385,000.00  
1070090 AMPHOTERICIN-B 50 MG./VIAL. INJ. VIAL 1 176.55 2120 374,286.00  
6503894 DACARBAZINE 100 MG. INJ. VIAL 1 1310.75 280 367,010.00  
1090010 ACTINOMYCIN-D INJ.0.5 MG VIAL 1 3667.96 100 366,796.00  
2312750 LAPATINIB 250 MG.TAB.TYKERB 'S   70 18287.37 20 365,747.40  
2312560 CERITINIB 150 MG.CAP.(ZYKADIA) 'S   50 18249.92 20 364,998.40  
2310510 AFLIBERCEPT 100MG/4ML INJ.(ZALTRAP) VIAL 1 9095 40 363,800.00  
1100030 SINEMET (LEVODOPA+CARBIDOPA 250/25) TAB. 'S   100 347 1040 
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

360,880.00  
1220280 PREDNISOLONE E/D 5ML 1% (INF-OPH) BOT  1 59.92 6020 360,718.40  
1070100 AMPICILLIN 1000 MG INJ. VIAL 100 1500 240 360,000.00  
1270060 SODIUM BICARBONATE 7.5% IN 50 ML. INJ. AMP. 1 26.5 13500 
357,750.00  
2260480 BUDESONIDE 200 MCG  MDI BOT  1 87.63 4080 357,530.40  
1270170 N.S.S. 0.9%  500 ML BAG  1 24.4 14620 356,728.00  
6500140 SOD.CHLORIDE 2.16 GM/PACK ซอง  30 54 6580 355,320.00  
1300150 FAT EMULSION 20% 250 ML BOT. 1 253.59 1400 355,026.00  
2312760 DEFERASIROX FCT 180 MG. TAB. (JADENU) 'S   1 167.46 2120 
355,015.20  
1110330 FACTOR IX 500IU INJ.(ALPHANINE) VIAL 1 5895.7 60 353,742.00  
2310630 TS-ONE 25 MG.CAP. 'S   56 17655 20 353,100.00  
6503505 EVEROLIMUS 0.5 MG TAB. 'S   1 137.58 2560 352,204.80  
1090140 MERCAPTOPURINE 50 MG. TAB. 'S   100 2200 160 352,000.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

6504091 ALCOHOL DENATURED 95% 200 LITRE GALL 1 8560 40 342,400.00  
2220560 VISCOAT 0.5 ML INJ. AMP. 1 2140 160 342,400.00  
2110200 TINZAPARIN SOD. INJ. INNOHEP 10000U VIAL 10 8538.6 40 341,544.00  
6504269 RIBOCICRIB 200 MG TAB. (KISQALI) 'S   21 16987.32 20 339,746.40  
2260550 MOMETASONE FUROATE NASAL (NASONEX) 140 DOSE BOT. 1 563.89 
600 338,334.00  
2090270 ETOPOSIDE 100 MG INJ. 5 ML VIAL 1 210 1600 336,000.00  
1090300 VINCRISTINE 2MG/2ML INJ. VIAL 1 230 1460 335,800.00  
2312470 DENOSUMAB 120 MG.INJ.(XGEVA) VIAL 1 16606.4 20 332,128.00  
1061030 PIOGLITAZONE 30 MG (UTMOS) TAB 'S   30 25.5 12880 328,440.00  
2130550 ISOSORBIDE-5-MONONITRATE 60 MG TAB (IMDUR) 'S   30 85 3860 
328,100.00  
6503377 TACROLIMUS PR 1.0 MG. CAP. 'S   1 81.32 4020 326,906.40  
1070370 CO-TRIMOXAZOLE INJ.5 ML. AMP. 50 1362 240 326,880.00  
1010270 LIDOCAINE 2% PLAIN IN 20 ML INJ VIAL 1 48.9 6680 326,652.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1051240 POVIDINE IODINE SOL.10% 5000ML GAL. 1 650 500 325,000.00  
2130650 ALPROSTADIL 0.5 MG/ML INJ.(PROSTIN) AMP  1 5407.78 60 324,466.80  
2080040 DACARBAZINE 200 MG INJ. VIAL 1 1800 180 324,000.00  
2130670 ADENOCOR 6 MG/2ML INJ. (ADENOSINE) AMP  6 2313.34 140 
323,867.60  
1020040 ALLOPURINOL 100 MG. TAB. 'S   500 190 1700 323,000.00  
1140170 SILVER SULFADIAZINE CREAM 1% GM   250 187 1720 321,640.00  
22194 AKYNZEO CAP 'S   1 2675 120 321,000.00  
2310620 TS-ONE 20 MG.CAP. 'S   56 16050 20 321,000.00  
1210050 IRINOTECAN 100 MG.INJ./5ML VIAL 1 1605 200 321,000.00  
1041300 RISPERIDONE ORAL SOL.100ML (RISPERDAL) BOT. 1 941.6 340 
320,144.00  
1160040 HIBISCRUB 4% SOLUTION 5000 ML GALL 1 522.16 600 313,296.00  
2021120 BISOPROLOL 5 MG.TAB.(BISLOC) 'S   100 170 1840 312,800.00  
2190010 LERCANIDIPINE 20 MG. TAB. (LERCADIP) 'S   28 79.18 3920 310,385.60  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

1250170 MIDAZOLAM 15 MG INJ. 3 ML AMP  1 36 8560 308,160.00  
2130790 ROSUVASTATIN 10 MG TAB. (CRESTOR) 'S   28 321 960 308,160.00  
1070150 CEFALEXIN 500 MG. CAP. 'S   100 195 1580 308,100.00  
2290220 VITAMIN B 1 TAB.100 MG 'S   500 200 1540 308,000.00  
1130140 ENALAPRIL 20 MG TAB. 'S   1000 460 660 303,600.00  
25057 GAVISCON DUAL ACTION SACHET 'S   24 369.15 820 302,703.00  
1270240 DIPOTASSIUM PHOSPHATE INJ 20 ML AMP. 1 59.92 5020 300,798.40  
1270400 WATER FOR INJECTION 100 ML BAG  1 13.65 22000 300,300.00  
1070310 CLOXACILLIN 1000 MG INJ. VIAL 100 1500 200 300,000.00  
6503879 POSACONAZOLE 40 MG. SUSP. 105 ML. BOT. 1 14999.26 20 299,985.20  
1230080 OXYBUTYNIN 5 MG TAB. (DIUTROPAN) 'S   100 749 400 299,600.00  
2311210 PUREGON(GONAL-F) CARTRIDGE 300IU.INJ. CART 1 3742.86 80 
299,428.80  
2312680 TRIPORELIN 11.25 MG. INJ. DIPHERELINE VIAL 1 7383 40 295,320.00  
2310280 TOPOTECAN 4 MG INJ. VIAL 1 14739.25 20 294,785.00  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2100060 TERIPARATIDE 20 MCG(FORTEO) INJ. AMP. 1 14712.5 20 294,250.00  
2310661 LEUPOREIN 3.75 MG.INJ.UC (ENANTONE) PFS  1 4899 60 293,940.00  
2311970 LEUPROLIDE 22.5 MG.INJ.(ELIGARD) SET. 1 7318.8 40 292,752.00  
1270230 ORS POWDER 20.75 GM ซอง  50 132.5 2200 291,500.00  
1170030 FUROSEMIDE 250 MG./25 ML.INJ. AMP. 1 35 8320 291,200.00  
6420270 ยาน้ าแก้ไอมะขามปูอม สูตรธรรมดา 60 ML BOT. 1 14 20780 290,920.00  
2041190 METHYLPHENIDATE 36 MG. TAB (CONCERTA) 'S   1 100 2900 290,000.00  
1050150 SODIUM VALPROATE 200 MG. TAB 'S   40 87.74 3300 289,542.00  
1270040 POTASSIUM CHLORIDE 20 mEq. IN 10 ML INJ. AMP. 50 400 720 
288,000.00  
1090390 BLEOMYCIN 15 MG INJ BLEOCIN VIAL 1 900 320 288,000.00  
2041220 SELEGILINE 5 MG.TAB.(SEFMEX) 'S   100 800 360 288,000.00  
6400380 GLYCERIN KG   25 1195 240 286,800.00  
6503118 DARATUMUMAB 100 MG.INJ.(DARZALEX) VIAL 1 14225.65 20 284,513.00  
1210030 BACLOFEN 10 MG TAB. 'S   200 169.06 1680 284,020.80  
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 หมวด [020301] : ค่ายา 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน 
รายละเอียด 

รหัสสามัญ ชื่อรายการ หน่วยจ่าย ขนาดบรรจุ ราคา/pack จน. แผนซื้อ มูลค่า(บาท) 
อนุมัติ (บาท) 

2311980 SYMBICORT FORTE TERBUHALER 60DOSE BOX  1 615.25 460 
283,015.00  
1170100 SPIRONOLACTONE 25 MG. TAB. 'S   500 390 720 280,800.00  
2071260 CIPROFLOXACIN 200 MG. INJ. VIAL 1 18.17 15400 279,818.00  
2091280 FEIBA NF 500IU INJ. VIAL 1 13642.5 20 272,850.00  
2312320 SERETIDE 25/250 MCG.EVOHALER BOT. 1 

2 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ซื้อสมุนไพร เพ่ือเป็นต ารับยาใช้ในการรักษาคนไข้         142,500  

รวม ค่ายา 627,198,000  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0102 ศูนย์หัวใจ หน่วยงาน Cath Lab 

1.สายสวนน าเข้าหลอดเลือด  (Introducer sheath) SI Avanti (All size) ขอ 100 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 620 บาท/ชิ้น รวม 62000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
2.ไบร์ท ทิป ชีท (Brite Tip  Sheath) 6 Fr./ 45 cm. ขอ 1280 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 4 บาท/
ชิ้น รวม 5120 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
3.SCW  Introducer  Sheath ขอ 250 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 500 บาท/ชิ้น รวม 125000 
บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
4.สายสวนหัวใจเพ่ือการตรวจและวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR 
DIAGNOSTIC CATHETER)  ขอ 1000 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 642 บาท/ชิ้น รวม 642000 บาท 
ใช้ในการท าหัตถการ 
5.สายสวนหลอดเลือดส าหรับฉีดสารทึบแสงรังสีชนิดเข้าทางแขน ขอ 450 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 963 บาท/ชิ้น รวม 433350 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
6.ชุดสายสวนน าหลอดเลือดแดงชนิดเข้าทางแขนและอุปกรณ์กดห้ามเลือด ขอ 100 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 2568 บาท/ชิ้น รวม 256800 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
7.Engage TR(Radial) 6Fr , 12cm ขอ 250 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 780 บาท/ชิ้น รวม 
195000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
8.SCW  Pressure  Bandage ขอ 200 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 400 บาท/ชิ้น รวม 80000 บาท 
ใช้ในการท าหัตถการ 
9.สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ (HEARTRAIL GUIDING CATHETER) ขอ 

    53,326,050  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
100 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2675 บาท/ชิ้น รวม 267500 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
10.สายสวนหลอดเลือดน าทางเพ่ือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Coronary  Guiding  
Catheter) ขอ 600 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2460 บาท/ชิ้น รวม 1476000 บาท ใช้ในการท า
หัตถการ 
11.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด ขอ 120 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 10400 บาท/ชิ้น รวม 1248000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
12.อุปกรณ์สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด ขอ 20 ชิ้น ราคา
ต่อหน่วย 13800 บาท/ชิ้น รวม 276000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
13.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (0.017 นิ้ว) ขอ 400 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 3800 บาท/ชิ้น รวม 1520000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
14.สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน ขอ 200 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 
3200 บาท/ชิ้น รวม 640000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
15.วัสดุสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวิธีขยายด้วยบอลลูน ขอ 200 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 3200 บาท/ชิ้น รวม 640000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
16.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนส าหรับ post dilatation (Non 
compliant - Coronary Dilatation Catheter) ขอ 120 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 3800 บาท/
ชิ้น รวม 456000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
17.สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนแบบ Non-Compliant 
Balloon (0.015 นิ้ว)  ขอ 600 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 6400 บาท/ชิ้น รวม 3840000 บาท ใช้
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
ในการท าหัตถการ 
18.สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดบอลลูนแรงดันสูง ขอ 200 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 3230 บาท/ชิ้น รวม 646000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
19.Sapphire  II  Pro  Coronary  Dilatation  Catheter ขอ 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 7000 
บาท/ชิ้น รวม 140000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
20.สายลวดน าสายสวนหัวใจเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ขอ 1000 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 
2000 บาท/ชิ้น รวม 2000000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
21.สายลวดน าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PTCA Guide Wire) ขอ 200 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 1999 บาท/ชิ้น รวม 399800 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
22.ลวดน าสายสวนเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือด (PTCA  Guide  Wire , Fielder FC) ขอ 
500 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2490 บาท/ชิ้น รวม 1245000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
23.สายลวดน าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ที่ตีบตันชนิดเรื้อรัง (PTCA  Guide  
Wire , Fielder XT) ขอ 80 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 4500 บาท/ชิ้น รวม 360000 บาท ใช้ในการ
ท าหัตถการ 
24.สายลวดน าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ที่ตัน ชนิดเรื้อรัง (Special CTO) 
ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 7000 บาท/ชิ้น รวม 35000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
25.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ า (Drug  
Eluting Stent) ขอ 50 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 30450 บาท/ชิ้น รวม 1522500 บาท ใช้ในการ
ท าหัตถการ 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
26.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ า 
(Everolimus Eluting Coronary Stent Sytem) ขอ 100 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 28500 บาท/
ชิ้น รวม 2850000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
 27.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ า (Xience 
Pro X Everolimus Eluting Coronary Stent) ขอ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 25000 บาท/ชิ้น 
รวม 25000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
28.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดแบบ Modular  Design  เคลือบ
ยาต้านการตีบซ้ า  Zotarolimus (Endeavor  Resolute , Drug  Eluting  Stent)   ขอ 1 
ชิ้น ราคาต่อหน่วย 25000 บาท/ชิ้น รวม 25000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
29.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ า (Drug  
Eluting Stent) ชนิดโลหะท าจาก Cobalt chromium (Firehawk) ขอ 1 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 25000 บาท/ชิ้น รวม 25000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
30.Stent Graft System (Abbott) ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 75000 บาท/ชิ้น รวม 
150000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
31.Fine cross microcatheter (สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษเพ่ือการ
รักษา (Interventional  Vascular  Microcatheter) ขอ 15 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 13910 
บาท/ชิ้น รวม 208650 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
32.Crusade Catheter ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 15000 บาท/ชิ้น รวม 75000 บาท ใช้ใน
การท าหัตถการ 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
33.Corsair  Pro Microcatheter  ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 13500 บาท/ชิ้น รวม 
135000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
34.Guidezilla  (Guide  Extension  Cathter) ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 10200 บาท/ชิ้น 
รวม 102000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
35.Guide Plus  ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 10700 บาท/ชิ้น รวม 107000 บาท ใช้ในการ
ท าหัตถการ 
36.สายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน 
(INTRAVASCULAR ULTRASOUND CATHETER)  ขอ 150 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 30500 
บาท/ชิ้น รวม 4575000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
37.20/30 Priority Pack Accessories Kit (อุปกรณ์ส าหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด  ขอ 300 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2830 บาท/ชิ้น รวม 849000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
38.Angiodyn Maniflold 3 port  ขอ 1500 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 220 บาท/ชิ้น รวม 
330000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
39.Guidewire J3-Tip 0.035  (Angiodyn  Guide  Wire  0.035"  150 cm)  ขอ 1300 
ชิ้น ราคาต่อหน่วย 295 บาท/ชิ้น รวม 383500 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
40.Guidewire  0.035 x 150 cm  Angle  ขอ 200 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 856 บาท/ชิ้น รวม 
171200 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
41.Guidewire  0.035 x 260 cm  Angle  ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1605 บาท/ชิ้น รวม 
16050 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
42.สายลวดน าทางสายสวนหัวใจและหลอดเลือด (Angiographic Guide wire) ขอ 80 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 450 บาท/ชิ้น รวม 36000 บาท  ใช้ในการท าหัตถการ 
43.สายลวดน าสายสวนที่มีลักษณะแข็งพิเศษ Amplatz  Supper  Stiff ขอ 45 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 1800 บาท/ชิ้น รวม 81000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
44. Intradyn  Needle  18G ขอ 750 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 90 บาท/ชิ้น รวม 67500 บาท 
ใช้ในการท าหัตถการ 
45.สายลวดเพ่ือวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Pressure  Wire)  ขอ 60 ชิ้น ราคา
ต่อหน่วย 24300 บาท/ชิ้น รวม 1458000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
46.เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวต่อเนื่องกันปรับอัตราการ
เต้นอัตโนมัติ ขอ 25 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 40000 บาท/ชิ้น รวม 1000000 บาท ใช้ในการท า
หัตถการ 
47.เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้น
อัตโนมัติ ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 66500 บาท/ชิ้น รวม 665000 บาท ใช้ในการท า
หัตถการ 
48.เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจอัตโนมัติ ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 159000 บาท/ชิ้น รวม 
1590000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
49.Pressure line   150 cm ขอ 200 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 90 บาท/ชิ้น รวม 18000 บาท ใช้
ในการท าหัตถการ 
50.Pressure line  30 cm  ขอ 200 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 90 บาท/ชิ้น รวม 18000 บาท ใช้
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
ในการท าหัตถการ 
51.อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด ขนาด 6 Fr. (Preclose Proglide 6 Fr.) ขอ 20 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 5700 บาท/ชิ้น รวม 114000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
52.อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular Closure Device) ขอ 50 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 
5450 บาท/ชิ้น รวม 272500 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
53.Wound Clot(Hemo) Size 5x5 cm. ขอ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 7000 บาท/ชิ้น รวม 
7000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
54.Swan-ganz Flow directed (2หาง) 123F6  ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1800 บาท/ชิ้น 
รวม 9000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
55.Edwards Swan Ganz Monitering (3หาง) 114F7  ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1800 
บาท/ชิ้น รวม 9000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
56.สายบอลลูนส าหรับเครื่องพยุงการท างานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่  ขอ 80 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 24479 บาท/ชิ้น รวม 1958320 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
57.Pericardiocentesis Kit ขอ 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 4800 บาท/ชิ้น รวม 14400 บาท ใช้
ในการท าหัตถการ 
58.สายสวนส าหรับคล้องเก่ียว (snar) ขอ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 12500 บาท/ชิ้น รวม 
12500 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
59.snare  ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 19000 บาท/ชิ้น รวม 38000 บาท ใช้ในการท า
หัตถการ 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
60.Bipolar Pacing  without balloon  ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 3000 บาท/ชิ้น รวม 
15000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
61.Swan ganz  Bipolar Pacing Catheter ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 3200 บาท/ชิ้น รวม 
6400 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
62.Optease  IVC Filter 55 cm.  ขอ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 44940 บาท/ชิ้น รวม 44940 
บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
63.Balloon Sizing  ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 10800 บาท/ชิ้น รวม 21600 บาท  ใช้ในการ
ท าหัตถการ 
64.สายลวดน าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร (Rota  wire) 
ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 8000 บาท/ชิ้น รวม 40000 บาท  ใช้ในการท าหัตถการ 
65.สายสวนชนิดหัวกรอกากเพชร (Rotalink  Burr) ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 29500 บาท/
ชิ้น รวม 147500 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
66.เครื่องกรอความถ่ีสูงส าหรับสายสวนชนิดหัวกรอกากเพชร (Rota  Advancer) ขอ 5 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 28500 บาท/ชิ้น รวม 142500 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
67.สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจ (Dragonfly  Optis) ขอ 150 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 30400 บาท/ชิ้น รวม 4560000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
68.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด  ขอ 80 ชิ้น ราคา
ต่อหน่วย 18190 บาท/ชิ้น รวม 1455200 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
69.Scoreflex NC Coronary  Dilatation Catheter  ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 18000 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
บาท/ชิ้น รวม 180000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
70.Wolverine Cutting Balloon  ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 25000 บาท/ชิ้น รวม 125000 
บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
71. AVAGARD  SOL US WEDGE   BOTTLE ขอ 24 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1070 บาท/ชิ้น 
รวม 25680 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
72.แผ่นกาวดักฝุุน  Sticky  mat  size  26" x 45" ขอ 4 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 7900 บาท/ชิ้น 
รวม 31600 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
73.syring Lock ขอ 50 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 235 บาท/ชิ้น รวม 11770 บาท ใช้ในการท า
หัตถการ 
74.Infuse IT  1000  ml  with  Stopcock (Reusable) ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2500 
บาท/ชิ้น รวม 5000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
75.น้ ายาล้างท าความสะอาดเครื่องมือแพทย์ 3E-Zyme (1 gallon 5 lite) ขอ 18 ชิ้น ราคา
ต่อหน่วย 3500 บาท/ชิ้น รวม 63000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
76.External Pacemaker disposable R2pad-tec5631 ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1500 
บาท/ชิ้น รวม 15000 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
77.Disposable Surgical gown S50 Reinforced (3M) ขอ 30 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 187 
บาท/ชิ้น รวม 5618 บาท ใช้ในการท าหัตถการ 
78.กระบอกฉีดสารทึบสี ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 500 บาท/ชิ้น รวม 5000 บาท ใช้ในการ
ท าหัตถการ 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
หน่วยงาน CVT  
1. ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด  ต าแหน่งไมทรัล ขอ 30 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 28500 บาท/ชิ้น รวม 855000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
2.ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด  ต าแหน่งเอออร์ติก ขอ 50 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 24900 บาท/ชิ้น รวม 1245000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
3.ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อท าจากวัว ต าแหน่ง เอออร์ติก ขอ 30 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 65000 
บาท/ชิ้น รวม 1950000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
4.ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อท าจากวัว ต าแหน่ง ไมทรัล ขอ 30 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 65000 
บาท/ชิ้น รวม 1950000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
5.ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อท าจากวัว ต าแหน่ง เอออร์ติก(ใช้ในผู้ปุวยที่มีขนาดขอบลิ้นหัวใจ
ที่ผิดปกต)ิ ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 63000 บาท/ชิ้น รวม 630000 บาท ใช้ในการผ่าตัด 
open heart  
6.ขอบลิ้นหัวใจเทียม (valve ring ) ต าแหน่ง ไมทรัล ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 18000 บาท/
ชิ้น รวม 90000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
7.ขอบลิ้นหัวใจเทียม (valve ring) ต าแหน่ง ไตรคัสปิด ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 18000 
บาท/ชิ้น รวม 90000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart 
8.ปอดเทียม(membrane oxygenator) ขอ 150 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 11449 บาท/ชิ้น รวม 
1717350 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
9.ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorpoeal complete set) ขอ 170 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2568 บาท/ชิ้น รวม 436560 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
10.อุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดง (bubble trap) ขอ 50 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 
800 บาท/ชิ้น รวม 40000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
11.ท่อต่อหลอดเลือดแดง (adult arterial cannulae) (hight flow) ขอ 100 ชิ้น ราคาต่อ
หน่วย 2500 บาท/ชิ้น รวม 250000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
12.ท่อต่อหลอดเลือดแดงชนิดต่อทางด้านเส้นเลือดแดง fermoral (arterial cannulae) ขอ 
5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 8000 บาท/ชิ้น รวม 40000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
13.ท่อต่อหลอดเลือดแดงชนิดต่อทางด้านเส้นเลือดแดง fermoral (arterial cannulae) 
with set ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 16000 บาท/ชิ้น รวม 32000 บาท ใช้ในการผ่าตัด 
open heart  
14.ท่อต่อหลอดเลือดด าชนิดต่อทางด้านเส้นเลือดด า fermoral (venous cannulae) with 
set ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 16000 บาท/ชิ้น รวม 32000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open 
heart  
15.ท่อต่อหลอดเลือดแดงและด าชนิดต่อทางด้านเส้นเลือดด า fermoral (multi stage)  ขอ 
2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 20000 บาท/ชิ้น รวม 40000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
16.ท่อต่อหลอดเลือดด า (venous cannulae )  ขอ 40 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2000 บาท/ชิ้น 
รวม 80000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
17.ท่อต่อหลอดเลือดด า (venous cannulae ) (Angle tip) ขอ 90 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 
2000 บาท/ชิ้น รวม 180000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
18.ท่อต่อหลอดเลือดด า (venous cannulae ) (Metal tip) ขอ 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 
2000 บาท/ชิ้น รวม 40000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
19.ท่อต่อหลอดเลือดด า (venous cannulae ) (two stage) ขอ 30 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 
2000 บาท/ชิ้น รวม 60000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
20.ชุดสายยางประกอบการให้น้ ายารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (cardioplegia set) ส าหรับ
ผู้ใหญ่ ขอ 200 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 3000 บาท/ชิ้น รวม 600000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open 
heart  
21.ชุดสายยางประกอบการให้น้ ายารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (cardioplegia set) ส าหรับ
เด็ก ขอ 50 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 3000 บาท/ชิ้น รวม 150000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open 
heart  
22.อุปกรณ์ให้น้ ายารักษาสภาพกล้ามเนื้อชนิดทางตรง (antregrade cardioplegia 
cannulae with vent) ขอ 150 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1819 บาท/ชิ้น รวม 272850 บาท ใช้
ในการผ่าตัด open heart  
23.อุปกรณ์ดูดเลือดขณะผ่าตัดหัวใจ (cardiotomy suction ) ขอ 60 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 
1200 บาท/ชิ้น รวม 72000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
24.อุปกรณ์ดูดแยกน้ าและสารละลายส่วนเกินในเลือด (hemofiltrator) ขอ 200 ชิ้น ราคา
ต่อหน่วย 2461 บาท/ชิ้น รวม 492200 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
25.อุปกรณ์ดูดแยกน้ าและสารละลายส่วนเกินในเลือด (hemofiltrator)ส าหรับเด็กเล็ก ขอ 
10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1819 บาท/ชิ้น รวม 18190 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
26.อุปกรณ์พ่นลมไล่เลือดขณะต่อหลอดเลือดโคโรนารี่ (Blower) ขอ 100 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 
2500 บาท/ชิ้น รวม 250000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
27.หลอดตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด (ACT)  ขอ 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 9050 บาท/ชิ้น 
รวม 181000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
28.ชุดสายยางและปอดเทียมเพ่ือพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก (ECMO set) without 
oxygenator ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 40000 บาท/ชิ้น รวม 80000 บาท ใช้ในการผ่าตัด 
open heart  
29.ชุดสายยางและปอดเทียมเพ่ือพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก (ECMO set) เครื่อง 
Cardiohelp ขอ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 165000 บาท/ชิ้น รวม 165000 บาท ใช้ในการผ่าตัด 
open heart  
30.ตัวเชื่อมต่อชุดสายยางส าหรับหลอดเลือดด าและแดง (connector) ชนิดตรง ขอ 50 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 130 บาท/ชิ้น รวม 6500 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
31.ตัวเชื่อมต่อชุดสายยางส าหรับหลอดเลือดด าและแดง (connector) ชนิดY ขอ 50 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 150 บาท/ชิ้น รวม 7500 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
32.สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพหัวใจ (Intra aortic balloon 
catheter) ขอ 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 24000 บาท/ชิ้น รวม 480000 บาท ใช้ในการผ่าตัด 
open heart  
33.Cerebral oxygen saturation probe ขอ 40 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 4730 บาท/ชิ้น รวม 
189,200 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
34.Pressure line male-male 60 cm. ขอ 100 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 90 บาท/ชิ้น รวม 
9,000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
35.set puncture ขอ 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 6000 บาท/ชิ้น รวม 120000 บาท ใช้ในการ
ผ่าตัด open heart  
36.น้ ายารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ custodial ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 5600 บาท/ชิ้น 
รวม 28000 บาท ใช้ในการผ่าตัด open heart  
37.sheath 8 Fr. ขอ 4 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 895 บาท/ชิ้น รวม 3580 บาท ใช้ในการผ่าตัด 
open heart  
หน่วยงาน ICU CVT 
1.แก๊สไนตรัสออกไซด์ (ส าหรับเครื่อง NO3) ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 78300 บาท/ชิ้น รวม 
156600 บาท ทดแทนใช้ไป 
2.set ส าหรับเครื่อง NO3 ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 6500 บาท/ชิ้น รวม 13000 บาท ใช้ใน
การผ่าตัด open heart ทดแทนใช้ไป 
3.น้ ายา Avagard ขอ 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1070 บาท/ชิ้น รวม 21400 บาท ใช้ในการ
ผ่าตัด open heart ทดแทนใช้ไป เพิ่มจุดติดตั้งน้ ายา เนื่องจากเพ่ิมจ านวนเตียงผู้ปุวยเป็น 7 
เตียง 
หน่วยงาน Echo 
1.กระดาษเครื่องวัดBP อัตโนมัติชนิดสอดแขนยี่ห้อ Omron HBP-9020 (5ม้วน/แพ็ค)ม้วน
ละ 110 บาท ขอ 40 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 110 บาท/ชิ้น รวม 4400 บาท 
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
2.Electrode infant (100pc./bag) ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 856 บาท/ชิ้น รวม 4280 
บาท 
หน่วยงาน CCU 
1.Pad เครื่อง Hypothermia  ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 30000 บาท/ชิ้น รวม 300000 
บาท 
2.Bipolar pacing catheter ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 3200 บาท/ชิ้น รวม 16000 บาท 
3.Introflex introducer set ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 900 บาท/ชิ้น รวม 9000 บาท 

2 0104 ศูนย์ทารกแรกเกิด  งบฯด าเนินการ     หมวดอ่ืนฯ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ที่ไม่มีในคลัง  ปีงบประมาณ 
2564  
ศูนย์ทารกแรกเกิด  
ล าดับ "รายการเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ที่ไม่มีในคลัง" รหัสพัสดุ จ านวนที่ใช้ในปี63 
จ านวนขอเบิกปี64 ราคาต่อหน่วยที่เคยซื้อในปี63 ราคารวม หน่วยงาน 
1 แผ่นกรองอากาศส าหรับตู้อบ ATOM Rabee i 4121547 25 80 1,400 112,000 NICU 
1 & 2, NB 
2 แผ่นกรองอากาศส าหรับตู้อบ Drager 4080707 1 5 4,000 20,000 NICU 1 & 2, NB 
3 แผ่นกรองอากาศส าหรับตู้อบ Natus 4080630 1 4 4,000 16,000 NICU 1 & 2 
4 ชุดสายเครื่องช่วยหายใจชนิดมีลวดน าความร้อนอุ่นอากาศด้านขาเข้าและขาออก  พร้อม
หม้อน้ า ชนิด Dispossable 4080620 100 100 2,000 200,000 NICU 1 & 2 

      3,803,800  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
5 HFO kit ส าหรับเครื่องช่วยหายใจ Fabian 0 3 3,500 10,500 NICU 1 & 2 
6 Bacteria  filter ชนิด Dispossable ส าหรับเครื่อง SLE 5000 4080075 50 50 150 
7,500 NICU 1 & 2 
7 ชุดสายเครื่องช่วยหายใจ Non-invasive ชนิด Dispossable ส าหรับเครื่อง Drager 
VN500 4080631 30 50 4,000 200,000 NICU 1 & 2 
8 ชุดสาย Infant flow LP NCPAP generation circuit kit with MR290 ส าหรับเครื่อง 
Fabian 4081914 15 60 4,200 252,000 NICU 1 & 2, NB 
9 Infant flow LP nasal mask ชนิด Disposable ส าหรับเครื่อง Fabian 50 30 700 
21,000 NICU 1 & 2 
10 Infant flow LP nasal prong  ชนิด Disposable ส าหรับเครื่อง Fabian 4080628 20 
20 350 7,000 NICU 1 & 2 
11 Headgear ขนาด S, SM, M ส าหรับเครื่อง Fabian 4080671-73 40 40 600 24,000 
NICU 1 & 2, NB 
12 SLE1000 nCPAP generators only (incl 3 prongs) ส าหรับเครื่อง SLE6000 0 20 
2,600 52,000 NICU 1 & 2 
13 Nasal prong ส าหรับ Single limb ขนาด XS ส าหรับเครื่อง SLE6000 4080628 0 10 
440 4,400 NICU 1 & 2 
14 nCPAP mask ส าหรับ Single limb ขนาด  M, L ส าหรับเครื่อง SLE6000 0 20 850 
17,000 NICU 1 & 2 
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
15 Bonnet ส าหรับ Single limb size 0, 1, 2 ส าหรับเครื่อง SLE6000 4080671-73 0 
20 500 10,000 NICU 1 & 2 
16 Miniflow nCPAP (Dual limb) ส าหรับเครื่อง SLE6000 0 50 1,100 55,000 NICU 1 
& 2 
17 Nasal prong ส าหรับ Dual limb ขนาด XS, S, M, L ส าหรับเครื่อง SLE6000 
4080628 0 50 430 21,500 NICU 1 & 2 
18 Nasal mask ส าหรับ Dual limb ขนาด M, L, XL ส าหรับเครื่อง SLE6000 0 50 520 
26,000 NICU 1 & 2 
19 Bonnet ส าหรับ Dual limb size S, M, L ส าหรับเครื่อง SLE6000 4080671-73 0 50 
520 26,000 NICU 1 & 2 
20 Adaptor fore miniflow ส าหรับ Dual limb 0 50 150 7,500 NICU 1 & 2 
21 Flow sensor ชนิด Dispossable ส าหรับเครื่องช่วยหายใจ SLE 4080260 4 10 8,800 
88,000 NICU 1 & 2 
22 Flow sensor ชนิด Dispossable ส าหรับเครื่องช่วยหายใจ Fabian 4080260 65 80 
2,000 160,000 NICU 1 & 2 
23 Flow sensor insert ส าหรับเครื่องช่วยหายใจ Drager VN500 4080248 80 80 2,000 
160,000 NICU 1 & 2 
24 Flow  sensor housing ส าหรับเครื่องช่วยหายใจ Drager VN500 4080223 10 5 
10,000 50,000 NICU 1 & 2 
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
25 ชุดสาย High flow ครบชุด ส าหรับเครื่อง WILAmed 4080498 20 20 4,000 80,000 
NB 
26 ชุดสาย high flow ครบชุด ส าหรับเครื่อง Fisher & Paykel 4080648 (4081913) 20 
60 6,500 390,000 NICU 1 & 2, NB 
27 Junior nasal cannula ส าหรับ Optiflow (ฟูา แดง เหลือง) 4080641 42 50 2,200 
110,000 NICU 1 & 2 
28 Gas supply line ส าหรับ T-piece resuscitator 4080646 80 80 500 40,000 NICU 
1 & 2, NB 
29 T-piece circuit ส าหรับ T-piece resuscitator 4081893 80 80 500 40,000 NICU 1 
& 2, NB 
30 Temperature and flow probe ส าหรับเครื่อง MR 850 humidifier 4080404 2 3 
8,500 25,500 NICU 1 & 2, NB 
31 Temperature and flow probe ส าหรับเครื่อง VADI humidifier 4080404 1 2 
7,200 14,400 NICU 1 & 2 
32 Temperature and flow probe ส าหรับเครื่อง WILAmed humidifier 4080404 0 1 
10,000 10,000 NB 
33 Heated wire adaptor ส าหรับ MR 850 humidifier ชนิด dual 4080699 3 1 5,800 
5,800 NB 
34 Heated wire adaptor ส าหรับ VADI humidifier ชนิด dual 4080699 3 1 5,000 
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
5,000 NICU 1 & 2 
35 Heated wire adaptor ส าหรับ WILAmed humidifier 4080699 0 1 8,000 8,000 
NB 
36 Umbilical vessel cather for singer use x-ray opage 3.5 Fr. 4020226 705 675 
150 101,250 NICU 1 & 2, NB 
37 Umbilical vessel cather for singer use x-ray opage 4 Fr. 2 หาง 0 50 1200 
60,000 NICU 1 & 2 
38 Umbilical vessel cather for singer use x-ray opage 5 Fr. 4020227 700 675 
150 101,250 NICU 1 & 2, NB 
39 SpO2 sensor ชนิด Reusable ส าหรับเครื่อง Philips 4080634 9 5 20,400 102,000 
NICU 1 & 2 
40 SpO2 sensor ชนิด Reusable ชนิด Y-touch ส าหรับเครื่อง Nihon Kohden 
4081890 10 10 12,000 120,000 NICU 1, NB 
41 Arterial line transducer ส าหรับเครื่อง Philips 5 50 600 30,000 NICU 1 & 2 
42 End-tidal CO2 แบบ Reusable  ส าหรับเครื่อง Nihon Kohden 0 10 850 8,500 
NICU 1 & 2 
43 End-tidal CO2 แบบ Reusable  ส าหรับเครื่อง Philips 5 3 9,000 27,000 NICU 1 & 
2 
44 สาย Cable ส าหรับ  SpO2 monitor เครื่อง Nihon Kohden 4081901 0 2 14,500 
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
29,000 NICU 1, NB 
45 "SpO2 sensor ชนิด Dispos ส าหรับเครื่อง Masimo 
     " 4101643 300 300 870 261,000 NICU 1 & 2, NB 
46 สาย Cable ส าหรับ SpO2 monitor เครื่อง Masimo 4081901 0 2 9,500 19,000 
NICU 1 & 2, NB 
47 SpO2 Sensor ชนิด Dispos ส าหรับเครื่อง Nelcor 4080517 (4080156) 240 240 
738.3 177,192 NB 
48 สาย cable ส าหรับ  SpO2 monitor เครื่อง Nelcor 4081938 0 1 8,560 8,560 NB 
49 Skin temperature probe ส าหรับตู้อบยี่ห้อ ATOM ชนิด Reusable 4080633 2 4 
24,500 98,000 NICU 1 & 2, NB 
50 Skin temperature probe ส าหรับตู้อบยี่ห้อ NATUS ชนิด reuse 4080685 2 2 
11,000 22,000 NICU 1 & 2 
51 Skin temperature probe  ส าหรับ Radiant warmer ยี่ห้อ TIP 4080653 0 2 4,000 
8,000 NICU 1 & NB 
52 Skin temperature probe  ส าหรับ Radiant warmer ยี่ห้อ Natus ชนิด 
dispossable 4080653 0 2 5,200 10,400  
53 Skin temperature probe  ส าหรับ Radiant warmer ยี่ห้อ ATOM 4080653 2 
24,500 49,000  
54 สายสวนหลอดเลือดด าใหญ่ (PICC line) 1 Fr 4121156 5 15 3,424 51,360 NICU 1 
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
& 2 
55 สายสวนหลอดเลือดด าใหญ่ (PICC line) 2 Fr 4121157 5 5 3,210 16,050 NICU 1 & 
2 
56 สายสวนหลอดเลือดด าใหญ่ (PICC line) 2 Fr ชนิด 2 หาง 0 15 4,280 64,200 NICU 1 
& 2 
57 Infant cure wrap 4-7 kg 4081937 1 4 68,000 272,000 NICU 1 & 2 
58 Needle electrode 7 7 17,000 119,000 NICU 1 & 2 
59 Hydrogel sensor 3 3 10,000 30,000 NICU 1 & 2 
60 ก๊าซ Nitric oxide 4050036 12+4 (บริจาค) 18 78,850 1,419,300 NICU 1 & 2 
61 ชุดสายส าหรับให้ก๊าซ Nitric oxide 4080695 12 30 6,500 195,000 NICU 1 & 2 
62 Pressure gauge 10 5 6,750 33,750 NICU 1 & 2, NB 
63 Aerogen pro nebuliser & paediatric T-piece kit 2 2 38,000 76,000 NICU 1 & 
2 
64 Filter cap ของเครื่อง Aerogen pro nebuliser 1 1 3500 3,500 NICU 1 & 2 
65 Tegaderm ขนาด 10 x 12 ซ.ม. (1626) 0 2 1530 3,060 NICU 1 & 2 
66 Sterile strip 1/2 x 4 (R1547) 0 10 1120 11,203 NICU 1 & 2 
67 Posequal pad สูตรไม่มีแอลกอฮอล์ 4121598 0 20 320 6,400 NICU 1 & 2 
68 Ultrasound gel sterile แบบซอง 0 5 2000 10,000 NICU 1 & 2 
รวมเงิน วัสดุการแพทย์ที่ไม่มีในคลัง 5,819,075  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
3 0401 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด 1. เบ็ดเตล็ดที่ใช้เป็นประจ าทุกเดือน 12 เดือน x 5,000 บาท = 60,000 บาท  

2. Hot pack ขนาดมาตรฐานใช้รักษาผู้ปุวยลดปวด 30 ชิ้น x 750 บาท = 22,500 บาท  
3. Hot pack ขนาดใหญ่ใช้รักษาผู้ปุวยลดปวด 10 ชิ้น x 1,500 บาท = 15,000 บาท  
4. Hot pack ขนาดคอใช้รักษาผู้ปุวยลดปวด 10 ชิ้น x 1,000 บาท = 10,000 บาท  
5. Triflow ใช้ฝึกหายใจและเพ่ิมปริมาตรปอดในผู้ปุวยหลังผ่าตัด ปอดแฟบ ใส่สายระบาย
ทรวงอก 150 ชิ้น  
     x 195 บาท = 29,250 บาท  
6. BreathEmax ใช้ฝึกหายใจและเพ่ิมปริมาตรปอดในผู้ปุวยหลังผ่าตัด ปอดแฟบ ใส่สาย
ระบายทรวงอก 50 ชิ้น x 750 บาท = 37,500 บาท  
7. One way valve ใช้ส าหรับฝึกหายใจในผู้ปุวยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ 20 ชิ้น x 500 บาท 
= 10,000 บาท  
8. PEEP valve ใช้ส าหรับฝึกหายใจในผู้ปุวยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ชิ้น X 1,800 บาท = 
10,800 บาท 
9. Ultra sound head ยี่ห้อ enraf 2 อัน X 30,000 = 60,000 บาท 
รวม 255,050 บาท 

       188,670  

4 0402 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 1. อุปกรณ์ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน จ านวน 5  ชิ้น  ราคา/หน่วย  10000 บาท = 
50000 บาท 
2. disposable probe sensor ส าหรับเครื่องวัดความเข้มข้นO2 ยี่ห้อ nellcor  
หอผู้ปุวยเด็กเล็ก จ านวน 120  ชิ้น  ราคา/หน่วย 800 บาท = 96000 บาท 

        335,540  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
3. disposable probe sensor ส าหรับเครื่องวัดความเข้มข้นO2 ยี่ห้อ nellcor  
หอผู้ปุวยเด็กโต จ านวน 120  ชิ้น  ราคา/หน่วย 800 บาท = 96000 บาท 
4. Needle kidney biopsy No.18 จ านวน 12  ชิ้น  ราคา/หน่วย 1200 บาท = 14400 
บาท 
5. double lumen Fr 11.5 จ านวน 12  เส้น  ราคา/หน่วย 2200 บาท =  26400 บาท 
6. double lumen Fr 19.5 จ านวน 12  เส้น  ราคา/หน่วย 2200 บาท =  26400 บาท 
7. double lumen Fr 9 จ านวน 10  เส้น  ราคา/หน่วย 2200 บาท =  22000 บาท 
8. double lumen Fr 15 จ านวน 10  เส้น  ราคา/หน่วย 2200 บาท =  22000 บาท 

5 0403 กลุ่มงานจักษุวิทยา 1. ค่าเลนส์ตาเทียม  3  รุ่น = 3,939,000 
2.ค่า Casset  ใช้ส าหรับผ่าตัด = 2,300,000 
3.ชุดผ่าตัดน้ าวุ้นตา ส่วนหน้า  และส่วนหลัง =830,000  
4.เลนส์ตาเทียมแก้ไขภาวะสายตาเอียง = 900,000 
5.อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับผ่าตัด  เช่น  ถุงมือ ไหมเย็บ  น้ ายาBSS   

      7,695,000  

6 0404 กลุ่มงานจิตเวช แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือดู  basic  skills  ด้านการอ่าน 
(Reading)  การสะกดค า (Spelling)  และคณิตศาสตร์  (Arithmetic)  ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ใช้เวลาทดสอบประมาณ  30 ? 40  นาที  
ด้านการอ่าน  ด้านการสะกดค า  ด้านคณิตศาสตร์  โดยคะแนนที่ได้ในแต่ละด้าน  สามารถ
น าไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอ่ืนๆในระดับชั้นเรียนเดียวกัน  และเม่ือน าไปใช้ร่วมกับ 
Wechsler Intelligence Scale for Children - Third Edition (WISC - III)  ซึ่งมีค่า  

          20,220  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 145 

 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
Norm  และ  Standard deviation  ที่เท่ากันจะท าให้สามารถทราบถึง  Learning  ability  
หรือ  Learning  disorder 

7 0405 กลุ่มงานทันตกรรม ของบเพ่ือจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ของกลุ่มงานทันตกรรม ให้เพียงพอต่อ
การใช้งานในแต่ละปีงบประมาณ 

      4,750,000  

8 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดซื้อภายในกลุ่มงานฯ 8,000,000.- 
เบิกจากคลังพัสดุ   10,000,000.- 

     5,600,000  

9 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เนื่องจากมีจ านวนผู้ปุวยและมีการขยายวอร์ดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการใช้เพ่ิมข้ึน ท า
ให้ไม่เพียงพอต่อการใช้ 
ใช้กับผ้ปุวยหลักท่ีนอนรักษาในโรงพยาบาลและสนับสนุนการรักษาของแพทย์ 

      2,185,000  

10 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา - ค่าวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น Syring, เข็มฉีดยา, Set น้ าเกลือ เข็มเจาะหลัง ,อุปกรณ์
ส าหรับตรวจ 250,000 บาท 
  เอกซเรย์พิเศษต่าง ๆ รวมทั้งเจลส าหรับตรวจอัลตราซาวด์ 
- ชุด Syring injecter พร้อมสายต่อ ของเครื่องฉีดสารทึบรังสี ส าหรับตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ 250,000 บาท 
- เข็มเจาะชิ้นเนื้อส าหรับเจาะเนื้อเยื่อเต้านม 600,000 บาท 

        775,000  

11 041010 หน่วยงานรังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยา 

อุปกรณ์ ยึดตรึงผู้ปุวยขณะฉายแสง         570,000  

12 0411 กลุ่มงานวิสัญญี จ านวนผู้ปุวยที่มารับบริการเพ่ิมข้ึน 
รองรับการขยายห้องผ่าตัด 

      3,850,000  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
13 0412 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (453,975.00 บาท) 

1.รหัส4120629 เข็ม EMG disposable (สีเขียว) 12,500.00 บาท/กล่อง  
(กล่องละ 48 ชิ้น)  4 กล่อง เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
2. รหัส 4121789 เข็ม EMG disposable (สีส้ม) 12,500.00 บาท/กล่อง  
(กล่องละ 48 ชิ้น) 1 กล่อง เป็นเงิน 12,500.00 บาท 
3. รหัส 4081940 Ambu Monopolar 38*0.36 mm, 28G 10,165.00 บาท/กล่อง (กล่อง
ละ 40 ชิ้น) 4 กล่อง เป็นเงิน 40,660.00 บาท 
4. รหัส 4081941 Ambu Monopolar 38*0.45 mm,26G 10,165.00 บาท/กล่อง (กล่อง
ละ 40 ชิ้น) 1 กล่อง เป็นเงิน 10,165.00 บาท 
5.เข็มฉีดยาลดเกร็งที่ต่อกับเครื่อง EMG 20,000.00 บาท/กล่อง (กล่องละ 10 ชิ้น) 1  กล่อง 
เป็นเงิน 20,000.00 บาท 
6.Disposable surface tab electrode 13,500.00 บาท/กล่อง (กล่องละ 25 ซอง) (ซอง
ละ 100 ชิ้น) 1 กล่อง เป็นเงิน 13,500.00 บาท 
7. รหัส 4081944 Disposable surface tab electrode 1,000.00 บาท/ซอง 1 ซอง เป็น
เงิน 1,000.00 บาท 
8. รหัส 4081943 Gel กระตุ้น (Signa) 1,200.00 บาท/ชิ้น 2 ชิ้น เป็นเงิน 2,400.00 บาท 
9. Gel ขัดผิว skin prep gel 3,600.00 บาท/กล่อง (กล่องละ 3 หลอด) 1 กล่อง เป็นเงิน 
3,600.00 บาท 
10. เข็มแผงฝังเข็ม 0.25x40 mm 120.00 บาท/กล่อง (กล่องละ 100 เข็ม) 5 กล่อง เป็นเงิน 

      2,950,500  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
600.00 บาท 
11. รหัส 4060666 เข็มแผงฝังเข็มมีปลอก 0.30x25 mm 140.00 บาท/กล่อง (กล่องละ 
100 เข็ม) 5 กล่อง เป็นเงิน 700.00 บาท 
12. เข็มแผงฝังเข็มมีปลอก 0.30x40 mm 140.00 บาท/กล่อง (กล่องละ 100 เข็ม) 5 กล่อง 
เป็นเงิน 700.00 บาท 
13. เข็มแผงฝังเข็ม 0.30x75 mm 120.00 บาท/กล่อง (กล่องละ 100 เข็ม) 5 กล่อง เป็นเงิน 
600.00 บาท 
14. เข็มแผงฝังเข็มมีปลอก 0.30x75 mm 140.00 บาท/กล่อง (กล่องละ 100 เข็ม) 10 
กล่อง เป็นเงิน 1,400.00 บาท 
15. รหัส 4121769 แผ่น electrode เครื่องกระตุ้นฝังเข็ม 160.00 บาท/คู่ 10 คู ่เป็นเงิน 
1,600.00 บาท 
16. รหัส 4120283 สาย self cath female 700.00 บาท/ชิ้น 10 ชิ้น เป็นเงิน 7,000.00 
บาท 
17. รหัส 4120284 สาย self cath male 700.00 บาท/ชิ้น 15 ชิ้น  
เป็นเงิน 10,500.00 บาท 
18. Extra silicone insole with arch support size S 950.00 บาท/คู่ 2 คู ่ 
เป็นเงิน 1,900.00 บาท 
19. Extra silicone insole with arch support size M 950.00 บาท/คู่ 2 คู ่ 
เป็นเงิน 1,900.00 บาท 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
20. รหัส 4121676 Extra silicone insole with arch support size L 950.00 บาท/คู่ 2 
คู่ เป็นเงิน 1,900.00 บาท 
21. รหัส 4121673 silicone insole size S 950.00 บาท/คู ่10 คู ่ 
เป็นเงิน 9,500.00 บาท 
22. รหัส 4121633 silicone insole size M 950.00 บาท/คู ่15 คู ่ 
เป็นเงิน 14,250.00 บาท  
23. รหัส 4121526 silicone insole size L 950.00 บาท/คู ่5 คู่  
เป็นเงิน 4,750.00 บาท 
24. silicone insole size XL 950.00 บาท/คู่  3 คู่ เป็นเงิน 2,850.00 บาท 
25. DM shoes 2,400.00 บาท/คู่  80 คู ่เป็นเงิน 192,000.00 บาท 
26. Shoes with insole 2,400.00 บาท/คู่   20 คู่ เป็นเงิน 48,000.00 บาท 
รวม 453,975.00 บาท 
งานกิจกรรมบ าบัด (568,800 บาท) 
1. ผ้าคล้องไหล่แบบล็อคเดียว ผ้าคล้องไหล่แบบสองล็อค Wrist support  
2. Wrist thump support  
3. Elbow support 
4. Clavicle splint (อุปกรณ์พยุงไหล่) ขนาด  m l xl 
5. Shoulder support  
6. แผ่นเทอร์โมพลาสติก 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
7. แผ่นประคบร้อน 
8. พาราฟิน 
9. Therapy Putty Medium Green Medium Soft Red Soft Yellow 
10. อุปกรณ์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
รวมเป็นเงิน  568,800.00 บาท 
งานกายอุปกรณ์ (2,083,026 บาท) 
1. เฝือกพยุงระดับเอว (LS Support) No. S 100 ตัว 
  เฝือกพยุงระดับเอว (LS Support) No. M 150 ตัว 
  เฝือกพยุงระดับเอว (LS Support) No. L 150 ตัว 
  เฝือกพยุงระดับเอว (LS Support) No. XL 100 ตัว 
  เฝือกพยุงระดับเอว (LS Support) No.XXL 100 ตัว 
  เฝือกพยุงระดับเอว (LS Support) No. XXXL 10 ตัว 
2. ไม้ค้ ายัน 1,800 คู่ 
3. โลหะดามหลังคด (Jewett Brace) NO.S   70 ตัว 
  โลหะดามหลังคด ( Jewett Brace) NO.M 70 ตัว 
  โลหะดามหลังคด ( Jewett Brace) NO.L 10 ตัว 
4. ข้อเข่าขาเทียมแบบแกนเดี่ยวสปริงช่วย AK 5 ข้าง 
5. สายไนล่อน สีขาว ขนาด 1 " 2 ม้วน 
6. สีขาเทียม บรรจุหลอด 2 หลอด 
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
7. กาวนอก A 166       10 กป. 
8. ปูนพลาสเตอร์ 300 กก. 
9. ครีมฮาร์ดดินเนอร์ 5 หลอด 
10. คิ้วรองเท้า สีด า 100 เส้น 
11. หนังหน้าวัวสีด า ฟอกหนังแก้ว หนา บาง 6 ผืน 
12. แผ่นไฟเบอร์บอร์ด45"x48"x2.4 - 2.6มม. 2 แผ่น 
13. แผ่นท็อปเลสโฟม ขนาด 2 มม. 2 แผ่น 
14. เวลโก้ สีด า/ สีขาว ขนาด 2"(ตัวผู้ตัวเมีย) 2 ชุด 
15. เวลโก้ สีด า ขนาด 1" (ตัวผู้ ตัวเมีย) 2 ชุด 
16. แปูนสกรู สายเข็มขัดขาเทียม 100 ชุด 
17. เหล็กรีด ขนาด 3/16 x3/4x6.00 ม. (เต็ม)       5 เส้น 
18. ตุ๊ดตู่เจาะหนัง No.6       5 ตัว 
19. ไม้สมพงษ์ ขนาด 4"x4"x1.00 ม. 10 ท่อน 
20. พ้ืนฟองน้ า สีด า ขนาด 10 มม. 2 แผ่น 
21. พ้ืนฟองน้ า สีด า ขนาด 5 มม. 2 แผ่น 
22. พีไลท์ สีเนื้อ 4 แผ่น 
23. ซังกาว (บรรจุปิ๊บ) 2 ปิ๊บ 
24. ด้ายเย็บผ้า ไนล่อน No.20, 40    10 หลอด 
25. น้ ายาพลาสติกเหลว ขนาดถัง 230 ลิตร 1 ถัง 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
26. เปฺกย้ าสีเงิน No.1300 x 12 มม. (ใหญ่) 1 กล่อง 
27. ใบเลื่อยตัดโลหะ 20 ใบ 
28. เปฺกย้ าสีเงิน No.8000 x 8 มม. (เล็ก) 1 กล่อง 
29. LS Brace  No. M 50 ตัว 
  LS Brace No. L 50  
30. TL Brace  No. M 100 ตัว 
  TL Brace  No. L    45 ตัว 
  TL Brace  No. XL        5 ตัว 
31. TLS Brace No.S 5 ตัว 
  TLS Brace No.M 25 ตัว 
  TLS Brace No.L               10 ตัว 
32. AFO No m ซ้าย 16 ข้าง 
  AFO No m ขวา 24 ข้าง 
  AFO No L ซ้าย 24 ข้าง 
  AFO No L ขวา 24 ข้าง 
33. ชุดขาเทียมใต้เข่าแกนใน (Sach foot) ซ้าย  35 ชุด 
  ชุดขาเทียมใต้เข่าแกนใน(Sach foot) ขวา 35 ชุด 
34. ริกิตโฟม 3 แกลลอน 
35. ฮาร์ดเดนเนอร์ส าหรับริกิตโฟม 3 แกลลอน 
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
36. พ้ืนยางแบบมีลาย ขนาด 5 มม. 5 แผ่น 
37. ดูลาอลูมิเนียม 4 มม x 5/8 x 1.00 ม. 30 เส้น 
38.ใบบุ้งท้องปลิง 10 ใบ 
49. กระดาษทรายหนังหมู No.60 50 ฟุต 
40.  แปูงทัลคัม 1 ถุง 
41. ถุงมือผ้าดิบ  สีขาว/ด า 10 คู ่

14 0413 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
นิติเวช 

1.Hard colla  300 ชิ้น ราคาต่อหน่วย  470 บาท รวมเป็นเงิน 141,000.-บาท 
2. กระดาษ EKG 300 พับ ราคาต่อหน่วย 650 บาท รวมเป็นเงิน 195,000.-บาท 
3. Soft paddle  100 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2,000 รวมเป็นเงิน 200,000.-บาท 
4. Strethoscope เด็ก 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 6,000 บาท  รวมเป็นเงิน  12,000.-บาท 
5. Strethoscope ผู้ใหญ่ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 6,000 บาท  รวมเป็นเงิน  60,000.-บาท 
6. สาย SBT  (บอลลูน ใส่ห้ามเลือดในกระเพาะอาหาร) ราคา  76,000.-บาท 

        475,000  

15 0414 กลุ่มงานศัลยกรรม  - ปีงบประมาณ 2563 ของบไป 84,000,000 ล้าน (รวม ward ICU) 
ได้รับจัดสรร 64 ล้าน ใช้ไปแล้ว ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 
 64,849,077.93 บาท  
 - ห้องผ่าตัดของบ 78,000,000 บาท 
 - Ward ICU ของบ 3 ล้านบาท 

    73,150,000  

16 0415 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ขอใช้ตาม งบประมาณ 2563      53,200,000  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
17 0416 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ห้องคลอด LR เป็นเงิน 90,000 บาท 

1. บอลลูนอัดมดลูก ( Postpartum Balloon with Rapid Instillation Components) 
จ านวน 10 x 9,000 = 90,000 บาท(ใช้ส าหรับผู้ปุวยตกเลือดหลังคลอด ซึ่งมีอัตราการตก
เลือดหลังคลอดประมาณร้อยละ 1.8 ต่อปี เพ่ือลดความรุนแรงของการตกเลือดหลังคลอด ซึ่ง
เดิมใช้วิธี Bimanual compression ซึ่งไม่มีประสิทธิผลเพียงพอต่อการหยุดเลือด) 
สูติกรรม 1 เป็นเงิน 4,500 บาท 
1. กระดาษพิมพ์ใช้กับเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (กระดาษ NST) ใช้กับเครื่อง 
Soniaid ขนาด 142 mm.*150 mm.*330 Sheets จ านวน 5 ม้วน X 900 บาท = 4,500  
บาท 
หอผู้ปุวยนรีเวช เป็นเงิน 32,130 บาท 
1. Syringe Valve  ขนาด 60 CC จ านวน 5 อัน X 1,926 = 9,630 บาท 
(เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขูดมดลูก  เพ่ือดูดสิ่งที่ตกค้างในโพรงมดลูก ปูองกันการตกเลือดจาก
การแท้ง  อัตราการใช้งาน 20 ราย/เดือน) 
2. กระดาษอัลตร้าซาวด์บันทึก UPP 110 Hg โซนี่ (ม้วน) จ านวน 30 ม้วน X 750 = 22,500 
บาท 
(กระดาษ u/s ใช้ส าหรับการบันทึกการตรวจ เพ่ือวินิจฉัย ในผู้ปุวยนรีเวช รวมทั้งผู้ปุวยที่มี
ปัญหาทางด้านสูตินรีเวชกรรม ในหอผู้ปุวยสูติกรรม 1 สูติกรรม 2 และผู้ปุวยที่มารับการ
ตรวจที่ห้องฉุกเฉินนอกเวลาราชการ  อัตราการใช้งานปี 2563  70 ราย/เดือน) 
ห้องตรวจนรีเวช เป็นเงิน 92,500 บาท 

        210,450  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1. Biopsy punches (ด้ามทอง) จ านวน 1 อัน X 29,000 บาท = 29,000 บาท 
(เป็นกรรไกรตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกในหัตถการส่องกล้องมะเร็งปากมดลูกซึ่งมีอัตราการใช้ใน
คลินิก 12 ราย/ วัน  ซึ่งของเดิมเก่า ช ารุด ไม่คมแม้มีการส่งลับคมแล้วจึงขอเพ่ิมเพ่ือให้
เพียงพอในการใช้) 
2. LOOP W 18 D จ านวน 2 อัน X 5,500 = 11,000 บาท 
(เป็นอุปกรณ์ single used ใช้หยุดเลือดเพ่ือปูองกันการตกเลือดในหัตถการส่องกล้องมะเร็ง
มีอัตราการใช้ในคลินิก 5 ราย/ วันจึงขอเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอในการใช้)  
3. Filltor เครื่องดูดควัน จ านวน 15 อัน X 3,500 = 52,500 บาท 
(เป็นอุปกรณ์ single used ช่วยดูดควัน และเชื้อHPV  virus จากตัวผู้ปุวยที่เกิดขึ้นจาก
หัตถการส่องกล้องมะเร็งปากมดลูกเพ่ือปูองกันมิให้ผู้ท าการรักษาได้รับเชื้อvirus นี้ ต้องมีการ
เปลี่ยนเมื่อครบอายุการใข้งาน ทุก เดือน มีแนวโน้มปริมาณการท าหัตถการในผู้ปุวยมากขึ้น) 
 
120 เตียง ชั้น 5 เป็นเงิน 2,400 บาท 
1. อุปกรณ์ต่อในชุดตรวจการได้ยินทารกแรก Pediatrip Tip สีฟูาอ่อน จ านวน 10 อัน  X 
120 บาท = 1,200  บาท  
2. อุปกรณ์ต่อในชุดตรวจการได้ยินทารกแรก  Tree  Tip สีขาวเกลียว จ านวน 10 อัน X 
120 บาท = 1,200  บาท 
(อุปกรณ์ช่วยตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด  ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลทารกแรก
เกิดทุกรายที่ต้องได้รับการคัดกรองการได้ยิน  อัตราการใช้งาน 1200 ราย/ป)ี 
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
18 0417 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เครื่องช่วยฟังและอะไหล่,ใช้ส าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการได้ยินของผู้ปุวยที่มีปัญกา

ทางการได้ยิน 
      2,850,000  

19 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง วัสดุที่ใช้ในงานรับบริจาคเลือด เตรียมส่วนประกอบเลือด เตรียมและจ่ายเลือดให้ผู้ปุวย         167,919  
20 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
ค่าเข็มเพ่ือการฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน          142,500  

21 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก ส าหรับให้บริการผู้ปุวนอก         175,000  
22 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล 1.เบิกคลัง69341819 บาท 

2.ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่มีในคลัง=21091952 บาท 
3.วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่ไม่มีในคลัง เพื่อพัฒนางาน IC 688400บาท 

     7,875,000  

23 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด 1.เวชภัณท์มิใช่ยาห้องผ่าตัด ของในคลังเป็นเงิน14,000,000ล้านบาท 
2.งบห้องผ่าตัด 10,000,000ล้านบาท   เพ่ือเปิดsupplyและเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มอีก4ห้องและ
ห้องส่องกล้อง 

      9,400,000  

24 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก 

ค่าวัสดุการแพทย์/การศึกษา สนับสนุน ผู้ปุวยนอก 50,000.-บาท(ออร์โธ) หน่วยจ่ายกลาง 
50,000.- บาท 

        117,600  

25 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ใช้ในการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตามรายการดังนี้ 
- ผ้าซับช่องท้องขนาด5x34 นิ้ว ห่อ3ชิ้น=6,500x72=468,000 บาท และห่อละ2ชิ้น=
30,000x48=1,440,000 บาท  
- ผ้าซับช่องท้องขนาด 15x15 นิ้ว ห่อละ5ชิ้น=35,000x140=4,900,000บาท และห่อละ3
ชิ้น=40,000x84=3,360,000บาท 

      5,837,500  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
-ใช้ปีละ 480 กล่องx1,872.50=898,800 บาท 
-ใช้ปีละ 720 ม้วนx187.25=134,820 บาท 
- ใช้ปีละ 480 กล่องx34=16,320 บาท 
- ใช้ปีละ 720 กล่องปีx65=118,625 บาท 
- ใช้ปีละ 24 ถุงx43=1,032 บาท 
- ใช้จัดหากระดาษห่อเครื่องแพทย์จ านวน292,000ชิ้นx4=1,168,000 บาท 
- ใช้จัดหาแมส N95 จ านวน100อันx52=5,200 
- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือบริการเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 48 คน เช่น 
กระดาษ ผ้าหมึก ปากกาเคมี เทปกาวย่น สบู่ ผงซักฟอก และรองเท้า  กล่องใส่ผ้า เป็นต้น 
(ซักฟอก) 

26 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

ค่าสารเคมีใช้ฆ่าเชื้อในน้ าเสีย (คลอรีนน้ าความเข้มข้น 10 %) ของระบบบ าบัดน้ าเสีย         228,750  

27 0909 ศูนย์จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ใช้เพื่อซื้อในคลังเวชภัณฑ์กลาง   104,996,031  

28 1005 ศูนย์ธาลัสซีเมีย 1.ถุงมือ เบอร์ S จ านวนกล่องXราคาต่อกล่อง=6กล่องX80บาท=480 บาท 
           เบอร์ M จ านวนกล่องXราคาต่อกล่อง=6กล่องX80บาท=480 บาท 
2.ผ้าก๊อซ จ านวนห่อ X ราคาต่อห่อ = 12 ห่อX67 บาท = 804 บาท 
3.หน้ากาก จ านวนกล่อง X ราคาต่อกล่อง = 6 กล่อง X 38 บาท = 228 บาท 
4.ถุงด า จ านวนกิโล X ราคาต่อกิโล = 5 กิโล X 37 บาท = 185 บาท 

           3,780  
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 หมวด [020302] : เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
5.ถุงแดง จ านวนกิโล X ราคาต่อกิโล = 5 กิโล X 40 บาท = 200 บาท 
6.น้ ามันกล้องจุลทรรศน์ (Oil)จ านวนขวด X ราคาต่อขวด = 5 ขวด X 210 บาท = 1,050 
บาท 
7.กระดาษเช็ดเลนส์  จ านวนห่อ X ราคาต่อห่อ = 10 ห่อ X 55 บาท = 550  

รวม เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมวัสดุการแพทย์   344,879,310  
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 หมวด [020304] : วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0406 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ใช้ส าหรับซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    105,879,150  
2 0407 กลุ่มงานพยาธิวิทยา การคาดการณ์งบประมาณวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบการย้อมอิมมู

โนฮิสโตเคมีจากการย้อมด้วยมือเป็นการย้อมโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ ซึ่งมีต้นทุนต่อรายเพ่ิมข้ึนจาก 196 
บาทต่อ หนึ่งรายการตรวจ เป็น 310 บาท(โดยประมาณ)  ทั้งนี้การย้อมด้วยเครื่องอัตโนมัติมีความ
ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วและได้มาตรฐานมากขึ้น  ส่งผลให้คนไข้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แก่ ภายในปี 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์
ชั้นน าที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม  

       4,750,000  

3 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการพัฒนางาน 3 ส่วนหลักๆ  ได้แก่ 
1) เพ่ิมชุดการเก็บ Stem cell ขึ้น 100% จากความส าเร็จในปี 2563 คาดการว่าจะมีการปลูกถ่าย 
Stem cell มากขึ้น 
2) ปรับการตรวจวิเคราะห์และการเตรียมเลือดให้ผู้ปุวยจากระบบ Manual เป็นระบบ Automatic 
ลดความผิดพลาดในการตรวจวิเคราะห์ ลดระยะเวลาการรอคอยได้มากกว่า 50 % และรายงานผล
ผ่านระบบอิเล็คทรอนิค ลดความผิดพลาดในการรายงานผล 
3) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ HLA antigen, antibody และ cross matching 

      29,450,000  

4 1005 ศูนย์ธาลัสซีเมีย 1.น้ ายาตรวจวิเคราะห์ Hb typing  
จ านวนเทสต่อกล่องXจ านวนกล่องXราคาต่อเทส=700 เทสX4 กล่องX124บาท 

          773,680  
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 หมวด [020304] : วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
                                                                = 347,200 บาท 
2.ชุดน้ ายาสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 
จ านวนเทสต่อกล่องXจ านวนกล่องXราคาต่อเทส=48 เทสX15กล่องX210บาท 
                                                                  =151,200 บาท 
3.ชุดน้ ายาตรวจวิเคราะห์แอลฟา 1 ธาลัสซีเมียแบบ RT PCR 
จ านวนเทสต่อกล่องXจ านวนกล่องXราคาต่อเทส=200เทสX2กล่องX350บาท 
                                                                  = 140,000 บาท 
4.ชุดน้ ายาตรวจวินิจฉัยจีโนไทป์ของเบต้าธาลัสซีเมีย 
จ านวนเทสต่อกล่องXจ านวนกล่องXราคาต่อเทส=32เทสX5กล่องX1,100บาท 
                                                                  =176,000 บาท 
รวม 1+2+3+4=814,400 บาท 

รวม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    140,852,830  
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0101 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤต

บ าบัด 
วัสดุส านักงานใช้ในส านักงานซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับส านักงาน เช่น กระดาษ A 4 สมุดปกแข็ง 
ลวดเสียบกระดาษ และวัสดุอ่ืนๆ 

64,600 

2 0102 ศูนย์หัวใจ 1. ค่าแบบฟอร์ม Cath Lab  ขอ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 35000 บาท/ชิ้น รวม 35000 บาท Cath Lab 
(ไม่มีในคลัง) 
1.เคเบิ้ลไทร์ ขนาด 4 นิ้ว ขอ 30 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 30 บาท/ชิ้น รวม 900 บาท สนง.CVT (ไม่มีใน
คลัง) 
2.แผ่นพับ 4 สี "ค าแนะน าการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ" ขอ 1000 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 10 
บาท/ชิ้น รวม 10000 บาท สนง.CVT (ไม่มีในคลัง) 
3.แผ่นพับ 4 สี "ค าแนะน าการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ" ขอ 1000 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 10 
บาท/ชิ้น รวม 10000 บาท สนง.CVT (ไม่มีในคลัง) 
4.แบบฟอร์ม (3 Gopy) " doctor's order sheet (Pre-operative ส าหรับผ่าตัดหัวใจ) Form 8/1 " 
(50แผ่น/เล่ม) ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 390 บาท/ชิ้น รวม  3900 บาท สนง.CVT (ไม่มีในคลัง) 
5.แบบฟอร์ม (3 Gopy) " doctor's order sheet (Pre-operative ส าหรับผ่าตัดปอดและทรวงอก) 
Form 8/1 " (50แผ่น/เล่ม) ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 390 บาท/ชิ้น รวม 3900 บาท สนง.CVT     
(ไม่มีในคลัง) 
6.สมุด "คู่มือการดูแลตนเองของผู้ปุวยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด" ขนาดA5 จ านวน 24 หน้า พิมพ์สี 
กระดาษอาร์ตมันเคลือบมัน ขอ 100 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 110 บาท/ชิ้น รวม 11000 บาท สนง.CVT 
(ไม่มีในคลัง) 
7.ตรายาง นายแพทย์วิชเยนท์ ขอ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 350 บาท/ชิ้น รวม 350 บาทสนง.CVT      

179,570 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
(ไม่มีในคลัง) 
1.หมึกปริ้นเตอร์HP Color Laser Jet - CE 320 A (Black) ขอ 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2450 บาท/ชิ้น 
รวม 7350 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
2.หมึกปริ้นเตอร์HP Color Laser Jet - CE 321 A (Cyan) ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2340 บาท/ชิ้น 
รวม 4680 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
3.หมึกปริ้นเตอร์HP Color Laser Jet- CE 322 A (Yellow) ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2340 บาท/ชิ้น 
รวม 4680 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
4.หมึกปริ้นเตอร์HP Color Laser Jet- CE 323 A (Mgenta) ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2340 บาท/
ชิ้น รวม 4680 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
5.หมึกปริ้นเตอร์HP Color Laser Jet (Pro200  color  M252N) - CF 400 A (Black) ขอ 3 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 2480 บาท/ชิ้น รวม 7440 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
6.หมึกปริ้นเตอร์HP Color Laser Jet (Pro200  color  M252N) - CF  401 A (Cyan) ขอ 2 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 2980 บาท/ชิ้น รวม 5960 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
7.หมึกปริ้นเตอร์HP Color Laser Jet (Pro200  color  M252N) - CF  402 A (Yellow) ขอ 2 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 2980 บาท/ชิ้น รวม 5960 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
8.หมึกปริ้นเตอร์HP Color Laser Jet (Pro200  color  M252N) - CF  403 A (Mgenta) ขอ 2 ชิ้น 
ราคาต่อหน่วย 2980 บาท/ชิ้น รวม 5960 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
9.หมึกปริ้นเตอร์Canon LBP613 Cdw - Cartridge 045 Black ขอ 6 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2500 
บาท/ชิ้น รวม 15000 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
10.หมึกปริ้นเตอร์Canon LBP613 Cdw - Cartridge 045 Cyan ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2560 
บาท/ชิ้น รวม 12800 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
11.หมึกปริ้นเตอร์Canon LBP613 Cdw - Cartridge 045 Yellow ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2560 
บาท/ชิ้น รวม 12800 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
12.หมึกปริ้นเตอร์Canon LBP613 Cdw - Cartridge 045 Magenta ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2560 
บาท/ชิ้น รวม 12800 บาท  Echo (ไม่มีในคลัง) 
1.FLASH DRIVE 32 GB (king ston) ขอ 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 135 บาท/ชิ้น รวม 675 บาท สนง.
ศูนย์หัวใจ (ไม่มีในคลัง) 
2.แผ่น Philips DVD+RW 4.7 GB 1-4x Pack 10 แผ่น ขอ 2 แพ็ค ราคาต่อหน่วย 450 บาท/แพ็ค 
รวม 900 บาท สนง.ศูนย์หัวใจ (ไม่มีในคลัง) 
3.เทปเยื่อกาว 3M 2 หน้าชนิดหนา  ขอ 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1700 บาท/ชิ้น รวม 3400 บาท สนง.
ศูนย์หัวใจ (ไม่มีในคลัง) 
4.เทปเยื่อกาว 3M 2 หน้าชนิดบาง 1 นิ้ว ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 48 บาท/ชิ้น รวม 480 บาท สนง.
ศูนย์หัวใจ (ไม่มีในคลัง) 
5.เทปเยื่อกาว 3M 2 หน้าชนิดบาง 1/2 นิ้ว ขอ 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 36 บาท/ชิ้น รวม 360 บาท 
สนง.ศูนย์หัวใจ (ไม่มีในคลัง) 
6.หมึกสี เครื่องปริ้น EPSON 664 1 ชุด (4 สี ) (ชมพู,เหลือง,ฟูา,ด า) ขอ 4 ชุด ราคาต่อหน่วย 285 
บาท/ชุด รวม 1140 บาท สนง.ศูนย์หัวใจ (ไม่มีในคลัง) 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 50 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 86.00 บาท ราคารวม 4300 บาท (สนง.
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
ศูนย์หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
2. ลูกแม็กซ์เบอร์ 8 จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 8.00 บาท ราคารวม 80.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) 
(เบิกจากคลัง) 
3. ลูกแม็กซ์เบอร์ 10 จ านวน 7 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 6.00 บาท ราคารวม 42.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) 
(เบิกจากคลัง) 
4. ลวดเสียบขาสามเหลี่ยม จ านวน 8 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 5.50 บาท ราคารวม 44.00 บาท (สนง.ศูนย์
หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
5. ซองจดหมายตราครุฑ จ านวน 30 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 0.58 บาท ราคารวม 17.40 บาท (สนง.ศูนย์
หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
6. ซองสีน้ าตาล จ านวน 30 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1.50 บาท ราคารวม 45.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) 
(เบิกจากคลัง) 
7. ปากกาเมจิกสีน้ าเงิน จ านวน 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 8.50 บาท ราคารวม 42.50 บาท (สนง.ศูนย์
หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
8. ดินสอด า จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 3.00 บาท ราคารวม 30.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) (เบิก
จากคลัง) 
9. ปากกาเมจิก สีแดง จ านวน 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 8.50 บาท ราคารวม 25.50 บาท (สนง.ศูนย์
หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
10. หมึกเติมแท่นประทับสีน้ าเงิน จ านวน 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 6.50 บาท ราคารวม 13.00 บาท 
(สนง.ศูนย์หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
11. ไม้บรรทัด  12 นิ้ว จ านวน 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 11.00 บาท ราคารวม 33.00 บาท (สนง.ศูนย์
หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
12. ปากาเขียนกระดานสีน้ าเงิน จ านวน 7 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 13.50 บาท ราคารวม 94.50 บาท 
(สนง.ศูนย์หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
13. ปากาเขียนกระดานด า จ านวน 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 13.50 บาท ราคารวม 67.50 บาท (สนง.
ศูนย์หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
14. ปากาเขียนกระดานสีแดง จ านวน 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 13.50 บาท ราคารวม 40.50 บาท (สนง.
ศูนย์หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
15. น้ ายาลบค าผิด จ านวน 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวม 120.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) 
(เบิกจากคลัง) 
16. กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว จ านวน 8 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 18.00 บาท ราคารวม 144.00 บาท (สนง.
ศูนย์หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
17. กระดานที่มีท่ีหนีบกระดาษ จ านวน 4 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 5.50 บาท ราคารวม 22.00 บาท (สนง.
ศูนย์หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
18. กาวน้ า จ านวน 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 10.00 บาท ราคารวม 20.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) (เบิก
จากคลัง) 
19. กาวลาเท็กซ์ จ านวน 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 13.00 บาท ราคารวม 26.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) 
(เบิกจากคลัง) 
20. กรรไกรตัดกระดาษ จ านวน 2 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท ราคารวม 100.00 บาท (สนง.ศูนย์
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
21. ยางลบดินสอ จ านวน 4 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 3.75 บาท ราคารวม 15.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) 
(เบิกจากคลัง) 
22. เครื่องเจาะกระดาษ จ านวน 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 230.00 บาท ราคารวม 130.00 บาท (สนง.
ศูนย์หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
23. เชือกขาว-แดง จ านวน 15 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 12.00 บาท ราคารวม 180.00 บาท (สนง.ศูนย์
หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
24. ถ่านไฟฉาย 3A จ านวน 12 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 15.50 บาท ราคารวม 186.00 บาท (สนง.ศูนย์
หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
25. ถ่านไฟฉาย 2A จ านวน 12 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 15.50 บาท ราคารวม 186.00 บาท (สนง.ศูนย์
หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
26. สมุดลงเวลา จ านวน 4 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 59.00 บาท ราคารวม 236.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) 
(เบิกจากคลัง) 
27. อ่ืนๆ 10,000.00 บาท (สนง.ศูนย์หัวใจ) (เบิกจากคลัง) 
1.กระดาษ A4 จ านวน 80 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 90.00 บาท ราคารวม 7200.00 บาท (สนง.CVT)(เบิก
จากคลัง) 
2.ถุงขยะสีด า ใหญ่  จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 40.00 บาท ราคารวม 400.00 บาท (สนง.CVT)(
เบิกจากคลัง) 
3.ถุงขยะสีด า กลาง จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 40.00 บาท ราคารวม 400.00 บาท (สนง.CVT)(
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
เบิกจากคลัง) 
4.กระดาษทิชชู จ านวน 50 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 4.00 บาท ราคารวม 200.00 บาท (สนง.CVT)(เบิกจาก
คลัง) 
5.กระดาษทิชชูเซ็ดมือ จ านวน 30 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวม 1800.00 บาท (สนง.
CVT)(เบิกจากคลัง) 
6.กระดาษช าระม้วนใหญ่ใช้ในห้องน้ า (กล่อง) จ านวน 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 480.00 บาท ราคารวม 
480.00 บาท (สนง.CVT)(เบิกจากคลัง) 
7.น้ ายาลบค าผิด จ านวน 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวม 300.00 บาท (สนง.CVT)(เบิก
จากคลัง) 
8.ซองครุฑสีน้ าตาลไม่ขยายข้างขนาด A4 จ านวน 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 4.00 บาท ราคารวม 80.00 
บาท (สนง.CVT)(เบิกจากคลัง) 
9.ซองครุฑสีขาว จ านวน 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 2.00 บาท ราคารวม 40.00 บาท (สนง.CVT)(เบิกจาก
คลัง) 
10.ลูกเม็ก เล็ก จ านวน 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 5.00 บาท ราคารวม 100.00 บาท (สนง.CVT)(เบิกจาก
คลัง) 
11.ลูกเม็ก ใหญ่ จ านวน 20 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 5.00 บาท ราคารวม 100.00 บาท (สนง.CVT)(เบิก
จากคลัง) 
12.ปากกาเคมี สีด า จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 15.00 บาท ราคารวม 150.00 บาท (สนง.CVT)(
เบิกจากคลัง) 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
13.ปากกาเคมี สีน้ าเงิน จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 15.00 บาท ราคารวม 150.00 บาท (สนง.
CVT)(เบิกจากคลัง) 
14.ปากกาเคมี สีแดง จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 15.00 บาท ราคารวม 150.00 บาท (สนง.CVT)(
เบิกจากคลัง) 
15.ปากกา white Board สีด า จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวม 600.00 บาท 
(สนง.CVT)(เบิกจากคลัง) 
16.ปากกา white Board สีน้ าเงิน จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวม 600.00 บาท 
(สนง.CVT)(เบิกจากคลัง) 
17.ปากกา white Board สีแดง จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวม 600.00 บาท 
(สนง.CVT)(เบิกจากคลัง) 
18.เหล็กหนีบกระดาษ สีด า จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 15.00 บาท ราคารวม 150.00 บาท (สนง.
CVT)(เบิกจากคลัง) 
19.คลิปหนีบกระดาษ จ านวน 10 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 10.00 บาท ราคารวม 100.00 บาท (สนง.CVT)(
เบิกจากคลัง) 
20.ไม้บรรทัด จ านวน 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 10.00 บาท ราคารวม 50.00 บาท (สนง.CVT)(เบิกจาก
คลัง) 
21.กรรไกร จ านวน 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท ราคารวม 150.00 บาท (สนง.CVT)(เบิกจาก
คลัง) 
22.สมุดเบิกหรือส่งคืน จ านวน 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวม 60.00 บาท (สนง.CVT)(
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
เบิกจากคลัง) 
23.สมุดทะเบียนส่งเอกสาร จ านวน 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวม 60.00 บาท (สนง.
CVT)(เบิกจากคลัง) 
24.อ่ืนๆ   10,000 (สนง.CVT) (เบิกจากคลัง) 
 

3 0103 ศูนย์มะเร็ง - กระดาษถ่ายเอกสาร/กระดาษทิชชู/ ปากกา/ ยางลบ/ ดินสอ/ไม้บรรทัด/แม๊กซ/์ลูกแม๊กซ/์ถ่าน
นาฬิกา/ถุงขยะ ใช้ในห้องประชุม ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์/สนง.ศูนย์มะเร็ง/สนง.การพยาบาล 

16,150 

4 0104 ศูนย์ทารกแรกเกิด เพ่ือจัดซื้อกระดาษ A4 และอุปกรณ์ส านักงานอ่ืน ส าหรับด าเนินงานในส านักงาน 12,110 
5 0401 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด 1. ตรายางประทับพร้อมแท่นหมึกในตัว "ชื่อ และเลขใบประกอบวิชาชีพของนักกายภาพบ าบัด" ( 2 

แถว ) ขนาดอักษร 16 จ านวน 5 ชิ้น X 400 บาท = 2,000 บาท  
2. ตรายางประทับ ?รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบ าบัด? (1แถว) ขนาดอักษร 16 จ านวน 1 ชิ้น 
X 120 บาท = 120 บาท 
3. ตรายางประทับ ? ชื่อ และต าแหน่ง? (2แถว) ขนาดอักษร 16 จ านวน 3 ชิ้น X 150 บาท = 450 
บาท 
4. แฟูมแขวน F4 สีเขียว ตราช้าง 925 จ านวน 6 ชุด (50แฟูมต่อชุด) X 950 บาท = 5,700 บาท 
5. สติ๊กเกอร์ใส หลังเหลือง PVC ขนาด 53*70 มม. จ านวน 30 แผ่น X 18 บาท = 540 บาท  
6. วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ที่ใช้ตลอดทั้งปี จ านวน 12 เดือน X 5,000 บาท = 60,000 บาท 
รวม 68,810 บาท 

55,560 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
6 0402 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ขอเบิกกระดาษเอ4และวัสดุส านักงานอื่นๆ 24,220 
7 0403 กลุ่มงานจักษุวิทยา 1.ท า  .Doctor 's  Orders Sheet   Form  8/1  eye  แบบก๊อบบี้ 3 แผ่น    Form  8/2  eye  

แบบก๊อบบี้ 3 แผ่น  ใช้ส าหรับผู้ปุวยผ่าตัดต้อกระจก จ านวน 40 ริม (1 ริม =400  บาท  40x400 
=16,000 ) 
2.ท า Operative  note  for  Vitreoretinal Sugery  Khonkaen Hospital  จ านวน 4 เล่ม ใช้เป็น
แบบฟอร์มในห้องผ่าตัดตา 2,400 
2.อุปกรณ์ส าหรับใช้ในส านักงาน 

24,220 

8 0404 กลุ่มงานจิตเวช -วัสดุส านักงานจ าเป็นมากที่ต้องใชในกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดเนื่องจากต้องใช้วัสดุส านักงานใน
การปฏิบัติงาน 

32,300 

9 0405 กลุ่มงานทันตกรรม ขอปรับเพิ่มจากเดิม เนื่องจาก ต้องตั้งงบซื้อแผ่นกรองอากาศ ส าหรับเครื่องฟอกอากาศ  
1. Sharp  7 เครื่อง แผ่นกรอง ชิ้นละ 1,500 บาท x 7 เครื่อง เป็นเงิน 10,500 บาท 
2. เครื่องปรับอากาศ(บริจาค) 13 เครื่อง แผ่นกรอง ชิ้นละ 4,000 บาท x 13 เคื่อง เป็นเงิน 52,000 
บาท 

121,120 

10 0406 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ใช้ส าหรับซื้อวัสดุส านักงานท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น กระดาษสติ้กเกอร์ส าหรับติดหลอดทดลอง, 
กระดาษ A4,กระดาษสี และวัสดุส านักงานต่างๆ 

800,640 

11 0407 กลุ่มงานพยาธิวิทยา เพ่ือใช้ในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 80,750 
12 040701 กลุ่มงานนิติเวช ใช้ในส านักงานนิติเวช 28,260 
13 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม เพ่ิมค่ากล่องส่งยาทางไปรษณีย์ ซึ่งเดิมปี 63 เบิกงบกลาง 2,785,870 
14 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สนับสนุนการบริการในกลุ่มงานโภชนศาสตร์  119,030 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 170 

 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
-สติกเกอร์ติดถาดอาหาร   
-เก้าอ้ีพลาสติก 24 ตัว  เป็นเงิน  4800  บาท 
-ชั้นวางรองเท้าแบบเปิดโล่ง 2 ชั้น จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน 500 บาท 
-ชั้นวงรองเท้าแบบตู้ส าหรับให้เจ้าหน้าที่เก็บรองเท้าภายในและภายนอก จ านวน 2 ใบ  เป็นเงิน  5000  
บาท 
-ตู้ใส่แฟูมเก็บเอกสารแบบโล่ง มีชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น ขนาด 80x40x81ซม.  จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน  
1550  บาท 
- ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น ทรงสูงด้านบนโล่ง ด้านล่างบานเปิด ส่วนบนเป็นชั้นโล่งใส่เอกสาร 2 ชั้น 
ขนาด 80x40x156 ซม. จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน  3000 บาท 
-โ๖ ๊ะท างานหัวหน้าระดับปฏิบัติการ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน  2550  บาท 
-อุปกรณ์ใช้ในส านักงาน 

15 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา - วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุส านักงานต่าง ๆ รวมทั้งค่า แผ่น CD ส าหรับบันทึกภาพเอกซเรย์ 121,120 
16 041010 หน่วยงานรังสีรักษาและ

มะเร็งวิทยา 
แฟูมผู้ปุวย แผ่นใส แผ่นเคลือบบัตร เทปกาว 40,370 

17 0411 กลุ่มงานวิสัญญี - จ านวนผู้ปุวยที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 
- บุคลากร เพิ่มขึ้น 

282,620 

18 0412 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู วัสดุส านักงาน 3 งาน  70,000บาท 
ใช้ร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงานของกลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู คือ งานแพทย์ งานกิจกรรมบ าบัด งานกาย
อุปกรณ์ 

56,530 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
-ซิปส าหรับการเย็บ Pressure garment 1,200 บาท 
-กระดาษ A4 3,000 บาท 
-หมึกพิมพ์ต่อเนื่อง 6,000 บาท 
-เครื่องถ่ายเอกสาร (10,000 บาท) 
-หมึกพิมพ์เครื่อง Printerทั้ง 3 หน่วยงาน 10,000 บาท 
- รถเข็นพับได้มีฝาปิด (ห้องตรวจเวชกรรมฟ้ืนฟู) 1100 บาท 
- รถเข็นอุปกรณ์ (กิจกรรมบ าบัด) ราคา 2500 บาท 
- ตรายางหมึกในตัวชื่อ/ตรางยางห้องตรวจ 2500 บาท 
รวมวัสดุส านักงานอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

19 0413 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และนิติเวช 

สนง.จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์วัสดุส านักงาน 40,370 

20 0414 กลุ่มงานศัลยกรรม - ของบเบิกของปกติ  60,000 บาท  
 - ของบจัดพิมพ์ใบ Discharge Summary 2 บาท x 15,000 ใบ รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท   
 - ของบจัดพิมพ์ใบ Trauma Discharge Summary 2 บาท x 5,000 ใบ รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท   
(ผู้ปุวย Admit ประมาณ 20,000 ราย/ปี) 

80,750 

21 0415 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์
โธปิดิกส์ 

กลุ่มงานฯ จัดในกลุ่ม สถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 1 - 4   และเป็นสถาบันร่วมที่เป็น
การเรียน การสอน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4  ปีที่ 6  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ าเป็นต้องใช้
วัสดุส านักงานฯ 

16,150 

22 0416 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม วัสดุส านักงาน ขออนุมัติงบ 35,000 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินการงานเกี่ยวกับส านักงาน 28,260 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
23 0417 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ใช่ร่วมกับห้องฝึกพูด 79,940 
24 0418 กลุ่มงานอายุรกรรม เพ่ือรองรับปริมาณงานด้านเอกสารเพ่ิมข้ึน เนื่องจากกลุ่มงานฯ  เปิดเป็นสถาบันหลัก การเรียนการสอน

หลักสูตรอายุรศาสตร์ทั่วไป 
24,220 

25 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง วัสดุส านักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การให้บริการผู้บริจาคเลือด และผู้ปุวย 484,500 
26 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

เพ่ือซื้อวัสดุส านักงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ ในหน่วยงาน 96,900 

27 0502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
และระบาดวิทยา 

35 หน่วย 
 
1) ประชาสโมสร 2) ศิลา 3) หนองตูม  4) บ้านทุ่ม 5) โคกสี (ขก.2) 6) โนนท่อน 7) โคกสี 8) ฟีนิค 9) 
มิตรภาพ 10) โนนรัง 11) บึงเนียม 12) ซ าจาน 13) ดอนช้าง 14) ดอนบม 15) โนนม่วง 16) บ้านหว้า 
17) บ้านผือ 18) ชาตะผดุง 19) บ้านค้อ-หนองปอ 20) แดงใหญ่ 21) เทศบาล 1  22) พระลับ 23) สา
วะถี 24) วัดหนองแวงฯ 25) หนองใหญ่ 26) บ้านโคก 27) เมืองเก่า (กุดกว้าง) 28) บ้านเป็ด 29) 
ส าราญ 30) โนนชัย 31) หนองกุง (หนองไผ่) 32) ค าไฮ-หัวทุ่ง 33) วสค. 34) เรือนจ ากลางฯ 35) ทัณฑ
สถานฯ 

1,211,250 

28 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก ส าหรับบริการผู้ปุวยนอก 969,000 
29 0504 กลุ่มงานสวัสดิการสังคม 1) จัดซื้อวัสดุส านักงานใช้ในกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  2) เพ่ือด านวยความสะดวกให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน  

จ านวน  13  คน 
8,070 

30 0505 กลุ่มงานสุขศึกษา ซื้อหมึกพิมพ์สี  เพ่ือพิมพ์เอกสารความรู้ติดในห้องน้ าเดือนละ 1 ครั้ง  สถานที่ติด อาคารสมเด็จ 40,370 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
พระเทพฯ ชั้น 1- 4   อาคารสิรินธร ชั้น 1 และ ชั้น 4  (4 สี ราคาตลับละ 2680 บาท) 

31 0506 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม งานวัสดุงาน บ้าน วัสดุในการตรวจสุขภาพ 20,000 
32 0601 ส านักงานกลุ่มการ

พยาบาล 
1.เบิกจากคลัง = 8131872 บาท 
2.ซื้อวัสดุที่ไม่มีในคลัง=  925521 บาท 
3.ซื้อวัสดุที่ไม่มีในคลังสหรับพัฒนางานIC 786000บาท 

7,948,540 

33 060148 ศูนย์ตรวจสุขภาพ เช่น ซองหน้าต่าง กระดาษสีท าปกรายงาน  สันแฟูม  กระดาษปูาย พลาสติคท าปก   
กระดาษโค้ดอิด  ฯลฯ 

40,370 

34 060179 กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน 

กระดาษรีม 30 รีม *  90 บาท 
ปากกา กรรไกร 

48,440 

35 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้อง
ผ่าตัด 

1 6010001 กระดาษช าระขนาด 2 ชั้น (เล็ก)  
2 6010002 กะละมังพลาสติกเส้นผ่าศูนย์ 16 นิ้ว                  
3 6010005 กระบอกไฟฉายปรับแสงได้ (แบบรวมแสง)          
4 6010011 แก้วน้ าทรงสูงขนาด 4  
5 6010029 ด้ายสีขาว  เบอร์ 8                                                              
6 6010031 ด้ายสีขาว  เบอร์ 60                                                              
7 6010036 ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยม                                                      
8 6010037 ตะกร้ากลม ขนาด 16 นิ้ว                                                 
9 6010039 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า ขนาด  20 x 40  นิ้ว                       
10 6010040 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า ขนาด  16 x 28 นิ้ว                       

807,500 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
11 6010041 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า ขนาด  12 x 20   
12 6010042 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีแดง ขนาด  20 x 40  นิ้ว               
13 6010043 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีแดง ขนาด  16 x 28 นิ้ว               
14 6010045 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีเขียว ขนาด  20 x 40  นิ้ว                   
15 6010046 ถุงพลาสติกใสขาวขุ่นอย่างดี   ข นาด  20 x 30  นิ้ว          
16 6010047 ถุงพลาสติกกันร้อน ขนาด  7 x 11  นิ้ว                               
17 6010048 ถุงพลาสติกกันร้อน เบอร์   9 x 14  นิ้ว                               
18 6010049 ถุงพลาสติกกันร้อน เบอร์  12 x 18 นิ้ว                               
19 6010050 ถุงพลาสติกกันร้อน เบอร์  4 x 6  นิ้ว                              
20 6010051 ถุงพลาสติกกันร้อน เบอร์   6 x 9  นิ้ว                              
21 6010054 ถุงมือยางอย่างหนาเบอร์ 7-7-1/2                                       
22 6010057 ถังพลาสติกขนาดกลางพร้อมฝาปิดขนาด  3-1/2  กล     
23 6010058 ถังพลาสติกขนาดใหญ่  22 กล                                        
24 6010062 ที่รองขยะท าด้วยสังกะสีด้ามไม้                                        
25 6010064 น้ ายากัดสนิม ขนาด 3800 cc                                                
26 6010065 น้ ายาเช็ดกระจกขนาด   360   ซีซี                                        
27 6010067 แปรงล้างห้องน้ าสั้นพลาสติกด้ามไม้                                
28 6010068 แปรงด้ามยาว                                                                        
29 6010071 ผงชักฟอกโปร                                                                        
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
30 6010072 ผงขัดวิม   600   กรัม                                                                
31 6010080 ฟองน้ าสี่เหลี่ยมเล็ก                                                                  
32 6010082 ไม้กวาดแข็งเส้นตาลสั้น                                                        
33 6010083 ไม้กวาดเพดาน                                                                        
34 6010084 ไม้กวาดถนนทางมะพร้าว                                                                                                           
35 6010085 ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้าอย่างหนา                                        
36 6010088 ไม้ปั๊มส้วม                                                                                 
37 6010090 ไม้จิ้มฟัน                                                                                
38 6010091 ยางรัดของวงเล็ก-วงใหญ่                                                        
39 6010092 ยากันยุงชนิดฉีด สเปย์ไบกอน   200  มล.                        
40 6010095 สบู่ซันไลด์   70   กรัม                                                               
41 6010096 สก๊อตไบร์ทแผ่นเล็ก                                                               
42 6010106 กระดาษช าระม้วนใหญ่ 1 ชั้น ยาว 690 ม.1หีบ 12  ม้วน  
43 6010141 ถ้วย กรวยกระดาษ 1 ลัง / 500 ใบ                                          
44 6010146 ถุงขยะม่วง  16 x 28  นิ้ว                                                         
45 6010151 ปูายผูกข้อมือเด็ก 1 กล่อง/ 100 ชิ้น  สีชมพู                         
46 6010152 ปูายผูกข้อมือผู้ใหญ่ 1 กล่อง/ 100 ชิ้น  สีฟูา                         
47 6010194 น้ ายาเอนกประสงค์ผสมมะกรูด                                         
48 6010194 น้ ายาเอนกประสงค์ท่ัวไป                                                          
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
49 6020015 รองเท้าแตะยางเบอร์ 10-11                                                
50 6020017 รองเท้าบู๊ทเบอร์ 10-11-12                                                         
51 6020349 ชุดปฎิบัติงานจ.น.ท แบบคอวีใหญ่ และกางเกงหูรูดสีฟูา ชุด 300 
52 6020350 ชุดปฎิบัติงานจ.น.ท แบบคอวีใหญ่ และกางเกงหูรูดสีเทา ชุด 285 
53 6040005 กระดาษบันทึกข้อความ A4  
54 6040006 กระดาษถ่ายเอกสาร  A 4 อย่างดี                                         
55 6040007 กระดาษถ่ายเอกสาร  F 4 อย่างดี                                         
56 6040050 ซองครุฑ พับ  4  สีขาว                                                        
57 6040068 บัตรแผ่นต่อใบตรวจโรคกระดาษการ์ดแข็ง1กล่อง /2000 แผ่น  
58 6040087 ใบส่งตรวจจุลชีววิทยาสีขาวกระดาษเคมี 2 แผ่น/ชุด C/S  
59 6040092 ใบน าส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการกลาง สีขาว                
60 6040101 แบบฟอร์ม  Request For X-Ray                                       
61 6040109 แบบฟอร์มใบส่งชิ้นเนื้อพิมพ์ 1 หน้า  A4                        
62 6040118 บญชีคุมครุภัณฑ์สีเหลือง  พ.3103                                        
63 6040127 สมุดปกแข็งเล็ก  100 แผ่น                                               
64 6040133 สมุดปกแข็งใหญ่ธรรมดา เบอร์  2  ใหญ่                               
65 6040134 สมุดปกแข็งกลาง เบอร์  2  เล็ก                                       
66 6040141 ใบ Refer pt                                                                               
67 6040143 สมุดลงเวลาราชการ                                                                
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
68 6040144 สมุดใบเบิกหรือใบส่งคืน                                                       
69 6040146 สมุด รายงานการส่งซ่อม                                                    
70 6040150 สมุดเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ )เบิกออกซิเจน)                       
71 6040153 สมุดยืมของใช้                                                                       
72 6040158 สมุดทะเบียนรับหนังสือ เล่มเล็กปกเคลือบพลาสติก  
73 6040163 สมุดทะเบียนส่งหนังสือ เล่มเล็กปกเคลือบพลาสติก  
74 6040167 สมุดใบรับรองแพทย์ 5 โรค                                               
75 6040171 สมุดใบรับรองแพทย์ทั่วไป                                               
76 6040173 สมุดเบิกเวชภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ-ยาน้ าสีเขียว                       
77 6040182 กระดาษต่อเนื่องใบนัดผู้ปุวยอายุรกรรม ชุด  
78 6040185 กระดาษต่อเนื่องใบนัดผู้ปุวยศัลยกรรม (1 กล่อง/4000 ชุด)  
79 6040241 ใบบันทึกค าสั่งแพทย์                                                               
80 6040014 กระดาคาร์บอนด์สีน้ างิ์น                                                                                                               
81 6040277 สมุดใบสั่งยาเสพติตให้โทษประเภท 2                               
82 6040282 Form 5 / 1 Progress - Note                                                
83 6040284 Form  6/2  Operative Note                                                
84 6040289 Form  10/1 Consult   pt                                                        
85 6040293 Form  11/4 EKG                                                                        
86 6040299 Form  13/3 Nurse's Note                                                
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
87 6040354 สมุด Operative Note for Cesarean Cection (C/S ) 
88 6040355 สมุด Operative Note forTubal Ressection (T/R )        
89 6040367 สมุดเบิก ภ.11046 สีเหลือง(ยา)                                         
90 6040622 แบบฟอร์ม 6/1  เล่ม 1                                                               
91 6040623 แบบฟอร์ม 6/2  เล่ม 2                                                               
92 6040631 Consent Fo rm 2/2     ส าหรับผ่าตัดหัตถการที่เสี่ยง    
93 6070002 กระดากาวย่น ขนาด 1 นิ้ว 3M                                               
94 6070023 กรรไกรตัดกระดาษ 9'  Stainless                                    

36 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก 

เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ ประจ าส านักงาน 227,170 

37 0801 กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ใช้ภายในส านักงานกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 16,150 

38 0802 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 
(Q&S) 

เนื่องจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน ได้มีการจัดท าแบบสอบสอบถามความพึงพอใจ 
ผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยในทั้งองค์กร ในแต่ละเดือนจะต้องใช้กระดาษ A4 เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้
เพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งปี รวมถึงวัสดุส านักงานอื่นๆ เพ่ือเตรียมรับการ Re-accreditation ครั้ง
ที่ 6 จึงขออนุมัติงบประมาณจ านวน 50,000 บาท 

40,370 

39 080303 งานเวชนิทัศน์และโสต
ทัศนศึกษา 

สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน 2,220,620 

40 080304 งานห้องสมุด ใช้งานในส านักงาน 24,220 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
41 080305 งานขอนแก่นเวชสาร ใช้ในส านักงานขอนแก่นเวชสาร 8,070 
42 080306 งานทบทวนการใช้

ทรัพยากรสุขภาพ (UR) 
ค่าวัสดุส านักงาน 4,040 

43 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศูนย์ ICT) 

เบิกวัสดุส านักงานประเภท กระดาษ กระดาษทิชชู คลิปหนีบกระดาษ 20,190 

44 0806 กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย์ 

เพ่ือใช้เบิกวัสดุส านักงาน ที่จ าเป็นในการให้บริการผู้ปุวย  เช่น ใบสั่งยา OPD CARD แผ่นต่อ หมึกปริ้น
ใบสั่งยา  กระดาษA4 กระดาษต่อเนื่อง2ชั้น  สติ๊กเกอร์ส าหรับค้นเวชระเบียน แฟูมเวชระเบียนผู้ปุวย
ใน  ใบสั่งยาระบบสแกนของห้องตรวจที่ใช้ระบบสแกน แบบฟอร์มพัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน
ผู้ปุวยนอก ทุกห้องตรวจ ผู้ปุวยใน ฯลฯ และสนับสนุนแบบฟอร์มเวชระเบียนเพ่ือการพัฒนาให้กับหน้า
ห้องตรวจต่างๆด้วย และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สนับสนุนในงานให้บริการ กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย์และ เพ่ือใช้ขอซื้อ รถเข็นตะกร้าพับ,ชุดลูกยางดึงกระดาษ,อุปกรณ์ท าความสะอาดเครื่อง
สแกน,ผ้าม่านปรับแสงแบบมู่ลี่ ส าหรับติดส านักงานใหม่ศูนย์ Auditor/Coder ซึ่งต้องใช้สมาธิในการ
ท างาน 

1,663,450 

45 0809 สนง.เลขานุการกลุ่ม
ภารกิจ พรส. 

สนง.เลขานุการกลุ่มภารกิจ พรส.  ใช้งบวัสดุส านักงานร่วมกัน จ านวน 2 หน่วยงานคือ 
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ,   สนง.ธุรการกลาง กลุ่มภารกิจ พรส. 

40,370 

46 0810 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุส านักงานเฉพาะของกลุ่มงาน HRD ได้แก่ ดินสอ หมึกลบค าผิด กระดาษA4 
แฟูมเอกสารและอ่ืนๆ 

4,040 

47 0902 กลุ่มงานการเงิน ใบเสร็จคอมฯ ปีละ 400 กล่อง ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 260,000 บาท 121,120 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
ใบเสร็จเล่ม ปีละ 1,000 เล่ม ๆ ละ 95 บาท เป็นเงิน 95,000 บาท 
กระดาษ A4 ปีละ 360 ริม ๆ ละ 78 บาท เป็นเงิน 28,080 บาท 
วัสดุส านักงานอ่ืน (กระดาษต่อเนื่อง ,ลวดเย็บ,ผ้าหมึกส่วนที่ไม่ได้จ้างเหมา ถุงพลาสติก ซองจดหมาย 
ตราประทับ ฯลฯ จ านวนเงิน 150,000  บาท 

48 0903 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นงบวัสดุส านักงานของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ  2564 121,120 
49 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือบริการเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 48 คน เช่น กระดาษ ผ้า

หมึก ปากกาเคมี เทปกาวย่น สบู่ ผงซักฟอก และรองเท้า กล่องใส่ผ้า  เป็นต้น(ซักฟอก) 
-เนื่องจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปต้องดูแลและบริหารวัสดุส านักงานท้ังหมด ประกอบด้วย งานธุรการ
ทั่วไป งานสารบรรณ และงานนิติการ 

783,270 

50 0905 กลุ่มงานบัญชี วัสดุประจ าปี 2564 16,150 
51 0906 ฝุายประชาสัมพันธ์และ

บริการทั่วไป 
เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุส านักงานส าหรับในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
1.หมึกริโก้ 4 สี 
2.ซองน้ าตาล ขนาด 7x 10 นิ้ว 
3.กระดาษการ์ดขาว A4 
4.กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน A4  
5.กระดาษการ์ดขาว A3 
6.ฟิล์มแฟกต์ จ านวน 3 เครื่อง 
7.พลาสติกเครือบร้อน 
8.ซองขาว 

201,870 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
9.กระดาษโฟโต้ A4 
ฯลฯ 

52 0907 กลุ่มงานพัสดุ เพ่ือใช้จัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร สิ้นแฟูมเหล็กส าหรับเข้าเล่ม กระดาษโทรสาร 
กาวน้ า ที่ถอนลวดเทปกาวใส แท่นประทับ น้ ายาลบค าผิด ปากกาเขียนกระดาน แฟูมแข็ง ลวดเย็บ
กระดาษ สมุดทะเบียนรับ สมุดปกแข็ง เหล็กหนีบกระดาษ 

468,340 

53 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
และวิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ใช้ในส านักงาน การท างานของ งานช่างไฟฟูา งานช่างโยธา งานช่างปรับอากาศ งานช่างประปา งาน
ช่างกลโรงงาน งานบ าบัดน้ าเสีย งานส ารวจและออกแบบ และงานธุรการกลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐาน
และวิศวกรรมการแพทย์ ใช้ในส านักงาน การท างานของแผนกช่าง 

201,870 

54 0909 ศูนย์จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่
ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

รายการที่เบิกจากคลัง  จ านวน 90,568.- บาท 
รายการที่ไม่มีในคลัง  จ านวน 84,680.- บาท 

141,510 

55 0910 งานวิศวกรรมชีว
การแพทย์และเทคโนโลยี 

ส าหรับใช้กับงานในส านักงานเช่น กระดาษ=5(รีม)/เดือน, วัสดุส าหรับงานธุรการทั่วไป 
-วัสดุส านักงานอ่ืนๆ เช่น กระดาษสี สติ๊กเกอร์ส าหรับงานPM/CALและงานซ่อม/งานสอบเทียบ/
บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์กว่า 10,000 รายการ ฯลฯ 

20,190 

56 1002 กรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการแบบครบวงจร 
(รวมงานด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคน
พิการและพัฒนาเครือข่าย

1.  เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงานใช้ในศูนย์ประสานงานคนพิการ  
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ 

2,830 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
การดูแลบุคคลออทิสติก) 

57 100401 ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

วัสดุใช้ประจ าส านักงาน 2,020 

58 100402 ส านักงานควบคุมภายใน วัสดุใช้ประจ าส านักงาน 1,610 
59 1005 ศูนย์ธาลัสซีเมีย ศูนย์ธาลัสซีเมีย ได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ Hb typing ,DNA alpha-thalassemia, Beta-

thalassemia จ าเป็นต้องมีการปริ้นกราฟจากเครื่อง แลปออกผลการตรวจดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 
และงานบริการอื่นๆ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆส าหรับใช้ภายในส านักงาน เอกสารงานธุรการร่วมทั้งอุปกรณ์
ส านักงานอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติงบ
วัสดุส านักงานจ านวน 30,000 บาท เพ่ือให้เพียงพอต่อการเบิกมาใช้ตลอดปีงบประมาณ 64 

24,220 

60 1007 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
(กรรมการพัฒนาระบบ
บริการผู้สูงอายุครบวงจร) 

กระดาษถ่ายเอกสาร/ดินสอ/ยางลบ/และอ่ืนๆ ที่ใช้ในส านักงาน  รวมทั้งกระดาษท่ีต้องใช้เป็นแบบ
ประเมินผู้สูงอายุในหอผู้ปุวย 

8,070 

61 1011 ส านักงานประกันสุขภาพ
และงานจัดเก็บรายได้ 

ทุกปีงบประมาณก.ประกันสุขภาพต้องด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
1. ใบรายงานการรักษาผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาลเครือข่ายเอกชน รพ.ขอนแก่น จ านวน 1,000 
เล่มเป็นเงินประมาณ 70,000.-บาท 
2. ใบส่งผู้ปุวยรับการตรวจรักษา จ านวน 100 เล่ม เป็นเงินประมาณ 15,000.-บาท 
3.จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุส านักงาน 
4. เบิกวัสดุส านักงานประจ าเดือน เฉลี่ยเดือนละ 20,000.-บาท/เดือน 

185,720 

62 1014 ศูนย์พ่ึงได้ OSCC วัสดุส านักงานใช้ในส านักงานซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับส านักงาน  เช่น  กระดาษ A 4   สมุดปก 16,150 
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 หมวด [020305] : วัสดุส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
แข็ง  ลวดเสียบกระดาษ  และวัสดุอ่ืนๆ 

63 1020 ส านักอ านวยการ(ผอก./
รอง ผอก./ผู้ช่วย ผอก.) 

ส านักอ านวยการ รองรับผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น (ระดับรองผู้อ านวยการ และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ)วัสดุอุปกรณ์ส านักงานจึงต้องมีอย่างเพียงพอและเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 

40,380 

64 1022 องค์กรแพทย์ มู่ลี่อะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งขนาด ก.175 ย.175 ซม.ระบบแกนปรับเชือกดึง 32,130 
65 1029 ศูนย์วิจัย ใช้ภายในงานศูนย์วิจัยและสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวกับงานวิจัย 24,220 
66 1030 ศูนย์สันติวิธีเจรจาไกล่

เกลี่ย 
ใช้ในส านักงาน 
- แฟูมใส 
- กระดาษถ่ายเอกสาร  
- ซองเอกสาร 
-วัสดุส านักงานท่ัวไปอื่นๆ 

1,610 

67 1032 ส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

- ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในส านักงาน 8,070 

68 1034 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 
(สาขาฯ) 

ส าหรับขอซื้อวัสดุส านักงานของ รพ.ขอนแก่น 2 ทั้งหน่วยงานที่ให้บริการผู้ปุวยและหน่วยงาน
สนับสนุน 

201,870 

69 1037 ศูนย์ KKSimTEC  24,220 
รวม วัสดุส านักงาน 23,706,920 
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 หมวด [020307] : วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0405 กลุ่มงานทันตกรรม ค่าแกส๊หุงต้ม จ านวน 1 ถัง ราคาประมาณ 400 - 500 บาท ต่อปี               470  
2 0406 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ใช้ซื้อแก๊สส าหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย            4,560  
3 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ใช้ปรุงประกอบอาหารเนื่องจากยังไม่สามารถต่อท่อไอน้ าขึ้นไปใช้กับหม้อสตีมได้          617,500  
4 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก 
ใช้หุงต้มลูกประคบ           38,000  

5 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก 

เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์            14,720  

6 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ใช้ส าหรับเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการของโรงพยาบาลขอนแก่นจ านวน 51 คัน      2,375,000  
7 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน

และวิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่าส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟูาจ านวน 6 เครื่อง  
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องก าเนิดไอน้ า จ านวน 2 เครื่อง  
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ Fire pump จ านวน 4 เครื่อง 
- ค่าน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและครุภัณฑ์ต่างๆในโรงพยาบาลขอนแก่นและ
เครือข่าย 

     2,375,000  

8 1034 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 
(สาขาฯ) 

ค่าน้ ามันเชื่อเพลิงส าหรับรถยนต์ทะเบียน นค 182 ขอนแก่น เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน 
และค่าน้ ามันเชื้อเพลงส าหรับเครื่องตัดหญ้า ในการปรับภูมิทัศน์ เดือนละ 2,000 บาท x 12 เดือน 

          47,500  

รวม วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      5,472,750  
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 หมวด [020308] : วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 

รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ประจ าส านักงาน      9,800  

รวม วัสดุไฟฟูาและวิทยุ      9,800  
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 หมวด [020309] : วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0906 ฝุายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป 1.ส าหรับไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงพยาบาล 

ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ และการจัดท าชุดความรู้/แผ่นพับด้านสุขภาพส าหรับเผยแพร่
ให้กับประชาชน 
2.เพ่ือเป็นคาใช้บริการเคเบิ้ลทีวีของโรงพยาบาลขอนแก่น และอาคารรังสีรักษา  เดือนละ 
6,200 บาท = 74,400 บาท/ปี 

     380,000  

รวม วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      380,000  
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 หมวด [020310] : วัสดุคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0406 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ใช้ส าหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์         28,500  
2 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ประจ าส านักงาน          4,750  
3 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 
หมึกPrinter ,Plotter และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ      190,000  

รวม วัสดุคอมพิวเตอร์      223,250  
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 หมวด [020311] : วัสดุงานบ้านงานครัว 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวต่างๆเพ่ือสนับสนุนการบริการผู้ปุวยในโรงพยาบาล         665,000  
2 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
ซื้ออุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในการต้มยา  ปรุงยาสมุนไพร  และอ่ืนๆ            23,750  

3 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ใช้ในการจัดหาน้ ายาซักผ้า 1,416 ถัง ดังนี้ 
- น้ ายาซักผ้า ใช้ปีละ 450 ถัง        =1,177x450=529,650 บาท 
- น้ ายาเสริมด่าง ใช้ปีละ 450 ถัง    =535x450=240,750 บาท  
- น้ ายาฟอกผ้าขาว ใช้ปีละ 70 ถัง   =428x70=29,960 บาท 
- น้ ายาฟอกผ้าสี ใช้ปีละ 300 ถัง    =749x400=299,600 บาท 
- น้ ายาล้างด่าง ใช้ปีละ 450 ถัง      =572.45x450=257,602.50 บาท 
- น้ ายาปรับผ้านุ่ม ใช้ปีละ 450 ถัง   =449.40x450=202,230 บาท 
ซักผ้าเพิ่มจากเดิมปีละ 1,825,000 เป็นปีละ 2,190,000 กิโลกรัม กก. เพ่ิมข้ึน 365,000 กก. 
(ซักฟอก) 
-เนื่องจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปมีงานต้องรับผิดชอบได้แก่ งานธุรการทั่วไป ห้องประชุมต่าง 
ๆ หอพักต่าง ๆ งานบริการยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ (สวน
และสนาม) งานสารบรรณ งานนิติการ ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด เช่น อาคารสิรินธร 
อาคารสมเด็จพระเทพฯ และจัดหาถังขยะใสสีขาวเพื่อเป็นแบบเดียวกันทั้งโรงพยาบาลทั้ง
ภายในและภายนอกหอผู้ปุวย  จ านวน 950,000 บาท 

     1,425,000  

รวม วัสดุงานบ้านงานครัว      2,113,750  
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 หมวด [020312] : วัสดุบริโภค 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ มีการปรับเมนูรายการอาหารใหม่ ผู้ปุวยเพิ่มมากขึ้น      23,655,000  
2 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง ค่าอาหารวางส าหรับผู้บริจาคเลือด ได้แก่ นม ขนม น้ าหวาน น้ าแข็ง ยอดผู้บริจาคเลือด

ประมาณ 36000 รายต่อปี 
          570,000  

รวม วัสดุบริโภค      24,225,000  
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 หมวด [020313] : วัสดุเครื่องแต่งกาย 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ค่าชุดปฏิบัติงานของ นักศึกษาแพทย์ ในโครงการฯ ปี 4,5,6 จ านวน 120,000 บาทและห้อง

ผ่าตัด 50,000 บาท 
          161,500  

2 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส าหรับซื้อชุดคนไข้ ผ้าที่ใช้ห่อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และ
ซื้อทดแทนของเดิมท่ีช ารุดปี 2561-2562 
- บริการหอผู้ปุวย/OPD/ศูนย์แพทย/์รพ.ขก2 
- บริการหอผู้ปุวยห้องพิเศษ 
- ใช้สนับสนุนการผ่าตัดประเภทต่างๆ 
- ใช้ห่อเครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ 
- บริการห้องตรวจ OPD ต่างๆ 
- บริการเจ้าหน้าที่ในหอผู้ปุวยหนักและICU ต่างๆ 
- บริการศูนย์ Cath Lab 
- บริการผู้ปุวยกลุ่มงานรังสี 
- บริการพระภิกษุอาพาธ 
- ประดิษฐ์ผ้ารายการต่างๆที่หอผู้ปุวยขอเบิกใช้เฉพาะปริมาณไม่เกิน 20 ชิ้น 
- บริการเจ้าหน้าที่งานโภชนศาสตร์ 
- บริการผู้ปุวยงานแพทย์แผนไทยและงานกายภาพ (ซักฟอก) 

     23,750,000  
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 หมวด [020313] : วัสดุเครื่องแต่งกาย 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
หมวดสนามและสวน 
ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่แบบสั้น จ านวน 13 * 400 บาท =5200 บาท แบบแขนยาว จ านวน 
13*425 =5525 บาท รวมเป็นเงิน 10,725 บาท 
หมวดรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 13 นาย ชุดเครื่องแบบ แขนสั้น 
13*650=8450 บาท แบบแขนยาว 700*13=9100 บาท รวมเป็นเงิน 17550 บาท 

รวม วัสดุเครื่องแต่งกาย      23,911,500  
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 หมวด [020314] : วัสดุก่อสร้าง 

 
ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 

1 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

เพ่ือใช้ในการจัดหาวัสดุ พัฒนา ซ่อมแซมบ ารุงรักษา อาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภค ภายในโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่ายฯ ศูนย์แพทย์ต่างๆ 

     237,500  

2 0910 งานวิศวกรรมชีวการแพทย์และ
เทคโนโลยี 

เนื่องจากเครื่องมือทางการแพทย์มีการออกแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษแตกต่างจาก
เครื่องมือช่างทั่วไป บางครั้งจ าเป็นต้องซื้อเครื่องมือเพ่ิมเติมบ่อยและยังใช้ส าหรับซื้อวัสดุช่าง
และเครื่องมือช่าง พ้ืนฐานทั่วไป ซึ่งใช้ประจ าวันส าหรับงานช่างประจ าปี ที่เสื่อมสภาพตาม
การใช้งานปกติ ได้แก่ ค้อน เลื่อย ดอกสว่าน ไขควง คีม ประแจ  อ่ืนๆ 

       47,500  

3 1010 กรรมการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย  

ปูายหนีไฟและสัญลักษณ์หนีไฟมาตรฐาน      285,000  

รวม วัสดุก่อสร้าง      570,000  
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 หมวด [020315] : วัสดุอื่นๆ (แก๊สทางการแพทย์) 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0909 ศูนย์จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1. ออกซิเจนเหลวโโดยเฉลี่ยเดือนละจ านวน 97,500    ลบเมตร ราคา ณ ปี 2563=5.05 
บาท/ลบม และวางแผนรองรับการขยายบริการอาคาร298 เตียง เป็นเงินจ านวน 6.5 ล้าน
บาทต่อปี 
2. ออกซิเจนบรรจุท่อ 6 คิว(480 ท่อ) ขนาด1.5 คิว(5,100 ท่อ) ขนาด 0.5 คิว (5,000 ท่อ) 
รวมเป็นเงิน 700,000.00 บาท 
3. ไนตรัสออกไซด์ จ านวน       110 ท่อ รวมเป็นเงิน    288,900.00  บาท 
4. คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ขนาด 30 kg(8 ท่อ) ขนาด 25 kg(  
 6 ท่อ) ขนาด3 kg(  144 ท่อ)  รวมเงินทั้งสิ้น 28,700.00 บาท 
5. ไนโตรเจน 6 คิว (  110 ท่อ) รวมเป็นเงิน   47,000.00  บาท 
 ุ6. อาร์กอน จ านวน 12   ท่อ รวมเป็นเงิน  1,800.00  บาท 

     8,590,900  

รวม วัสดุอื่นๆ (แก๊สทางการแพทย์)      8,590,900  
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 หมวด [020316] : อาหารทางการแพทย์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ใช้บริการผู้ปุวยหนักท่ีนอนรักษาในโรงพยาบาล สนับสนุนการรักษาของแพทย์  

รองรับ Excellence Center ต่างๆ  
เนื่องจากจ านวนผู้ปุวยเพิ่มมากขึ้น และมีภาวะที่จ าเป็นต้องใช้อาหารทางการแพทย์  รวมไป
ถึงการขยายหอผู้ปุวยเพิ่มขึ้น 

     9,500,000  

รวม อาหารทางการแพทย์ 9,500,000 
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2.3.3 หมวดงบ 03 : งบลงทุน 

 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
1 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง

พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ปรับปรุงห้องน้ าผู้ปุวย/ห้องน้ า
ผู้พิการ อาคารผู้ปุวยนอก 1 
และอาคารสิรินธร  

อาคารผู้ปุวย
นอก 1 และ
อาคารสิรินธร  

1 อยู่ในระหว่างปรับปรุงตามแผนเงิน 2563     2,549,000  

2 0404 กลุ่มงานจิตเวช ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ผู้ปุวยนอก2ชั้น3 
(คณะกรรมการเห็นสมควรให้
ท าต่องบปี64) 

ผู้ปุวยนอก2 3 งบปรับปรุงอาคารนี้ขอต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 
เนื่องจากซ่อมแซมไม่ทันปีงบ63 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ต่อเติมอาคารในปีงบประมาณ 
64 

     331,214  

3 0418 กลุ่มงานอายุรกรรม ท าระบบอากาศ Positive 
Pressure  ห้องปลูกถ่ายไข
กระดูก จ านวน 2 ห้อง 

อาคาร  298 
เตียง 

3 เป็นหอผู้ปุวยที่สร้างใหม่ไม่มีระบบปรับอากาศแบบpositive 
pressure ส าหรับใช้ส าหรับด าเนินการรักษาที่เป็นมาตรฐาน
เพ่ือผู้ปุวยปลูกถ่ายไขกระดูก 

   5,000,000  

4 0418 กลุ่มงานอายุรกรรม ส านักงานกลุ่มงานอายุรกรรม อาคาร298
เตียง (อายุรก
รรมใหม)่ 

1 ตึกใหม่ชั้นที่1 เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ท าการปรับปรุงเพื่อเป็นห้อง
ประชุม ชั้นเก็บเอกสาร(บิ้วอิน)ส านักงานกลุ่มงานฯ ห้อง
หัวหน้ากลุ่มงาน ห้องเก็บเอกสาร โต๊ะคอมพิวเตอร์(บิ้วอิน) 4 
ตัว ที่ท างานแพทย์  ติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่่ทั้งหมดพร้อม
พัดลมดูดอากาศ ติดตั้งระบบไฟฟูาใหม่ทั้งหมด  สร้างห้องน้ า
เพ่ิมใหม่ ประตูระบบคีย์การ์ด ติดตั้งม่านพร้อมราวม่าน 

   3,000,000  
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 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
ระบบสื่อสารทั้งโทรศัพท์และสายสัญญาณเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

5 0418 กลุ่มงานอายุรกรรม ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 298 
เตียง 

9 เป็นอาคารเปฺ่ดใหม่ของกลุ่มงานฯ จึงมีความจ าเป็นต้องมีห้อง
ประชุมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การประชุมต่างๆภายใกลุ่ม
งาน มีการเพ่ิมเติมระบบเสียง ระบบไฟส่องสว่าง  
โต๊ะเก้าอ้ี บิ้วอินและการตกแต่งภายใน 

      500,000  

6 0602 กลุ่มงานการ
พยาบาลห้องผ่าตัด 

กันสาดห้องผ่าตัด อาคารผ่าตัด 
40ปีชั้น1และ
2 

1 ฤดูฝนมีน้ าซึมเข้าในตัวอาคารจ านวนมากและในฤดูร้อนแดด
ส่องเข้าในอาคารด้านหันหน้าไปสวนธรรมธาริน(ตะวันออก) 
ด้านหลังห้องผ่าตัด๒,๑๐ห้องนึ่งของสเตอร์ไรท์(ตะวันตก)และ
ด้านอาคารศัลยกรรม(ใต)้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีอุปกรณ์และมี
การใช้งานประจ า ท าให้ในห้องผ่าตัดมีความชื้นสูงต้องระดม
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการผ่าตัดมาเช็ดถูให้แห้งในทุกครั้งที่
มีฝนตก ในฤดูร้อนแดดส่องโดยเฉพาะอาคารด้านหันหน้าไป
ทางสวนธรรมธารินซึ่งมีผู้ปุวยรอท าการส่องกล้องและมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใช้งาน มีความจ าเป็นมากแต่ไม่ได้รับพิจารณา 

      150,000  

7 0602 กลุ่มงานการ
พยาบาลห้องผ่าตัด 

โครงการห้องปรับปรุงห้อง
ผ่าตัดผู้ปุวยติดเชื้อ ชั้น2 
อาคารผ่าตัด 40 

อาคารผ่าตัด 
40 ปี 

2 (ขอกันงบประมาณปี2563 ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว )   ต้องการ
ห้องผ่าตัดส าหรับผ่าตัดแยกโรค ที่ติดเชี้อและพบว่าร้อยละ90
ผู้ปุวยมีเชื้อวัณโรค แลพโควิทซึ่งปัจจุบันยังเป็นระบบ
เครื่องปรับอากาศท่ัวไปจะท าให้ผู้ปุวยรายอื่นและบุคลากรที

  5,000,000  
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 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
ให้บริการมีโอกาสติดเชื้อวัณโรค  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีห้องห้อง
ความดันลบ  และเป็นข้อเสนอแนะของส .ร.พและท าให้
สิ่งแวดล้อม ความปลอดถัยของห้องผ่าตัด ต้องได้รับกาแก้ไข
ต่อไป  กันงบประมาณปี2563 ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว 

8 0602 กลุ่มงานการ
พยาบาลห้องผ่าตัด 

การจ้างปรับเปลี่ยนประตูห้อง
ผ่าตัดอาคารคุณากรชั้น 5  

ห้องผ่าตัด
อาคาร
คุณากรปิย
ชาติ 

5   (ขอกันงบประมาณปี2563 ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว) เปลี่ยน
ประตูห้องผ่าตัดอาคารคุณากรชั้น5จ านวน12ห้องให้ประตู
ด้านหน้าเป็นอัตโนมัติบานเดี่ยวSlidและประตูด้านข้างเป็น
ประตูDrop seal บานเดี่ยว (หนึ่งห้องมี2บาน)ประตูเดิมช ารุด
ปิดไม่ได้มีโอกาสท าให้ติดเชื้อแผลผ่าตัด 

   5,445,000  

9 0602 กลุ่มงานการ
พยาบาลห้องผ่าตัด 

ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์
การแพทย์ 

อาคารผ่าตัด 
40 ปี 

2   (ขอกันงบประมาณปี2563 ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว)     จะขอ
ปรับปรุงพื้นทีห้องหัวหน้างานห้องผ่าตัดอาคารผ่าตัด 40 ปีชั้น 
2 เพ่ือท าให้เป็นส านักงานและพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บวัสดุ
การแพทย์ ซึ่งทางห้องผ่าตัดมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บ
วัสดุทางการแพทย์ ท าให้ต้องเก็บวัสดุการแพทย์ไว้ที่ บริเวณ
หน้าห้องหัวหน้างานห้องผ่าตัดและบริเวณลานด้านหน้าทางเข้า
ห้องผ่าตัด ท าให้ไม่เป็นระเบียบซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายของ
ทรัพย์สินทางราชการ 

     212,400  

10 0602 กลุ่มงานการ
พยาบาลห้องผ่าตัด 

ปรับปรุงห้องผ่าตัดส่องกล้อง อาคารผ่าตัด 
40 ปี 

1 จะขอปรับปรุงพื้นทีห้องผ่าตัดส่องกล้องอาคารผ่าตัด 40 ปีชั้น 
1 

   1,200,000  
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 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
11 0602 กลุ่มงานการ

พยาบาลห้องผ่าตัด 
ห้องพักเวรเจ้าหน้าที่ ผ่าตัด40ปี 2 มีเชื้อราและ กระเบื้องปูพ้ืนแตกหัก อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  

แอร์ภายในห้องมีน้ าไหล 
ไม่เหมาะสมส าหรับในการพักผ่อน 

     200,000  

12 0405 กลุ่มงานทันตกรรม ปรับปรุงห้องบริการทันตก
รรม และระบบปรับอากาศ 
และระบายอากาศห้องทันตก
รรม  

อาคารสมเด็จ
พระเทพฯ 

2 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มงานทันตกรรมเป็น
หน่วยงานที่มึความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีการฟุูงกระจายของ
ละอองฝอย ซึ่งสามารถแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนได้ง่าย 
กลุ่มงานทันตกรรมจึงขออนุมัติงบดังกล่าว เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงห้องบริการทันตกรรม 

    5,000,000  

13 0102 ศูนย์หัวใจ ปรับปรุงระบบอากาศ ห้อง 
Cath Lab  

คุณากรปิย
ชาติ 

6 เมื่อมีการท าหัตถการไประยะหนึ่ง อุณหภูมิในห้องจะสูงข้ึน ท า
ให้แพทย์ไม่สามารถท าหัตถการได้ และอาจส่งผลถึง
เครื่องเอกซเรย์ภายในห้องได้ 

    2,000,000  

14 0418 กลุ่มงานอายุรกรรม ปรับปรุงห้องไตเทียม อาคารสิรินธร 2 งบปรับปรุงเดิมของปี 2562 ราคา 6,000,000 บาท แต่ไม่ได้
ด าเนินการต่อ เนื่องจากรอย้ายไปอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ 
แต่โครงการชะลอการด าเนินการและเนื่องจากสถานที่เดิมมี
ความคับแคบ พื้นที่บริการ พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์และเครื่องไตเทียม
มีไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ปุวย จึงขอขยายและปรับปรุงห้องไต
เทียม 

    6,000,000  

15 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ปรุงปรุงกั้นห้อง  โซน
ผู้ปุวยหนัก  จ านวน 8 เตียง  

5 4 (ศัลยกรรมหญิง 1) เป็นงบผูกพันได้รับอนุมัติตั้งแต่ ปี 61,62ปี
63 ออกแบบ อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญา เป็นโซนดูแล

    1,030,000  
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 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฉพาะผู้ปุวยหนัก จ าเป็นต้องแยกออกจากผู้ปุวยที่อาการคงที่

เพ่ือให้การดูแลอย่างใกล้ชิด  มีอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ช่วยชีวิตจ านวนมากซึ่งควรอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิเหมาะสม 
(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

16 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ปรับปรุงกั้นโซนผู้ปุวยหนัก 5 2 (ศัลยกรรมชาย 1)งบผูกพันปี61,62 ปี63ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอท า
สัญญา เพ่ือรองรับผู้ปุวยวิกฤติ ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

    1,110,200  

17 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ปรับปรุงโซนกั้นโซน
ผู้ปุวยหนัก  จัดระบบการ
ถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิห้อง  

5 3 (ศัลยกรรมชาย 2)(งบผูกพันตั้งแต่ปี61,62 ,63ออกแบบแล้ว 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ) โซนผู้ปุวยหนักมีผู้ปุวยหนักเฉลี่ย 8 
รายต่อวัน ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นสัดส่วนได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีครุภัณฑ์การแพทย์ที่ราคาแพงและ
ต้องบ ารุงรักษาให้เหมาะสมปูองกันเครื่องมือช ารุดสึกหรอ
(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

   1,106,964  

18 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ระแนงบังแสง  5 2 (ศัลยกรรมชาย 1) ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี 63  ออกแบบแล้ว รอ
การจัดจ้าง (ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่ม
การพยาบาล) 

        80,000  

19 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ตู้ติดผนังรวมลิ้นชักห้องท า
หัตถการ   

8 1 (เด็กโต) ได้รับอนุมัติงบปี 2562 รอด าเนินการ แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการปี63 เคาท์เตอร์และอ่างล้างมือช ารุด ประตูและ
ลิ้นชักหลุด พ้ืนด้านบนเคาท์เตอร์แตกใช้งานมานาน  เป็น

      100,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 200 

 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
ครุภัณฑ์ติดตั้งมาพร้อมอาคาร  ช่างโยธาเห็นควรแทงช ารุดเพื่อ
จัดหาทดแทนใหม่ ลงวันที่ 9 เม.ย. 2561(ล าดับที่1 ตามความ
จ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

20 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ตู้ติดผนังรวมลิ้นชักเคาท์เตอร์
พยาบาล 

8 3 (เด็กเล็ก)  ได้รับอนุมัติปี 2562รอด าเนินการปี63 แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการในหมวดจ้างเหมาปรับปรุง(ทดแทนช ารุด)เรื่องอยู่ที่
กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรอการออกแบบ เนื่องจากมีการ
ปรับโยกงบจากเดิมได้รับอนุมัติในหมวดครุภัณฑ์ส านักงานมา
เป็นหมวดจ้างเหมาปรับปรุงซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการอาจไม่
ทันในปีงบประมาณ 2561 ช่างจากกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
แจ้งว่าให้ของบต่อในแผนปี 2563,2564(ล าดับที่1 ตามความ
จ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

    200,000  

21 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทาสีผนัง
ด้านใน ด้านนอก และฝูา
เพดาน (ใช้สีกันเชื้อรา)  

8 1 (เด็กโต) งบผูกพันตั้งแต่ปี 62,63 ยังไม่ได้ด าเนินการ ฝูาเพดาน
มีคราบด าจากเชื้อรา สภาพทรุดโทรมรวมห้องน้ าผู้ปุวย โดย
ทาสีผนังและฝูาเพดาน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ า รวมทั้ง
ตกแต่งผนังเป็นรูปการ์ตูน ช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ปุวยเด็ก 
(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

     100,000  

22 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ท ากันสาดห้องน้ าเจ้าหน้าที่
จ านวน 2 ห้อง ของหอผู้ปุวย 
NICU 1 และ NICU 2 

11 1 บานเกล็ดระบายอากาศห้องน้ า NICU 1 และ 2 มีฝนสาดเข้า
มา ท าให้พื้นลื่น บุคลากรมีโอกาสหกล้ม เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุ
ให้ต้องลาปุวย รวมถึงเวลาเข้าห้องน้ าต้องกางร่มเพ่ือไม่ให้เปียก

        50,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 201 

 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
ฝน (งบผูกพันตั้งแต่ปี 61,62,63 ยังไม่ได้ด าเนินการ )(ล าดับที่1 
ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

23 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ที่ก้ันราวระเบียง ด้านหน้า
อาคาร พร้อมติดตั้ง 

6 2 (ศกช.2)  งบผูกพันปี63  รอยืนยันแบบ รอจัดจ้าง เนื่องจากมี
แสงสะท้อนจากหลังคาร้านขายยาสมุนไพรอภัยภูเบศน์ ส่งผล
ต่อสายตาของผู้ปุวยและเจ้าหน้าที่  เพ่ือใช้ปูองกันผู้ปุวย
Alcohol withdrawal หรือผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านจิตเวช เสี่ยง
ต่อfalling ได้ประสาน รูปแบบและประมาณราคา กับคุณวิทวัส 
ฝุายออกแบบ โดยจะด าเนินการอาคาร 5-6 ชั้น 2-3-4-5พร้อม
กันในปี 64(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่ม
การพยาบาล) 

       80,000  

24 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ปรับปรุงห้องน้ าผู้ปุวย  14 4 ( นรีเวชกรรม)อนุมัติปี62แก้ แบบแล้วรอด าเนินการ(ล าดับที่1 
ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

     500,000  

25 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

 Emergency  Call (ออดกด
เรียกพยาบาล กรณีฉุกเฉิน)    

รังสีรักษาฯ 5 (พิเศษรังสีรักษา และเคมีบ าบัดชั้น5)ในกรณีผู้ปุวยมีภาวะวิกฤติ 
ฉุกเฉิน ณหอผู้ปุวยชั้นใด ชั้นหนึ่ง เช่น หยุดหายใจ หัวใจหยุด
เต้น ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จากพยาบาล เจ้าหน้าที่ 
และเครื่องมือ จะได้ยินเสียงโฟนขอความช่วยเหลือพร้อมกัน
ทันที ในทุกชั้น(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของ
กลุ่มการพยาบาล) 

        30,000  

26 0601 ส านักงานกลุ่มการ เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ อ่างล้าง 11 3 (ศัลยกรรมตกแต่ง เด็ก หลอดเลือด)เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ อ่าง       250,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 202 

 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
พยาบาล เครื่องมือผุพังจ านวน 4 จุด    ล้างเครื่องมือผุพังมาก(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญ

ของกลุ่มการพยาบาล) 
27 0601 ส านักงานกลุ่มการ

พยาบาล 
ปรับปรุงท าประตูทางออกจาก
ห้องผู้ปุวยเข้าสู่nurse 
station และปรับปรุงประตู
ห้องแยกเป็นประตูอัตโนมัติ    

ผ่าตัด40ปี 3 (ICU ศัลยกรรม1)เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการดูแลผู้ปุวย
วิกฤติ ควรมีช่องทางให้แพทย์ พยาบาลเข้าออกได้สะดวก ลด
การติดเชื้อ(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่ม
การพยาบาล) 

     250,000  

28 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ติดตั้งอ่างล้างมือ     10 1    (RICU)อ้างล้างมือมีขนาดเล็กและตื้น น้ ากระเด็นเวลาล้างมือ 
ไม่ได้มาตรฐานของ IC(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญ
ของกลุ่มการพยาบาล) 

     100,000  

29 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ปรุงปรุงห้องผู้ปุวยราชทัณฑ์  
โครงการราชฑัณฑ์ปันสุข   

5 4 (ศัลยกรรมหญิง 1) เป็นโซนแยกดูแลเฉพาะส าหรับผู้ปุวยที่เป็น
ผู้ต้องขังจากเรือนจ าและทัณฑสถาน(สนองพระราชด าริ)(ล าดับ
ที1่ ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

     120,000  

30 0413 กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและนิติเวช 

ปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิง  อาคารสิรินธร  
ชั้น  B 

 ด้วยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รพ.ขอนแก่น ได้จัดส านักงาน
หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical 
Service) ชั้น B และเป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์สาธารณภัย  ซึ่งมี 
จนท.ขึ้นเวรตลอด  24  ชั่วโมง  ทั้งชาย  และหญิง  จ าเป็นต้อง
ใช้ห้องน้ า    

      200,000  

31 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ติดตั้งก๊อกน้ าอ่างล้างมือที่ไม่
ใช้มือเปิดปิด 64 จุด 

หลายอาคาร  (ก.งานIC)เพ่ือความสะดวกตามมาตรฐาน มีคุณภาพ สะดวก
พร้อมใช้งาน และควบคุมและปูองกันการติดเชื่อในหอผู้ปุวย

     600,000  
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 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
หรือหน่วยงานพิเศษ(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญ
ของกลุ่มการพยาบาล) 

32 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

กั้นกระจกขนาด กว้าง 0.5 
เมตร ยาว 3 เมตร ระหว่าง
โซนผู้ปุวย 2 โซน   

11 1 (NICU1)การจัดเตียงผู้ปุวยเป็นแบบด้านหัวชนด้านหัว โดยมี
คอลัมภ์ระบบก๊าซทางการแพทย์ก้ัน พ้ืนที่ใต้คอลัมภ์ใช้วาง
อุปกรณ์ของผู้ปุวยร่วมกัน มีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดเชื้อ 
MDR จาก contact (เคยมีการระบาดของ MDR จ านวน 7 คน 
จากผู้ปุวยทั้งหมด 12 คน) เพ่ือให้แยกโซนผู้ปุวยแต่ละโซนให้
ชัดเจน ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อจาก contact ชั่วคราว
(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

       60,000  

33 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ขอติดตั้งอ่างล้างมือเพ่ิม 1 
อ่าง บุหินแกรนิต   

สิรินธร 3 (ICU TM2)เพ่ือให้ถูกสุขลักษณตามหลัก IC(ล าดับที่1 ตาม
ความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

        30,000  

34 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ติดตั้งพัดลมดูดความร้อน     พท.จัดเก็บ
เปล 

1 (ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย) ลดความร้อนของอาการภายใน
บริเวณท่ีจัดเก็บเปล(ล าดับที่1 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญ
ของกลุ่มการพยาบาล) 

       45,000  

35 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ปรับปรุงห้องน้ าผู้ปุวย  สิรินธร 1 (ER)ห้องสังเกตอาการ ขอปรับประตูเป็นแบบเลื่อน พื้น
กระเบื้องใหม่ ท่อน้ าอุดตัน โถส้วมช ารุด(ล าดับที่2 ตามความ
จ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

     300,000  

36 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ปรับปรุงประตูห้องแรงดันลบ
จ านวน 2 ห้อง ให้เป็นประตู

คุณากรปิย
ชาติ 

7 (ICU MED2)ห้องแรงดันลบจ านวน 2 ห้อง รองรับผู้ปุวย
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ผู้ปุวยวัณโรคระยะติดต่อ 

      400,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 204 

 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
อัตโนมัติ พร้อม สัญญาณ
อินเตอร์คอม 

ประตูห้องผู้ปุวยเป็นประตูอัตโนมัติ แต่ประตูห้องก่อนห้องแยก( 
Ante room) ไม่ใช้ประตูอัตโนมัติ และไม่มีระบบส่งสัญญาณ 
หรือ Intercom ระหว่างภายในห้องผู้ปุวยกับNurse station 
ด้านนอก ท าให้ไม่เป็นปัญหาในการประสานงานจากห้องกับ
มายังส่วน Nurse station (ล าดับที่3 ตามความจ าเป็น-
ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

37 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ทาสีภายใน และภายนอกหอ
ผู้ปุวย 

14 2 (สูติกรรม 1)เนื่องจากมีเชื้อราข้ึนที่ผนังอาคารหลายจุด และมี
คราบสกปรก เนื่องจากเป็นอาคารเก่า และอยู่ชั้นล่างของตึก
เสี่ยงต่อการสะสมเชื้อโรค และเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อสู่
ผู้ใช้บริการและบุคลากร(ล าดับที่3ตามความจ าเป็น-
ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

      350,000  

38 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ค่าซ่อมแซมผนังตึกหน้าลิฟต์ 
สงฆ์ 2 สงฆ์ 3 และสงฆ์4 

7 3 (พิเศษสงฆ์ 3) ผนังตึกบริเวณด้านหน้าลิฟต์ แตกกร่อน ทั้ง 3 
ชั้น ได้แก่ ชั้น2, 3,4(ล าดับที่3 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญ
ของกลุ่มการพยาบาล) 

     200,000  

39 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ติดตั้งกันสาดด้านหลัง สิรินธร 3 (ICU TM2))ปูองกันความเปียกชื้นเวลาฝนตก(ล าดับที่4 ตาม
ความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

       30,000  

40 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

รางระบายน้ าทิ้งบริเวณ
ระเบียงด้านหลังตึก 

6 1 (ศกช.1) ปัจจุบันน้ าทิ้งจากท่อระเบียงชั้น2,3,4,5ไหลลงศกช.1 
ต้องซื้อผ้าใบมากางปูองกันน้ ากระเด็นเข้าตึก ได้รับอนุมัติงบปี
62แต่ไม่มีผู้มายื่นซอง ป6ี3ได้รับอนุมัติแต่ไม่ได้ด าเนินการ

      250,000  
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 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
(ล าดับที่4 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

41 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

"บิวอินตู้เสื้อผ้า เคาท์เตอร์วาง
ของ งานผนังลามิเนต และ
งานผนังวอลเปเปอร์ " 

คุณากรปิย
ชาติ 

4 "(อายุรกรรมโรคหัวใจ :ห้องพิเศษ)คณะกรรมการนโยบาย
โรงพยาบาลอนุมัติให้ปรับปรุงห้องพิเศษอายุรกรรมโรคหัวใจใน
ปี 2563 โดยใช้งบกลาง 
ปรับปรุงห้องพิเศษภายในหอผู้ปุวย จ านวน 6 ห้อง ส าหรับใส่/
วาง เสื้อของ ของใช้ส่วนตัวของผู้ปุวยและญาติ และเพ่ือความ
สวยงาม(ล าดับที่4 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการ
พยาบาล)" 

    960,000  

42 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

อ่างล้างมือ ความยาว10เมตร คุณากรปิย
ชาติ 

2 (ศัลยกรรมระบบประสาท2)ใช้ทดแทน เนื่องจากของเดิมเป็น
วัสดุไม(้MDS)ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอใช้เคาเตอร์ คสล 
(ปูด้วยหินแกรนนิต) เพ่ือความแข็งแรง และประโยชน์ใช้งาน
สูงสุด(ล าดับที่5 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการ
พยาบาล) 

      250,000  

43 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ปรับปรุงห้องน้ าผู้พิการ
ด้านหน้าตึก พร้อมติดตั้ง
หลอดไฟฟูา 

6 2 (ศกช.2) ในห้องน้ าผู้พิการด้านหน้าตึกไม่มีหลอดไฟให้แสงสว่าง 
(กลางคืนมืด ไม่ปลอดภัย) ไม่มีฝักบัวอาบน้ า  ฝูาเพดานช ารุด 
ประตูบานเลื่อนช ารุด ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
ผู้ปุวยบาดเจ็บกระดูกและข้อ และใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
(ล าดับที่5 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

       70,000  

44 0601 ส านักงานกลุ่มการ เปลี่ยนประตูห้องพยาบาล สิรินธร 3 (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน(ล าดับที่6        24,000  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
พยาบาล จากประตูทึบ เป็นกระจกใส 2 

บาน 
ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

45 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ติดตั้งประตูบานเลื่อน
อัตโนมัติ 

สิรินธร 3 (ICU TM2)เพ่ือลดการการกระแทกเวลาเปิดเข้า-ออก ของ
เจ้าหน้าที่และญาติ และเพ่ือลดการสัมผัส การปนเปื้อนเชื้อโรค 
จากการขนถ่ายขยะติดเชื้อ(ล าดับที่8 ตามความจ าเป็น-
ความส าคัญของกลุ่มการพยาบาล) 

       70,000  

46 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ติดต้ัง Oxygen Outlet  6 2 (ศกช.2) บริเวณโซนผู้ปุวยวิกฤต 8 เตียง มี Oxygen Outlet 4  
จุด  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  เนื่องจากมีผู้ปุวยวิกฤตที่ต้อง
ใช้ออกซิเจน หรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ  ครั้งละ 6--8 ราย/
วัน ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ประกอบกับจุดOutlet ไม่
ตรงกับเตียงที่ต้องใช้  แต่อยู่กลางหัวเตียงข้างๆกัน  ท าให้ไม่
สะดวกต่อการใช้งาน ต้องการเพิ่ม 4 จุด ให้เป็น ผู้ปุวย 1 
เตียง/ 1 จุด(ล าดับที่9 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่ม
การพยาบาล) 

      150,000  

47 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ติดต้ัง Oxygen Outlet  6 3 (ศกญ) ติดตั้งเพ่ิมใน Lock B & C ล็อคละ 4 จุดซึ่งเป็นผู้ปุวย
วิกฤตหรือหลังผ่าตัดที่จ าเป็นต้องให้ออกซิเจนและเฝูาระวัง
อาการอย่างใกล้ชิด(ล าดับที่9 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญ
ของกลุ่มการพยาบาล) 

      150,000  

48 0601 ส านักงานกลุ่มการ ติดต้ัง Vaccuum  outlet 6 2 (ศกช.2) ติดตั้งบริเวณโซนผู้ปุวยวิกฤตและผู้ปุวยติดเชื้อ  แต่ละ       150,000  
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 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
พยาบาล เพ่ิม 4 จุด โซนมี 8 เตียง แต่มีVaccuu  outlet เพียง 4 จุด  ซึ่งไม่

เพียงพอต่อการใช้งาน  เนื่องจากต้องใช้ดูดเสมหะในผู้ปุวยใช้
เครื่องช่วยหายใจ  และใช้กับผู้ปุวยVaccuum dressing วันละ 
4-5 รายต่อวัน(ล าดับที่10 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของ
กลุ่มการพยาบาล) 

49 0601 ส านักงานกลุ่มการ
พยาบาล 

ราวแสตนเลสในห้องน้ า  และ
บริเวณทางเดินในห้องน้ า
ผู้ปุวย จ านวน 10 จุด  ความ
ยาวจุดละ 1-2 เมตรพร้อม
ติดต้ัง 

6 2 (ศกช.2) ใช้ส าหรับผู้ปุวยที่มีการทรงตัวไม่ดี จากการบาดเจ็บ
ของระยางค์ต่างๆ ใช้จับประคอง/พยุงร่างกาย เวลาลุกจากชัก
โครก โดยติดราวในห้องส้วม /ห้องอาบน้ าทุกห้อง และบริเวณ
โดยรอบในห้องน้ า  เพ่ือจับพยุงเวลาเดิน ปูองกันการหกล้ม
(ล าดับที่11 ตามความจ าเป็น-ความส าคัญของกลุ่มการ
พยาบาล) 

     100,000  

50 0701 ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก 

ปรับปรุงห้องสมุด อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 

2 เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดใช้ส าหรับสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอน  

    2,500,000  

51 0701 ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก 

ปรับปรุงห้องซิกม่า เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

1 เพ่ือเป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยส าหรับอาจารย์แพทย์       270,000  

52 0701 ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก 

ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา
แพทย์ 

อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 

6 เพ่ือปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์     2,500,000  

53 0416 กลุ่มงานสูติ-นรีเวช
กรรม 

ปรับปรุงบ ารุงรักษาห้องคลอด 
อาคารสิรินธรชั้น 2 (ห้อง

อาคารสิรินธร 2 ปรับปรุงบ ารุงรักษาห้องคลอด อาคารสิรินธรชั้น 2 (ห้องผ่าตัด
เดิม 4 ห้อง) 

    3,500,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 208 

 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
ผ่าตัดเดิม 4 ห้อง) 

54 0412 กลุ่มงานเวชกรรม
ฟ้ืนฟู 

กั้นม่านปรับปรุงห้องตรวจ 2 
ล็อค 

คุณากร 1 เนื่องจากต้องใช้สอนผู้ปุวยสวนปัสสาวะ 
ใช้ท าหัตถการ เปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ปุวย 

        40,000  

55 0602 กลุ่มงานการ
พยาบาลห้องผ่าตัด 

ปรับปรุงห้องผ่าตัด ห้องเก็บ
เครื่องมือปลอดเชื้อ 

อาคารผ่าตัด
40 

1 ห้องเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อซึ่ง ระบบปรับอากาศ ไม่ได้ตาม
มาตรฐานดังนี้  ๑.อุณหภูมิ ๒.ความชื้นสัมพันธ์ ๓.แรงดัน
อากาศภายในห้อง ๔.แรงดันเปรียบเทียบ  ๕.ปริมาณอนุภาค
ฝุุน ๖.อนุภาครวม (Particles) ไม่สามารถวัดได้ และ ส่งซ่อม
แล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้  อุณภูมิได้ ห้องเก็บเครื่องมือปลอด
เชื้อเป็นห้องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ
เพ่ือปูองกันการปูองกันการติดเชื้อ ของแผลผ่าตัด 

      600,000  

56 0910 งานวิศวกรรมชีว
การแพทย์และ
เทคโนโลยี 

สร้างทางเชื่อมสถานีจ่ายก๊าซ
ทางการแพทย์ อาคาร 6 

6 1 เนื่องจากทางเชื่อมเดิมถูกปิดกั้นตอนสร้างอาคารศูนย์หัวใจ
(คุณากรฯ)ท าให้ไม่มีทางเข้าไปยังสถานีจ่ายก๊าซทางการแพทย์  
อาคาร6 ซึ่งมีท้ังห้องปั้มและห้องจ่ายก๊าซส ารอง ที่มีเครื่องจักร
หนัก ท าให้การเข้าปฏิบัติงานยากล าบากและมีอันตรายสูง หาก
เกิดเหตุฉุกเฉินย่อมมีผลต่อการให้บริการผู้ปุวย 

      350,000  

57 0910 งานวิศวกรรมชีว
การแพทย์และ
เทคโนโลยี 

ปรับทางเข้าสถานีจ่ายก๊าซ
ทางการแพทย์ อาคาร 4 

4 1 เนื่องจากมีการสร้างทางข้ึนส าหรับผู้ปุวยพิการหรือต้องใช้
รถเข็น ของอาคารคุณากรฯ ท าให้ปิดทางเข้าสถานีจ่ายก๊าซ
ทางการแพทย์ อาคาร4 ท าให้ไม่สามารถขนย้ายเครื่องจักร/ปั้ม
และ Cylinder เข้าสถานีได้ และมีน้ าท่วมขังบริเวณด้านหน้า

        50,000  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
สถานี จึงขออนุมัติท าทางเข้าสถานีใหม่ โดยปรับพ้ืนที่ให้ราบ
พร้อมเทคอนกรีต ใหมีมีทางเข้าออกได้ และซ่อมร่องระบายน้ า
ให้สามารถระบายน้ าได้ 

58 1011 ส านักงานประกัน
สุขภาพและงาน
จัดเก็บรายได้ 

ปรับปรุงผนังห้องภายในกลุ่ม
งานประกันสุขภาพ 

สมเด็จ
พระเทพฯ 

3 อ้างถึงบันทึกข้อความที่ ขก.0032.101.7.1/731  ลว. 4 
พฤษภาคม 2563 เรื่องขออนุมัติปรับปรุงสถานที่ เนื่องจากก.
ประกันฯมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 3 กองทุนซึ่ง
มีการโยกย้ายวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานท าให้ผนังห้องภายใน
กลุ่มงานเกิดการช ารุดจากการเคลื่อนย้ายในหลายจุด คือผนัง
ภายในห้องหัวหน้าก.ประกันฯ และผนังห้องโดยรอบภายในก.
ประกันฯ 

        75,000  

59 1011 ส านักงานประกัน
สุขภาพและงาน
จัดเก็บรายได้ 

ปรับปรุงห้องใต้บันได อาคารสิรินธร 1 เนื่องจากในปัจจุบันจุดบริการ Front line (ห้องโถงชั้น 1 ใต้
บันได) เป็นจุดให้บริการตรวจสอบสิทธิ รับรองแก้ไขสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งบริเวณท่ีให้บริการเป็น
ห้องใต้บันไดท่ีเป็นห้องโล่งไม่มีผนังก้ัน และปัจจุบันนี้ช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 เจ้าหน้าที่ได้ย้ายเข้าไป
ให้บริการในศูนย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ห้องแจ้งเกิด) 
เพ่ือความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้กลุ่ม
งานประกันสุขภาพจึงขอปรับปรุงห้องโถงใต้บันไดโดยการก้ัน
เป็นห้องกระจกมีช่องให้บริการจ านวน 4 ช่องบริการ พร้อม

     500,000  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการจ านวน 8 
คน 

60 0904 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ปรับปรุงร่องระบายน้ า    ปรับปรุงร่องระบายน้ ารอบบ้านพักผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ขอนแก่นให้ไหลลงไปสู่ร่องระบายน้ าหลักด้านทิศตะวันตกของ
บ้านพัก 

      350,000  

61 0409 กลุ่มงานโภชน
ศาสตร์ 

ปรับปรุงเดินท้อไอน้ า จอดรถ9ชั้น 
กลุ่มงาน
โภชนศาสตร ์

8 เนื่องจากได้หม้อแรงดันสูงเพื่อประกอบอาหารมาพร้อมกับ
อาคาร จ านวน 2 ใบ แต่ยังขาดการเชื่อมต่อท่อไอน้ า เพ่ือให้
สะดวกในการปรุงประกอบอาหารในปริมาณมาก และประหยัด
พลังงาน 

     400,000  

62 0409 กลุ่มงานโภชน
ศาสตร์ 

ปรับปรุงพื้นบริเวณห้องล้าง
ถาดอาหาร ห้องล้างรถเข็น
และบริเวณหน้าเตา หน่วย
ปรุง 

จอดรถ 9 ชั้น  
กลุ่มงาน
โภชนศาสตร ์

8 เนื่องจากพ้ืนเดิมเป็นกระเบื้องมากับอาคาร แตกบ่อย  เพราะ
เป็นพื้นที่ใช้งานหนัก กว่าจะได้รับการซ่อมเป็นเวลานาน  ดูแล
ท าความสะอาดง่ายกว่า 

     200,000  

63 0409 กลุ่มงานโภชน
ศาสตร์ 

ปรับปรุงฮู๊ดดูดควัน จอดรถ 9 ฃั้น 
กลุ่มงาน
โภชนศาสตร ์

8 เนื่องจากฮู๊ดเก่ามีเสียงดังและดูดควันความร้อนได้ไม่ดี ซึ่งมี
ผลเสียต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

      300,000  

64 0701 ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก 

ปรับปรุง ชั้น B เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

 เพ่ือใช้ส าหรับบริการ อาจารย์แพทย์ และ นักศึกษาแพทย์    2,000,000  

65 0701 ศูนย์แพทยศาสตร ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา เฉลิมพระ 7 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์   2,500,000  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
ศึกษาชั้นคลินิก แพทย์ (ยกยอดมาจากปี 63) เกียรติฯ 

66 0701 ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก 

ปรับปรุงห้องการเรียนการ
สอน 306,307,308 และ 309 
ศูนย์ SIM  (ยกยอดมาจากปี 
63 ) 

คุณากรปิย
ชาติ  

3 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการของ นักศึกษาแพทย์       350,000  

67 1008 ศูนย์รับบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะ 

ปรับปรุงส านักงานศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะและปลูกถ่าย
อวัยวะ 

โถงอาคารสิ
รินธร 

1 ขณะนี้ได้รับการอนุมัติให้เริ่มด าเนินการปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 (ก าหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน) จึงขอกัน
งบจ านวนนี้ 

     453,800  

68 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม ปรับปรุ่งห้องจ่ายน้ ายาฆ่าเชื้อ เภสัชกรรม 3 ย้ายสถานที่เนื่องจากท่ีเดิมคับแคบ     350,000  
69 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม ปรับปรุงห้องน้ าชั้น 2, 3 เภสัชกรรม 2 เนื่องจากประตูและผนังกั้นห้องน้ าช ารุด และต้องการแยก

บริเวณส าหรับเปลี่ยนชุดออกจากบริเวณห้องน้ า 
    200,000  

70 0407 กลุ่มงานพยาธิวิทยา ปรับปรุงห้องส านักงานแยก
กับห้องปฏิบัติการ 

   ปรับปรุงห้องส านักงานแยกกับห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันห้อง
ส านักงานและห้องปฏิบัติการใช้ร่วมกัน ซึ่งในห้องปฏิบัติการมี
การใช้สารเคมี เช่น formamalin,xylene, acetone ท าให้เกิด
อันตรายแก่เจ้าหน้าที่ถ้าหากได้รับการสูดดมเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่อง   กว้าง 3 เมตร ยาว 7.5 เมตร สูง 3 เมตร บานเลื่อน
อิสระ 1 บาน อลูมิเนียมสีชาหนา 1.2 มิล กระจกใส หนา 5 มิล   

        35,000  

71 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม หลังคา อาคารเภสัชกรรม เภสัชกรรม 5 ช ารุด แตกร้าว น้ าฝนรั่วลงห้องประชุมเสียหาย       150,000  
72 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม ปรับปรุงห้องน้ าชั้น 4 เภสัชกรรม 4 เนื่องจากประตูและผนังกั้นห้องน้ าช ารุด และผนังห้องน้ า      100,000  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
เสียหายจากน้ าฝนสาด  

73 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

งานปรับปรุงและติดตั้งอ่าง
ล้างกล้องส่องวินิจฉัย ณ 
อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ  
และวินิจฉัยรักษา ชั้น   2 

คุณากรปิย
ชาติ 

2 อยู่ในระหว่างปรับปรุงฯ ตามแผนเงิน 2563       980,000  

74 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ซ่อมแซมถังกันกระเพ่ือม บ่อ
ระบายตะกอนส่วนเกิน 2 บ่อ 

อาคารบ าบัด
น้ าเสีย 

 ยู่ในระหว่างปรับปรุงฯ ตามแผนเงิน 2563       150,000  

75 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ซ่อมแซม บ่อตกตะกอนที่ 1-2 
ปูกระเบื้องใหม่ 

บ าบัดน้ าเสีย  อยู่ในระหว่างปรับปรุงฯ ตามแผนเงิน 2563       100,000  

76 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ก่อสร้างอาคารพักขยะ พักขยะ  อยู่ในระหว่างปรับปรุงฯ ตามแผนเงิน 2563    1,200,000  

77 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ

ปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร อาคารรังสี
รักษา 

 อยู่ในระหว่างปรับปรุงฯ ตามแผนเงิน 2563     350,000  
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ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

78 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ปรับปรุงห้องการเรียนการ
สอน ส านักงานเดิมออร์โธปิ
ดิกส์ อาคารสิรินธร ชั้น 2 

อาคารสิรินธร  2 อยู่ในระหว่างปรับปรุงฯ ตามแผนเงิน 2563      500,000  

79 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ค่าปรับปรุงห้องสอบ 11 ห้อง คุณากรปิย
ชาติ 

3 งบศูนย์แพทย(์อยู่ในระหว่างปรับปรุงฯ)    2,500,000  

80 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ปรับปรุงหอผู้ปุวยอายุรกรรม
หญิง 

9 4 ยกมาจากแผนเงินปี 2563      660,000  

81 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ปรับปรุงประตูกระจก กั้นฝน คุณากรปิย
ชาติ 

1 ยกมาจากปี 2563       600,000  

82 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุรอ อาคารเก็บ  ยกมาจากงบกลาง 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ      750,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 214 

 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

จ าหน่าย พัสดุรอ
จ าหน่าย 

83 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ก่อสร้างอาคารเก็บถัง
อ๊อกซิเจน 

ข้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

 ยกมาจากที่ได้รับอนุมัติงบกลาง 2563       250,000  

84 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

กันสาดห้องน้ าหอผู้ปุวย 
NICU 1 และ NICU 2  

11 1 ยกมาจากงบ 2563         50,000  

85 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ปรับปรุงอ่างล้างมือจากไม้อัด
เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ 3 
อ่าง 

อาคาร
คุณากรปิย
ชาติ 

7 ยกมาจากงบ 2563       100,000  

86 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ปรับปรุงโรงพักขยะติดเชื้อ พักขยะติด
เชื้อ 

 ตามนโยบายในการก าจัดขยะติดเชื้อ      775,842  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 215 

 หมวด [030101] : อาคาร 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
87 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง

พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ปรับปรุงหลังคากันสาด
บริเวณฝั่งทิศตะวันออกของ
อาคารบ าบัดน้ าเสีย 

อาคารบ าบัด
น้ าเสีย 

 เพ่ือกันแดดกันฝน (ของเดิมไม่มี) และเป็นที่รองรับคณะศึกษาดู
งานของแต่ละสถาบันการศึกษา และคณะศึกษาดูงานส่วน
ราชการทั้งภายในและภายนอกจังหวัด  

     120,000  

88 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ซ่อมแซมถนนบริเวณข้างถัง
ออกซิเจนเหลว 

ข้างอาคาร
บริการและ
จอดรถ 9 ชั้น 

1 เพ่ือซ่อมแซมถนนบริเวณข้างถังออกซิเจนเหลว ที่ยุบตัว
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวใช้จอดรถขนส่ง O2 เหลว เติมในถัง
ส ารอง 

      500,000  

89 0701 ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก 

ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา
แพทย์ (ยกยอดมาจากปี 63) 

เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

8 เพ่ือใช้ส าหรับนักศึกษาแพทย์    2,500,000  

90 0908 กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

ทางเชื่อม อาคารผู้ปุวย 298 
เตียง 

อาคารผู้ปุวย 
298 เตียง 

 เพ่ือก่อสร้างทางเชื่อมเข้าอาคารผู้ปุวย 298 เตียง เมื่อก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

   4,500,000  

รวม อาคาร 80,443,420  
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 216 

 หมวด [030103] : ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
1 0908 กลุ่มงาน

โครงสร้างพื้นฐาน
และวิศวกรรม
ทางการแพทย์ 

ท าหลังคาเหล็กส าหรับคัด
แยกขยะอัตโนมัติและ
ตู้ควบคุมไฟฟูา 

 บริเวณบ่อรวบรวม
น้ าเสียข้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

ที่สถานีน้ าเสียด้านข้างอาคารเอนกประสงค์เพ่ือช่วยยื้ออายุการ
ใช้งานไม่ให้เกิดเสียหาย 

       50,000  

2 0908 กลุ่มงาน
โครงสร้างพื้นฐาน
และวิศวกรรม
ทางการแพทย์ 

เปลี่ยนชุดเพลาพร้อมแขวน
กวาดตะกอนบ่อตกตะกอนที่ 
2  

  เนื่องจากของเดิมท่ีเป็นเหล็กที่แช่ในน้ าเสียมานานกว่า 20 ปี 
ตั้งแต่เปิดใช้งานระบบบ าบัด เกิดสนิมกัด ผุ แตกทะลุ ตามอายุ
การใช้งาน 

      150,000  

3 0908 กลุ่มงาน
โครงสร้างพื้นฐาน
และวิศวกรรม
ทางการแพทย์ 

เปลี่ยนคานสะพานทางเดิน
พร้อมบุพื้นสแตนเลสลายตีน
ไก่บริเวณบ่อตกตะกอนที่ 1 -
2  

บ าบัดน้ าเสีย ของเดิมเป็นเหล็กติดตั้งมาพร้อมระบบบ าบัดน้ าเสียปี 2548 ท า
ให้สนิมกัดกร่อนคานสะพานแตกทะลุ คด งอ ผิดรูปก่อให้เกิด
อันตราย พลัดตกน้ าแก้ผู้ปฏิบัติงาน 

      250,000  

4 0908 กลุ่มงาน
โครงสร้างพื้นฐาน
และวิศวกรรม
ทางการแพทย์ 

ปรับปรุงบ่อดักไขมันบ่อดัก
ไขมันและขยายท่อบ่อเมนต์
โฮลใหม่ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน  

บริการและจอดรถ 
9 ชั้น 

มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันอุดตันบ่อยครั้ง และไขมันจากกลุ่มงาน
โภชนศาสตร์ ส่งกลิ่นรบกวนคนไข้ห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ ฝั่งทิศ
เหนือ เนื่องจากบ่ไขมันไม่ได้มาตรฐานมีขนาดเล็กเกิดไปและท่อ
มีขนาดเล็ก บริเวณด้านหลังอาคารจอดรถ 9 ชั้น  

      400,000  

รวม ระบบบ าบัดน้ าเสีย      850,000  
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 217 

 หมวด [030104] : ระบบไฟฟูา 

ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
1 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน

และวิศวกรรมทางการแพทย์ 
ปรับปรุงชุดระบบ
ควบคุมไฟฟูาแรงสูง 

อาคารสิรินธร อาคาร
ผู้ปุวยนอก 1 และอาคาร
ผู้ปุวยนอก 

เพ่ือปรับปรุงชุดระบบควบคุมไฟฟูาแรงสูงของอาคารสิ
รินธร อาคารผู้ปุวยนอก 1 และอาคารผู้ปุวยนอก ซึ่ง
ช ารุด 

    1,800,000  

2 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 

ปรับปรุงตู้ควบคุม
ไฟฟูา 

อาคารสิรินธร -1 เนื่องจากอุปกรณ์ของระบบควบคุมไฟฟูาของเดิมช ารุด  
เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน 

    1,750,000  

3 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 

ปรับปรุงตู้ควบคุม
ไฟฟูาอาคารผู้ปุวย
นอก 1 

อาคารผู้ปุวย
นอก 1 

-1 เนื่องจากอุปกรณ์ของระบบควบคุมไฟฟูาของเดิมช ารุด  
เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน 

    1,200,000  

4 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 

ปรับปรุงระบบเมน
ไฟฟูาส ารอง 

อาคารผู้ปุวย
นอก 1 และ 2 

1 เพ่ือติดตั้งระบบสายเคเบิ้ลระบบไฟฟูาส ารองจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาให้อาคารผู้ปุวยนอก 1 และ 2 

    1,150,000  

5 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 

ปรับปรุงระบบสาย
เมนไฟฟูาส ารอง  

อาคาร 8 2 เพ่ือติดตั้งระบบสายเคเบิ้ลระบบไฟฟูาส ารองจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาให้อาคาร 8  

      750,000  

6 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 

ปรับปรุงระบบสาย
เมนไฟฟูาส ารอง 
อาคาร 11 

อาคาร 11 1 เพ่ือติดตั้งระบบสายเคเบิ้ลระบบไฟฟูาส ารองจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาให้ อาคาร 11   

      850,000  

รวม ระบบไฟฟูา   7,500,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 218 

 หมวด [030106] : ระบบถนน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร เหตุผล อนุมัติ บาท) 
1 0908 กลุ่มงาน

โครงสร้างพื้นฐาน
และวิศวกรรม
ทางการแพทย์ 

ซ่อมแซมพ้ืนผิวถนนภายใน
โรงพยาบาลขอนแก่น 

ถนนภายในโรงพยาบาล
ขอนแก่น 

เพ่ือซ่อมแซมพ้ืนผิวถนนภายในโรงพยาบาลขอนแก่น 
ที่ช ารุด 

     300,000  

รวม ระบบถนน      300,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 219 

 หมวด [030107] : ระบบ Pipe Line 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ อาคาร ชั้น เหตุผล อนุมัติ (บาท) 
1 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 
ระบบ Pipe Line ออกซิเจน 
Suction Air ห้องคลอด 2  

อาคารสิรินธร  2 ยกมาจากงบ 2563      700,000  

รวม ระบบ Pipe Line      700,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 220 

 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
1 1038 ศูนย์วัณโรค เก้าอ้ีเบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม แบบพับไม่ได้ 

รุ่น TK 77 (สีด า) 
ใหม่ 2 ตัว 550            1,100  

2 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด เก้าอ้ีเบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม แบบพับไม่ได้ 
รุ่น TK 66 (สีน้ าเงิน) 

ทดแทน 9 ตัว 550            4,950  

3 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด เก้าอ้ีเบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม แบบพับไม่ได้ 
รุ่น TK 66 (สีน้ าเงิน) 

ใหม่ 8 ตัว 550            4,400  

4 0412 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู เครื่องฟอกอากาศส าหรับห้องขนาดใหญ่ ใหม่ 2 รายการ 25,000           50,000  
5 040701 กลุ่มงานนิติเวช ตู้เหล็ก 2 บานเปิดกระจกใส (ทรงสูง) ใหม่ 1 รายการ 4,400            4,400  
6 040701 กลุ่มงานนิติเวช เก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับหัวหน้าฝุาย/หัวหน้ากลุ่ม

งาน 
ใหม่ 1 รายการ 2,650            2,650  

7 040701 กลุ่มงานนิติเวช เก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับหัวหน้างาน ใหม่ 1 รายการ 1,350            1,350  
8 080303 งานเวชนิทัศน์และโสตทัศน

ศึกษา 
เครื่องตัดฉลุแผ่นพลาสวูทส าหรับท าปูาย ใหม่ 1 รายการ 8,500            8,500  

9 1005 ศูนย์ธาลัสซีเมีย โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว  ใหม่ 1 รายการ 1,500            1,500  
10 0418 กลุ่มงานอายุรกรรม โต๊ะส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  ใหม่ 1 รายการ 2,550            2,550  
11 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง พัดลมอุตสาหกรรม 25 นิ้ว ใหม่ 2 รายการ 2,600            5,200  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 221 

 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
12 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง เก้าอ้ีห้องปฏิบัติการ มีพนักพิง ใหม่ 2 รายการ 1,350            2,700  
13 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง ตู้เก็บแฟูม บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น ใหม่ 1 รายการ 4,300            4,300  
14 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง ตู้เก็บรองเท้า ทดแทน 1 รายการ 4,200            4,200  
15 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ใหม่ 2 รายการ 26,000           52,000  
16 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU แบบแยก

ส่วน พร้อมติดตั้ง 
ทดแทน 3 รายการ 43,800         131,400  

17 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เครื่องอบผ้าพร้อมเครื่องดักฝุุนผ้า ใหม่ 1 รายการ 10,000,000      1,000,000  
18 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู แบบแยก

ส่วน พร้อมติดตั้ง 
ทดแทน 1 รายการ 37,500           37,500  

19 1008 ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่าย
อวัยวะ 

เครื่องแฟกซ์ ใหม่ 1 รายการ 9,000            9,000  

20 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เครื่องท าน้ าเย็น แบบ 2 หัวก็อก ใหม่ 1 รายการ 25,680           25,680  
21 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เครื่องปรับอากาศขนาด60000BTU ใหม่ 1 รายการ 65,000           65,000  
22 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด ต้่วางรองเท้า ขนาด0.30*05*1.20 m ขนาด8

ช่อง 7ชั้น 
ทดแทน 1 รายการ 10,000           10,000  

23 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โทรศ้พท์แบบไร้สายแบบTP phone ทดแทน 1 รายการ 10,050           10,050  
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 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
24 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โทรศ้พท์แบบไร้สายแบบTP phone ทดแทน 1 รายการ 7,450            7,450  
25 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด พัดลมตั้งพ้ืน ทดแทน 1 รายการ 1,800            1,800  
26 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด เก้าอ้ีกลมหุ้มเบาะมีพนักพิงมีล้อสามารถปรับขึ้น

ลงและมืที่วางแขนได้ส าหรับแพทย์ 
ทดแทน 1 รายการ 5,000            5,000  

27 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด พัดลมระบายอากาศ แบบติดเพดานแบบค่อท่อ ใหม่ 6 รายการ 1,000            6,000  
28 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับแพทย์ลงทะเบียน (ชุด) ใหม่ 1 รายการ 3,730            3,730  
29 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด ชั้นวางแฟูมเอกสาร ใหม่ 1 รายการ 3,000            3,000  
30 0902 กลุ่มงานการเงิน เครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ ใหม่ 1 รายการ 90,000           90,000  
31 0902 กลุ่มงานการเงิน ตู้เสียบบัตรประชาชน(สิทธิข้าราชการ) ใหม่ 1 รายการ 70,000           70,000  
32 0902 กลุ่มงานการเงิน เครื่องนับเหรียญ ใหม่ 1 รายการ 15,000           15,000  
33 0902 กลุ่มงานการเงิน เครื่องนับธนบัตร ใหม่ 1 รายการ 10,000           10,000  
34 0907 กลุ่มงานพัสดุ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต รวม

ฐานรองตู้ 
ใหม่ 1 รายการ 3,400            3,400  

35 0411 กลุ่มงานวิสัญญี ตู้ล้อคเกอร์ 6 ช่อง  ใหม่ 1 รายการ 5,400            5,400  
36 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา พัดลมตั้งพ้ืนตัวใหญ่เพ่ือระบายอากาศ  ใหม่ 2 รายการ 4,000            8,000  
37 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น โทรศัพท์ส านักงานแบบไร้สาย (กลุ่มงานอายุรก ใหม่ 2 รายการ 1,090            2,198  
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 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
คลินิก รรม) 

38 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก 

ตู้ล็อคเกอร์เก็บของ ขนาด 12 ช่อง (กลุ่มงานER) ใหม่ 1 รายการ 7,000            7,000  

39 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก 

โต๊ะท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (กลุ่มงานER) ใหม่ 1 รายการ 3,000            3,000  

40 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกและบานทึบ (แบบผสม
ทรงสูง) (กลุ่มงานวิสัญญี) 

ใหม่ 1 รายการ 4,600            4,600  

41 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตู้เอกสาร เตี้ย บานเปิด (โล่ง) สีเชอรี่-ด า ใหม่ 1 รายการ 1,690            1,690  
42 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก 
เก้าอ้ึเรียน Lecture ส าหรับนักศึกษาแพทย์ 
(กลุ่มงานรังสี) 

ใหม่ 15 รายการ 1,500           22,500  

43 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก 

ตู้ล็อคเกอร์ 12-15 ช่อง (กลุ่มงานรังสี) ใหม่ 1 รายการ 6,200            6,200  

44 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกและบานทึก(แบบผสม
ทรงสูง) 

ใหม่ 2 รายการ 4,800            9,600  

45 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

เก้าอ้ีแถวโครงเหล็ก 3 ที่นั่ง ใหม่ 2 รายการ 3,450            6,900  
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 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
46 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีจัดเลี้ยงบุหนัง  ใหม่ 5 รายการ 550            2,750  
47 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีแถวโครงเหล็ก 3 ที่นั่ง (ผู้รับบริการ) ใหม่ 13 รายการ 3,490           45,370  
48 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ฉากกั้นห้องพิเศษ แบบมีที่บังราง ใหม่ 19 รายการ 15,500         294,500  
49 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ชั้นวางของเหล็กเอนกประสงค์ 5 ชั้น ใหม่ 1 รายการ 6,000            6,000  
50 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โซฟาชนิด 3 ที่นั่ง ใหม่ 3 รายการ 3,950           11,850  
51 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น (ทรงสูง ด้านบนโล่ง 

ด้านล่างบานเปิด) 
ใหม่ 1 รายการ 2,700            2,700  

52 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เก็บเอกสารไม้ 2 ชั้น ใหม่ 1 รายการ 1,550            1,550  
53 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต (ไม่รวมฐานรอง) ใหม่ 1 รายการ 2,300            2,300  
54 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก 
ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น (ทรงสูง) ใหม่ 2 รายการ 2,700            5,400  

55 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 6 ช่อง ใหม่ 2 รายการ 5,400           10,800  
56 0406 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เครื่องปรับอากาศ ทดแทน 3 รายการ 30,000           90,000  
57 0406 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตู้ส าหรับเก็บเสื้อกาวน์ยาว ใหม่ 1 รายการ 8,000            8,000  
58 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้ใส่เสื้อผ้าผู้ปุวย ใหม่ 1 รายการ 10,000           10,000  
59 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เหล็ก 2 บานเปิดกระจกใส (ทรงสูง) ใหม่ 5 รายการ 4,400           22,000  
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 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
60 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีกลมเหล็ก ทดแทน 1 รายการ 110               110  
61 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก พัดลม3ใบพัด ทดแทน เครื่องเลขที่4140-002-

0001-103/60 
ทดแทน 1 รายการ 1,590            1,590  

62 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก เก้าอ้ีโพลี่เดี่ยว  ทดแทน 6 รายการ 620            3,720  
63 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก โต๊ะบุโฟเมก้าขนาด 70 x 180 x 70  ซม พับขา

ได้ 
ใหม่ 2 รายการ 1,500            3,000  

64 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก ม่านอากาศส าหรับห้องตรวจ ใหม่ 12 รายการ 7,000           84,000  
65 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก เก้าอ้ีขาเหล็กมีพักพิง รับน้ าหนักได้120กิโล 

ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
ใหม่ 5 รายการ 550            2,750  

66 1020 ส านักอ านวยการ(ผอก./รอง 
ผอก./ผู้ช่วย ผอก.) 

ตู้ไม้ทึบ 2 ชั้น ใหม่ 1 รายการ 3,000            3,000  

67 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ่ีพับเก็บได้แบบมีพนักพิง ทดแทน 12 รายการ 420            5,040  
68 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีจัดเลี้ยงบุหนัง  ทดแทน 16 รายการ 550            8,800  
69 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีแถวโครงเหล็ก 3 ที่นั่งเก้าอ้ีโพลี่ แบบ3 ที่นั่ง ทดแทน 1 รายการ 3,490            3,490  
70 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/หัวหน้างาน/

หัวหน้าหน่วย 
ทดแทน 13 รายการ 1,180           15,340  
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 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
71 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับหัวหน้างานฝุาย/หัวหน้า

กลุ่มงาน 
ใหม่ 1 รายการ 1,750            1,750  

72 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล พัดลมดูดอากาศ ทดแทน 3 รายการ 890            2,670  
73 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องติดสติ๊กเกอร์ HALLO 3YM set 14 set ทดแทน 2 รายการ 18,500           37,000  
74 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 13,000 

BTU (ระบบ Inverter) 
ทดแทน 2 รายการ 23,000           46,000  

75 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนขนาด 36,000 
BTU (ระบบ Inverter) 

ทดแทน 1 รายการ 55,400           55,400  

76 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ชั้นวางของเอนกประสงค์(ท าด้วยเหล็ก) ทดแทน 2 รายการ 14,000           28,000  
77 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ชั้นวางรองเท้า ขนาด 30ช่อง กว้าง150 ลึก30 

สูง90 ซม.วัสดุท าจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิว 
ทดแทน 3 รายการ 3,500           10,500  

78 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้ลอคเกอร์  18  ช่อง ทดแทน 1 รายการ 7,890            7,890  
79 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้ล็อคเกอร์ขนาด 3 ประต ู ทดแทน 1 รายการ 4,890            4,890  
80 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โต๊ะท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/หัวหน้างาน/

หัวหน้าหน่วยงาน 
ทดแทน 1 รายการ 2,550            2,550  

81 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โต๊ะพับเอนกประสงค์ ทดแทน 1 รายการ 1,500            1,500  
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 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
82 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล พัดลมโคจรติดผนัง ทดแทน 4 รายการ 1,590            6,360  
83 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เหล็กขนาด 2 บานเลื่อนขนาด5 ฟุต(ไม่รวม

ฐานรอง) ใช้เหล้กหนา 0.5 มม.ขนาด
1190x408x879มม. 

ใหม่ 2 รายการ 3,400            6,800  

84 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โต๊ะคอมพิวเตอร์ ใหม่ 4 รายการ 2,550           10,200  
85 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โต๊ะเคาร์เตอร์ส านักงานท าด้วยไม้ขนาด ขนาด

ความยาว 230xสูง115x68  เซนติเมตร 
ใหม่ 1 รายการ 22,000           22,000  

86 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โต๊ะท างานหัวหน้างาน ใหม่ 3 รายการ 2,550            7,650  
87 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ใหม่ 1 รายการ 7,500            7,500  
88 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โต๊ะพับอเนกประสงค์ ใหม่ 2 รายการ 1,500            3,000  
89 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ผ้าม่านรางกั้นเตียง พร้อมโครง  ใหม่ 11 รายการ 5,000           55,000  
90 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ระบบสัญญาณเรียกพยาบาลในห้องและใน

ห้องน้ า 
ใหม่ 1 รายการ 80,000           80,000  

91 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ลิ้นชักเหล็กตั้งโต๊ะ 7 ชั้น ใหม่ 2 รายการ 1,490            2,980  
92 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม เครื่องปรับอากาศ ใหม่ 2 รายการ 52,000         104,000  
93 060142 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ(ทรงสูง) ใหม่ 1 รายการ 3,400            3,400  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 228 

 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
94 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 
ถังเก็บน้ าสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ 

ใหม่ 1 รายการ 40,000           40,000  

95 0412 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต รวมฐานรองตู้ ใหม่ 1 ตัว 3,300            3,300  
96 040701 กลุ่มงานนิติเวช ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ใหม่ 1 ตัว 3,200            3,200  
97 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น CF-1202 ขนาด 

120x60x75 ซม. 
ใหม่ 1 ตัว 2,550            2,550  

98 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง เก้าอ้ีส านักงาน ทดแทน 2 ตัว 1,180            2,360  
99 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น CF-1202 ขนาด 

120x60x75 ซม. 
ทดแทน 1 ตัว 2,550            2,550  

100 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ใหม่ 2 ตัว 3,200            6,400  
101 0907 กลุ่มงานพัสดุ ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 6 ฟุต ไม่รวมฐานรอง

ตู้ 
ใหม่ 2 ตัว 4,000            8,000  

102 0907 กลุ่มงานพัสดุ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต รวม
ฐานรองตู้ 

ใหม่ 2 ตัว 4,800            9,600  

103 0410 กลุ่มงานรังสีวิทยา ตู้ล็อคเกอร์แบบ 9 ประตู ใหม่ 1 ตัว 6,200            6,200  
104 041010 หน่วยงานรังสีรักษาและมะเร็ง ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต ไม่รวม ใหม่ 2 ตัว 4,150            8,300  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 229 

 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
วิทยา ฐานรองตู้ 

105 0411 กลุ่มงานวิสัญญี เก้าอ้ีส านักงาน ใหม่ 2 ตัว 1,180            2,360  
106 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น CF-1202 ขนาด 
120x60x75 ซม. 

ใหม่ 1 ตัว 2,550            2,550  

107 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

เก้าอ้ีส านักงาน ใหม่ 1 ตัว 1,180            1,180  

108 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ใหม่ 1 ตัว 3,150            3,150  

109 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีส านักงาน ใหม่ 20 ตัว 1,180           23,600  
110 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีหัวกลมเหล็กแบบขาคู่ ใหม่ 17 ตัว 380            6,460  
111 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เก้าอ้ีส านักงาน ใหม่ 2 ตัว 1,180            2,360  
112 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ใหม่ 3 ตัว 3,150            9,450  
113 1038 ศูนย์วัณโรค โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น CF-1202 ขนาด 

120x60x75 ซม. 
ใหม่ 1 ตัว 2,550            2,550  

114 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 6 ฟุต ไม่รวมฐานรอง
ตู้ 

ใหม่ 1 ตัว 4,000            4,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 230 

 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
115 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 

MITSUBISHI 
ทดแทน 4 ตัว 1,690            6,760  

116 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ใหม่ 1 ตัว 3,200            3,200  
117 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ไม่รวม

ฐานรองตู้ 
ใหม่ 1 ตัว 2,900            2,900  

118 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ไม่รวม
ฐานรองตู้ 

ใหม่ 1 ตัว 2,900            2,900  

119 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 
MITSUBISHI 

ใหม่ 6 ตัว 1,690           10,140  

120 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก พัดลมดูดอากาศ ยี่ห้อ โตชิบ้า แบบติดกระจก 
ขนาด 8 นิ้ว 

ใหม่ 3 ตัว 890            2,670  

121 0411 กลุ่มงานวิสัญญี เก้าอ้ีส านักงาน ทดแทน 1 ตัว 1,180            1,180  
122 1020 ส านักอ านวยการ(ผอก./รอง 

ผอก./ผู้ช่วย ผอก.) 
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ไม่รวม
ฐานรองตู้ 

ใหม่ 1 ตัว 2,900            2,900  

123 0906 ฝุายประชาสัมพันธ์และบริการ
ทั่วไป 

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 6 ฟุต รวมฐานรองตู้ ใหม่ 1 ตัว 3,300            3,300  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 231 

 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
124 0502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ

ระบาดวิทยา 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น ST-080A ขนาด 80x60x75 
C. 

ใหม่ 1 ตัว 1,800            1,800  

125 0502 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ
ระบาดวิทยา 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น ST-080A ขนาด 80x60x75 
C. 

ใหม่ 1 ตัว 1,800            1,800  

126 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ใหม่ 5 ตัว 3,200           16,000  
127 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต ไม่รวมฐานรอง

ตู้ 
ใหม่ 1 ตัว 2,250            2,250  

128 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต ไม่รวมฐานรอง
ตู้ 

ใหม่ 2 ตัว 2,800            2,800  

129 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 
MITSUBISHI 

ใหม่ 11 ตัว 1,690           18,590  

130 0408 กลุ่มงานเภสัชกรรม ตู้ล็อคเกอร์แบบ 12 ประต ู ใหม่ 1 ตัว 6,200            6,200  
131 0501 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก 
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ไม่รวม
ฐานรองตู้ 

ใหม่ 1 ตัว 2,300            2,300  

132 1037 ศูนย์ KKSimTEC เก้าอ้ีเล็คเชอร์ DT-145 ใหม่ 10 ตัว 2,800           28,000  
133 060142 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ใหม่ 1 ตัว 3,150            3,150  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 232 

 หมวด [030201] : ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
134 060142 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ไม่รวม

ฐานรองตู้ 
ใหม่ 2 ตัว 4,150            8,300  

135 060142 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต รวม
ฐานรองตู้ 

ใหม่ 2 ตัว 4,050            8,100  

136 060142 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ชั้นเหล็ก EAS 50150 (รับน้ าหนักได้ 80 กก./ชั้น 
ขนาด 4 ชั้น) ตัวต้น 

ใหม่ 2 ตัว 2,500            5,000  

รวม ครุภัณฑ์ส านักงาน      3,172,358  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 233 

หมวด [030202] : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
1 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล รถขนส่งพลังงานไฟฟูาพร้อมตู้สแตนเลส ใหม่ 2 คัน      150,000       300,000  
2 0904 กลุ่มงานบริหารทั่วไป รถไฟฟูาเก็บขยะติดเชื้อ ใหม่ 1 คัน      150,000       150,000  

รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       450,000  
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 หมวด [030203] : ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
1 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก ชุดเครื่องขยายเสียง ประกอบด้วย ล าโพง 1 ตัว 

ไมโครโฟน 2 ตัว 
ใหม่ 3 รายการ           10,000            30,000  

2 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Boya BY-WM8 (Pro-k1/k2) UHF Wireless 
Microphone ไมค์ ไร้สาย (ศูนย์แพทย)์ 

ใหม่ 1 รายการ            7,000             7,000  

3 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศูนย์ ICT) 

ชุดไมค์แบบเคลื่อนที่ (ไร้สาย)  ใหม่ 1 รายการ            5,000             5,000  

4 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศูนย์ ICT) 

เครื่องขยายเสียงส าหรับห้องฝึกอบรม ใหม่ 1 รายการ           10,000            10,000  

5 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

เครื่องก าเนิดไฟฟูาขนาด 800 kW. พร้อม
อุปกรณ์ 

ใหม่ 1 รายการ      7,700,000       7,700,000  

6 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ ใหม่ 1 รายการ         250,000          250,000  

7 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ใหม่ 1 รายการ           12,000            12,000  

8 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

เครื่องก าเนิดไฟฟูาขนาด 630 kW. พร้อม
อุปกรณ์ 

ใหม่ 1 รายการ      6,800,000       6,800,000  
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 หมวด [030203] : ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
9 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 
เครื่องก าเนิดไฟฟูา ขนาด 1000 kVA. พร้อม
อุปกรณ์ 

ใหม่ 1 รายการ      7,700,000       7,700,000  

10 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น ดิจิตอล ใหม่ 1 รายการ         150,000          150,000  

11 0910 งานวิศวกรรมชีวการแพทย์และ
เทคโนโลยี 

เครื่องเปุาลม ใหม่ 2 รายการ            3,800             7,600  

12 0910 งานวิศวกรรมชีวการแพทย์และ
เทคโนโลยี 

สว่านโรตาร ี ใหม่ 1 รายการ            6,500             6,500  

รวม ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ    22,678,100  
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 หมวด [030204] : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
1 0416 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ทีวีชนิดแขวนขนาด 40 นิ้ว และขาแขวนทีวีพร้อม

ติดต้ัง 
ใหม่ 2 รายการ       10,490       20,980  

2 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง โทรทัศน์สีจอแบน ขนาด 40 นิ้ว ทดแทน 1 รายการ        8,990         8,990  

3 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โทรทัศน์ LED ขนาดหน้าจอ 40 นิ้ว ใหม่ 1 รายการ        6,990         6,990  

4 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ทีวี  LED ขนาดหน้าจอ 32 นิ้ว  ทดแทน 2 รายการ        6,990       13,980  

5 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โทรทัศน์ LED ขนาดหน้าจอ 32 นิ้ว (ห้องพิเศษ) ใหม่ 1 รายการ        6,990         6,990  

6 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โทรทัศน์ จอ LCDขนาด43 นิ้ว (SONY) ใหม่ 1 รายการ        8,990         8,990  

7 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โทรทัศน์ LED หน้าจอขนาด 60 นิ้ว (กลุ่มงาน ER) ใหม่ 1 รายการ       21,000       21,000  

8 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ล าโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมด์ (FM) ใหม่ 1 รายการ        5,000         5,000  

9 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก LED ทีวี ขนาด 50 นิ้ว (กลุ่มงาน FM ) ใหม่ 1 รายการ       15,000       15,000  

10 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จอรับภาพ ขนาด 24 นิ้ว  (กลุ่มงาน FM ) ใหม่ 1 รายการ        5,000         5,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 237 

 หมวด [030204] : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
11 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ศูนย์ ICT) 
จอทีวี ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ใหม่ 1 รายการ      16,900       16,900  

รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     129,820  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 238 

 หมวด [030206] : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
1 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 
สว่านไฟฟูาเจาะไม/้เจาะเหล็ก ขนาดเล็ก ใหม่ 1 รายการ         5,000         5,000  

2 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

เลื่อยจิ๊กซอร์ไร้สาย ใหม่ 1 รายการ         2,800         2,800  

3 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

เครื่องเลื่อยตัดเหล็ก RS-26 ใหม่ 1 รายการ       10,000       10,000  

รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      17,800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 239 

 หมวด [030207] : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 

1 0417 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เครื่องวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง (Real ear 
measurement) (ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ          450,000        450,000  

2 0417 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ตู้ตรวจการได้ยิน (Audiometric booth) (ทดแทน
ช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ         500,000        500,000  

3 0419 ศูนย์คลังเลือดกลาง เครื่องซีลสายถุงเลือด ชนิด 4 หัว (ทดแทนช ารุด) ทดแทน 1 รายการ          300,000        300,000  
4 0403 กลุ่มงานจักษุวิทยา เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบ

อัตโนมัติ (ทดแทนช ารุด) 
ทดแทน 1 รายการ          600,000        600,000  

5 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ (Bedside Monitor) (ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ          150,000        150,000  

6 0503 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดปรอท (ทดแทนช ารุด) ทดแทน 1 รายการ             3,000           3,000  
7 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว (ทดแทนช ารุด) ทดแทน 1 รายการ        1,400,000      1,400,000  
8 0416 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โคมไฟส าหรับท าหัตถการแบบหลอดแอลอีดีมี

ล้อเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ (ทดแทนช ารุด) 
ทดแทน 1 รายการ            68,000          68,000  

9 0104 ศูนย์ทารกแรกเกิด เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดเคลื่อนย้าย 
(ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ          450,000        450,000  

10 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก 

เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดง (Hematocrit 
Centrifuge) 

ใหม่ 1 รายการ            60,000          60,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 240 

 หมวด [030207] : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
11 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก 
เครื่องวัดความถ่วงจ าเพาะปัสสาวะ (กลุ่มงานกุมาร
เวชกรรม) 

ใหม่ 3 รายการ             9,800          29,400  

12 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องส่องตรวจหลอดลมหรือกล่องเสียง 
(Laryngoscope) (ICUS1)(ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ            20,000          20,000  

13 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ชุดเครื่องควบคุมแรงดูดเสมหะหรือของเหลว 
(Suction Regulators) (ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 10 รายการ            17,000        170,000  

14 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 45x85x80 cm หนา 
1.5 mm. (NS2=1)(ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ            4,500           4,500  

15 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล หม้อต้มเครื่องมือแบบอัตโนมัติ ท าด้วยสแตนเลส 
(NICU 1) (ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ            75,000          75,000  

16 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โต๊ะสแตนเลสแบบมีล้อ ขนาด 60x120x75 cm (ศ.
บริการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย)์ (ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 2 รายการ             9,500          19,000  

17 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ (Spine Unit) (ทดแทนช ารุด) 

ใหม่ 1 รายการ         150,000        150,000  

18 0411 กลุ่มงานวิสัญญี ชุดปรับอัตราไหลเวียนของออกซิเจน (oxygen 
flowmeter) (ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 7 รายการ            2,800          19,600  

19 0411 กลุ่มงานวิสัญญี ชุด Oxygen flowmeter ใช้กับ Pipline พร้อมชุด ทดแทน 7 รายการ            7,500          52,500  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 241 

 หมวด [030207] : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 

Nebulizer แบบ reuse (ทดแทนช ารุด) 
20 0411 กลุ่มงานวิสัญญี เครื่องส่องตรวจหลอดลมหรือกล่องเสียง 

(Laryngoscope) (ทดแทนช ารุด) 
ทดแทน 4 รายการ            20,000          80,000  

21 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล โคมไฟส่องตรวจภายใน (ศญ1) (ทดแทนช ารุด) ทดแทน 1 รายการ           18,000          18,000  
22 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล (พิเศษรังสี ชั้น 

4) (ทดแทนช ารุด) 
ใหม่ 1 รายการ            27,000          27,000  

23 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้ข้างเตียงสแตนเลส (กดญ) (ทดแทนช ารุด) ใหม่ 3 รายการ            5,000          15,000  
24 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 61x102x81 cm. 

(อญ2=1) (ทดแทนช ารุด) 
ใหม่ 1 รายการ            9,000           9,000  

25 060142 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น (22x38x36) (ทดแทนช ารุด) ทดแทน 2 รายการ            9,000         18,000  
26 060142 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ

ดัน (ทดแทนช ารุด) 
ทดแทน 6 รายการ         550,000      3,300,000  

27 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ (BP Monitor) 
(TM=2) (ทดแทนช ารุด) 

ใหม่ 2 รายการ            85,000        170,000  

28 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล (BP Digital) 
(นรีเวช) (ทดแทนช ารุด) 

ใหม่ 1 รายการ            5,000           5,000  



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 242 

 หมวด [030207] : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
29 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดแบบ

พกพา (Pulse oximeter handheld) (อญ1=1) 
(ทดแทนช ารุด) 

ใหม่ 1 รายการ            35,000          35,000  

30 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เตียงผู้ปุวยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟูาราวสไลด์พร้อม
เบาะและเสาน้ าเกลือ (ICUTM1=2) (ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 2 รายการ            50,000  100,000  

31 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) (สูติกรรม1) 
(ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ        330,000        330,000  

32 1010 กรรมการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย  

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น (Heat Stress WBGT 
Meter) (ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ            7,000          7,000  

33 1010 กรรมการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย  

เครื่องวัดความเข้มของแสง (Digital Light Meter) 
(ทดแทนช ารุด) 

ทดแทน 1 รายการ            3,000           3,000  

34 0901 กรรมการบริหารอุปกรณ์
การแพทย์ 

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน ปี 2564 (งบค่าเสื่อม 64) 

ทดแทน 1 รายการ      44,015,795   44,015,795  

รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  52,653,795  
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 243 

 หมวด [030208] : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
1 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Apple TV  (กลุ่มงานกุมารเวชกรรม) ใหม่ 1 เครื่อง           7,590          7,590  
2 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ใหม่ 1 เครื่อง          21,000          21,000  
3 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับกลุ่ม

งาน (กลุ่มงานอายุรกรรม) 
ใหม่ 1 เครื่อง           17,000          17,000  

4 0805 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศูนย์ ICT) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโรงพยาบาล ใหม่ 1     19,900,000    19,900,000  

รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19,945,590  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 244 

 หมวด [030209] : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
1 0102 ศูนย์หัวใจ ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น สามารถปรับระดับได้ ขนาด 

กว้าง 48 นิ้ว ลึก 30 นิ้ว สูง 55 นิ้ว 
ใหม่ 1 รายการ         8,000         8,000  

2 0102 ศูนย์หัวใจ ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น ขนาด กว้าง 48 นิ้ว ลึก 30 
นิ้ว สูง 55 นิ้ว 

ใหม่ 1 รายการ         7,000         7,000  

3 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ชั้นวางของเป็นสแตนเลส 4 ชั้น  มีล้อ สามารถล็อค
ล้อได้ ขนาด กว้าง 50 ซม.ยาว 200 ซม.สูง 160 ซม 

ใหม่ 2 รายการ       24,000       48,000  

4 0409 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เครื่องซีนแก้วส าหรับผู้ปุวย ใหม่ 1 รายการ       50,000       50,000  
5 0411 กลุ่มงานวิสัญญี ตู้แช่เย็น 1 ประตู ใหม่ 1 รายการ       18,900       18,900  
6 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องท าน้ าอุ่น ใหม่ 6 รายการ         3,290       19,740  
7 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องท าน้ าอุ่น ขนาด 4500 วัตต์ ทดแทน 1 รายการ         3,290         3,290  
8 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องกรองน้ าสแตนเลส 3 ขั้นตอน  ใหม่ 1 รายการ         6,000         6,000  
9 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องกรองน้ าสแตนเลส 3 ขั้นตอน ทดแทน 1 รายการ         6,000         6,000  
10 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เย็น ขนาด 8.2 คิว  ใหม่ 1 รายการ         9,490         9,490  
11 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น (ไม่รวมถังน้ า) ใหม่ 5 รายการ         4,990       24,950  
12 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น (ไม่รวมถัง) ทดแทน 1 รายการ         4,990         4,990  
13 0601 ส านักงานกลุ่มการพยาบาล ตู้เย็น ขนาด 9.7 คิว  ใหม่ 1 รายการ       10,990       10,990  
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 หมวด [030209] : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
14 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด ตู้เย็นแบบ2 ประตู 7.2คิว ทดแทน 1 รายการ         8,290         8,290  
15 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด เครื่องกรองน้ าแสตนเลส 3 ขั้นตอน ใหม่ 2 รายการ         6,000       12,000  
16 0602 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด เตียงนอน2ชั้น ใหม่ 1 รายการ       10,000       10,000  
17 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น พร้อมถังน้ า (กลุ่มงานER) ใหม่ 1 รายการ         5,500         5,500  
18 0701 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เครืองกรอกน้ า   (SIM) ใหม่ 1 รายการ       20,000       20,000  

รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     273,140  
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 หมวด [030210] : ครุภัณฑ์โรงงาน 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
1 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทาง

การแพทย์ 
แท่นอัดไฮดรอลิค ขนาด 30 ตัน ใหม่ 1 รายการ           17,000            17,000  

2 0908 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

เครื่องยนต์ปั๊มน้ าดับเพลิง ทดแทน 1 รายการ      2,650,000       2,650,000  

3 0909 ศูนย์จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รถยกลาก ใหม่ 1 รายการ           12,000            12,000  

รวม ครุภัณฑ์โรงงาน      2,679,000  
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 หมวด [030211] : ครุภัณฑ์อื่นๆ 

ล าดับ รหัส หน่วยงาน รายการ ประเภท จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย อนุมัติ (บาท) 
1 041010 หน่วยงานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ชั้นวางแฟูม ใหม่ 1 

 
        5,500       5,500  

รวม ครุภัณฑ์อ่ืนๆ      5,500  
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2.3.4 หมวดงบ 04 : งบกลาง 
 

ล าดับ รหัสหมวดย่อย รายละเอียด อนุมัติ (บาท) 
1 0401 งบกลาง (งบฉุกเฉิน ส านักอ านวยการเป็นผู้ตั้งงบฯ) 30,396,050  
2 0402 งบกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)        3,000,000  

รวม งบกลาง 33,396,050 
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2.3.5 หมวดงบ 10 : โครงการเพื่อพัฒนา 

 ผลการพิจารณา แผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
[0101] ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด             

1 64-841 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัย T&E แบบบูรณาการ 4 เร่งด่วน 50,000 50,000                    -    
2 64-842 โครงการ Trauma and Emergency Care system 

International Conference 2021 
2 เร่งด่วน 30,000 30,000                    -    

รวม 2 โครงการ                80,000          80,000                     -    

[0102] ศูนย์หัวใจ             
1 64-816 โครงการค่ายรักษ์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2564 1 ทั่วไป 70,000              

70,000  
    

2 64-820 โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดหัวใจรายที่มีภาวะซับซ้อน 
(ต่อเนื่อง) 

2 ทั่วไป 120,000           
120,000  

    

รวม 2 โครงการ              190,000        190,000                     -    

[0103] ศูนย์มะเร็ง             

1 64-774 โครงการรณรงค์วันมะเร็งโลก ปี 2564 1 ส าคัญ 30,000 30,000     
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ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
2 64-777 โครงการการประชุมร่วมวางแผนการรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็ง 

แบบสหสาขาวิชาชีพ (Tumor Conference) ปี 2564 
2 ส าคัญ 100,000 100,000     

3 64-778 โครงการพัฒนาระบบบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งเชิงรุก 
ปี 2564 

3 ส าคัญ 200,000 200,000     

รวม 3 โครงการ               330,000         330,000                     -    

[0104] ศูนย์ทารกแรกเกิด             

1 64-788 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปูองกันการเกิดก่อนก าหนด 

1 ส าคัญ 36,600 36,600                    -    

2 64-789 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

2 ส าคัญ 91,000 91,000                    -    

3 64-791 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกปุวย ครู ก. 

2 ส าคัญ 21,300 21,300                    -    

4 64-792 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปูองกันการติดเชื้อในทารก
แรกเกิด 

2 ส าคัญ 65,500 65,500                    -    

5 64-794 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟูความรู้การดูแลทารกแรก
เกิด 

3 เร่งด่วน 25,000 25,000                    -    

รวม 5 โครงการ               239,400         239,400                     -    

[0401] กลุ่มงานกายภาพบ าบัด             
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ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
1 64-786 โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดทางคลินิกส าหรับการปฏิบัติงาน

กายภาพบ าบัดทรวงอกในผู้ปุวยระยะวิกฤตด้วยภาพถ่ายรังสี
ทรวงอกและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

2 ส าคัญ 30,000 30,000     

รวม 1 โครงการ                30,000           30,000                     -    

[0402] กลุ่มงานกุมารเวชกรรม             

1 64-811 โครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ปุวยเด็ก 3 ส าคัญ 100,000         100,000  -                  -    
รวม 1 โครงการ               100,000         100,000                     -    

[0403] กลุ่มงานจิตเวช             

1 64-806 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาส าหรับ
พยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 

3 ส าคัญ 81,900 81,900     

รวม 1 โครงการ               81,900           81,900                     -    

[0405] กลุ่มงานทันตกรรม             

1 64-818 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่อง
ปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 15 

3 ส าคัญ 287,000 287,000     

2 64-822 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยรอยโรคใน
ช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ 10 

3 ส าคัญ 273,550 273,550     
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ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
3 64-824 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศัลยกรรมช่องปากและแม็ก

ซิลโลเฟเชียลส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 3 
3 ส าคัญ 54,000 54,000     

รวม 3 โครงการ              614,550         614,550                     -    

[0406] กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์             

1 64-784 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
เพ่ือขอต่ออายุการรับรอง 

2 ส าคัญ 200,000         150,000      

รวม 1 โครงการ               200,000         150,000                     -    

[0409] กลุ่มงานโภชนศาสตร์             

1 64-847 โรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย 3 ดี 2 ทั่วไป 5,000            5,000      
รวม 1 โครงการ                 5,000            5,000                     -    

1 64-833 โครงการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงส าหรับแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูน
ทักษะ จ านวน 3 วัน 

3 ส าคัญ 40,000           40,000  -                  -    

รวม 1 โครงการ                40,000           40,000                     -    

[0412] กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู              

1 64-812 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช่าเพ่ือ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

1 ส าคัญ 50,000              
50,000  

                   -    

รวม 1 โครงการ               50,000           50,000                     -    
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ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
[0413] กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช             

1 64-790 โครงการการแข่งขันทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการ
ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน ( ER Rally ) 

2 ส าคัญ 30,000 30,000 -                  -    

2 64-793 โครงการซ้อมแผนบริรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น 4 ส าคัญ 50,000 50,000 -                  -    
รวม 2 โครงการ                80,000           80,000                     -    

[0416] กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม             

1 64-787 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เทิดพระเกียรติแม่
แห่งแผ่นดิน 

2 ทั่วไป 50,000           50,000                     -    

รวม 1 โครงการ               50,000           50,000                     -    

[0418] กลุ่มงานอายุรกรรม             

1 64-868 ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจ าปี 2564 2 ทั่วไป 150,000         100,000                     -    

รวม 1 โครงการ              150,000         100,000                     -    

[0419] ศูนย์คลังเลือดกลาง             

1 64-800 โครงการขอรับการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุมาตรฐาน NBC 
และขอรับการตรวจประเมินเพ่ือรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
15189 

2 ส าคัญ 98,000           50,000                     -    

2 64-801 โครงการพัฒนาเครือข่ายธนาคารเลือดจังหวัดขอนแก่น 2 ส าคัญ 50,000          50,000                     -    
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ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
3 64-802 ศูนย์การเรียนรู้ทางธนาคารเลือด 2 ส าคัญ 50,000                    -    
4 64-803 เครือข่ายเยาวชนศูนย์บริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยราชมงคล 1 ส าคัญ 95,000                    -    

รวม 4 โครงการ               293,000         100,000                     -    

[0503] กลุ่มงานผู้ปุวยนอก             

1 64-767 
โครงการพัฒนาการสื่อสารการเข้าถึงบริการผู้ปุวยนอก 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

2 ส าคัญ 94,000           90,000  -                  -    

รวม 1 โครงการ                94,000           90,000                     -    

[0505] กลุ่มงานสุขศึกษา             

1 64-770 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ ลด
โรค ลดเสี่ยง กลุ่มโรค NCD 

1 ส าคัญ 103,600         400,000                     -    

2 64-771 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกาย- ใจ ด้านภัย กลุ่ม
โรค NCD ปี 2564 

1 ส าคัญ 152,600                    -    

3 64-772 โครงการการพัฒนากระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาลและเครือข่ายรองรับการประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

2 ส าคัญ 50,000                    -    

4 64-773 โครงการอาสาเมตตาธรรม สูงวัยสุขภาพดี โรงพยาบาล
ขอนแก่น 

1 ส าคัญ 50,000                    -    
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5 64-782 โครงการรักษ์สุขภาพ (สุขภาวะดี) บุคลากรโรงพยาบาล

ขอนแก่นและเครือข่าย โดยความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) 

3 ส าคัญ 200,000                    -    

6 64-867 โครงการบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นจัดการภาวะสุขภาพ
ตนเอง โดยใช้หลักการจัดการตนเอง (self-management) 

3 เร่งด่วน 200,000                    -    

7 64-909 โครงการการพัฒนากระบวนการด าเนินงานเสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในบุคลากรและเครือข่าย 

1 ส าคัญ 150,000                    -    

8 64-914 โครงการพัฒนาสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย 

1 ส าคัญ 100,000                    -    

รวม 8 โครงการ           1,006,200         400,000                     -    

[0601] กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล             

1 64-832 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่
คุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 

2 ส าคัญ 2,800,000      1,000,000                     -    

รวม 1 โครงการ           2,800,000       1,000,000                     -    

[060142]ศูนย์เครื่องมือแพทย์             

1 64-926 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลเครื่องมือแพทย์ 3 ส าคัญ 20,000           10,000      
รวม 1 โครงการ                20,000           10,000                     -    
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 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
[060179] กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน             

1 64-809 โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองและติดตาม
เยี่ยมบ้านผู้ปุวยยาเสพติดหลังบ าบัด 

1 ทั่วไป 20,000           10,000      

3 64-882 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพยาบาลชุมชน 2 ส าคัญ 20,000           10,000      
รวม 2 โครงการ               40,000           20,000                     -    

[0701] ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก              

1 64-775 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับแพทย์หลังปริญญา 3 ทั่วไป 370,000 370,000 -                  -    
2 64-776 โครงการฝึกอบรมและทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์

ส าหรับแพทย์หลังปริญญา 
3 ทั่วไป 153,800 153,800 -                  -    

3 64-893 โครงการพัฒนานักศึกษาแพทย์ Student development 
and tranformative learning 

3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

          
1,620,000  

4 64-895 โครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาแพทย์ใน
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ชั้นปีที่ 1-6 

3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

             
250,000  

5 64-896 โครงการเตรียมความพร้อมแพทย์จบใหม่และพิธีรับสัมฤทธิ
บัตรนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 

3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

             
200,000  

6 64-897 โครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์และการเรียนการสอน 3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

          
1,000,000  
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7 64-898 โครงการปฐมนิเทศครูแพทย์ใหม่ 3 ทั่วไป                     -                          

-    
งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

             
250,000  

8 64-899 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (KM) 1 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

             
300,000  

9 64-900 โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและทบทวนหลักสูตรสูติ
ศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

              
30,000  

10 64-901 โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและทบทวนหลักสูตร
อายุรศาสตร์ 

3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

              
35,000  

11 64-902 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกุมารเวช
ศาสตร์ 

3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

              
30,000  

12 64-905 โครงการสัมมนาและทบทวนหลักสูตรออร์โธปิดิกส์ 3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

              
30,000  

13 64-906 โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและทบทวนหลักสูตรเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

              
30,000  

14 64-907 โครงการสัมมนาการเรียนการสอน (เวชกรรมสังคม) 3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

              
30,000  

15 64-908 โครงการสัมมนาการเรียนการสอน (วิสัญญี) 3 ทั่วไป                     -                          
-    

งบศูนย์แพทย์
ศาสตร์ 

              
30,000  

รวม 15 โครงการ               523,800         523,800       3,835,000  
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 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
[0801] กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์             

1 64-834 โครงการ แปลงนโยบายจากหน่วยเหนือสู่การปฏิบัติ ตาม
นโยบายการตรวจราชการฯ กระทรวงสาธารณสุข และ
ประเมินผลการด าเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการ
สุขภาพ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น พ.ศ. 2564 

4 เร่งด่วน 190,000         190,000                     -    

2 64-836 โครงการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี 
2564 ทั้งในองค์กรและผู้มารับบริการ (KKH Poll) 

4 เร่งด่วน 20,000          10,000                     -    

3 64-837 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ (We Care you Center) 

4 เร่งด่วน 40,000          40,000                     -    

4 64-838 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการในหน่วยงาน 
(Lean Enterprise) 

4 เร่งด่วน 100,000           50,000                     -    

5 64-839 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2564 4 ส าคัญ 50,000           50,000                     -    
6 64-874 โครงการสรุปผลการด าเนินงานทีมน าองค์กรประจ าปี 2564 4 ทั่วไป                     -                      -                       -    
7 64-875 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย (คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง รพ.) 
2 ส าคัญ 5,000 

        120,000  

                   -    

8 64-876 โครงการส่งเสริมการรายงานและค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 
(คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.) 

2 ส าคัญ 55,000                    -    
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9 64-877 โครงการการน ามาตรฐานความปลอดภัย 2 P Safety สู่การ

ปฏิบัติ (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.) 
2 ส าคัญ 140,000                    -    

10 64-878 โครงการส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงด้วย Risk register 
(คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.) 

2 ส าคัญ 10,000                    -    

11 64-879 โครงการ Smart RM (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.) 2 ส าคัญ 50,000                    -    
12 64-880 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปุวยและญาติในการ

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร (คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง รพ.) 

4 ส าคัญ 20,000                    -    

รวม 12 โครงการ               680,000         460,000                     -    

[0803] กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน (Q&S)             

1 64-781 โครงการการประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease 
Specific Certification - DSC) โรคหลอดเลือดสมอง 

4 ส าคัญ 110,000         110,000      

2 64-825 โครงการรับเยี่ยมส ารวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation survey) ครั้ง
ที่ 6 

2 ส าคัญ 417,300        417,300      

3 64-826 โครงการพัฒนางานคุณภาพ 2 ส าคัญ 58,000           58,000      
4 64-827 โครงการการประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease 

Specific Certification - DSC) กลุ่มโรคท่ีส าคัญ (2 กลุ่มโรค 
4 ส าคัญ 300,000         110,000      
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) 

รวม 4 โครงการ               885,300        695,300                     -    

[080306] งานทบทวนการใช้ทรัพยากรสุขภาพ (UR)             

1 64-863 โครงการ Energy Foot Print 3 ทั่วไป 40,000         150,000      

2 64-865 โครงการประชุมวิชาการ Future Energy 2021 3 ทั่วไป 130,000     

3 64-866 โครงการการล้างแอร์ 3 ทั่วไป 40,000     

รวม 3 โครงการ              210,000         150,000                     -    

[0804] กลุ่มงานแผนงานและโครงการ             

1 64-766 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564 

4 ส าคัญ            300,000          300,000      

รวม 1 โครงการ              300,000         300,000                     -    

[0805] กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICT)             

1 64-765 โครงการจัดท ายุทธศาสตร์ด้าน ICT เพ่ือความเป็นเลิศด้าน 
SMART ICT 

5 ส าคัญ 400,000         200,000      

2 64-769 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นและ
เครือข่าย เพ่ือรองรับ SMART ICT 

3 ส าคัญ 100,000     
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รวม 2 โครงการ              500,000        200,000                     -    

[0806] กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์             

1 64-884 โครงการอบรมวิชาการการเขียนบันทึกหนังสือรับรองการตาย 
ส าหรับแพทย์ เขต 7 

3 ส าคัญ 40,000          60,000      

2 64-894 โครงการการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(Medical 
Record Audit) 

2 ส าคัญ 25,000     

3 64-904 โครงการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนแบบเชิงรุกหอผู้ปุวย
(Secound Audit) 

2 ส าคัญ 20,000     

รวม 3 โครงการ                85,000          60,000                     -    

[0810] กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล             

1 64-829 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

3 ส าคัญ 500,000         300,000      

2 64-830 โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่
ดี ประจ าปี 2564 

3 ส าคัญ 300,000         180,000      

3 64-831 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 3 ทั่วไป 25,000          25,000      
4 64-857 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาล

ขอนแก่น 
3 ทั่วไป 60,000          60,000      
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ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
5 64-858 โครงการอบรมความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
3 ส าคัญ 20,000           20,000      

รวม 5 โครงการ                 
905,000  

          
585,000  

                   -    

[0904] กลุ่มงานบริหารทั่วไป             

1 64-933 โครงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงพยาบาล
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 

4 ส าคัญ 334,800         334,800      

รวม 2 โครงการ               334,800        334,800                     -    

[0907] กลุ่มงานพัสดุ             

1 64-889 โครงการอบรมเชิงวิชาการเพ่ือ"สร้างเสริมสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ" 

3 ส าคัญ 65,000         150,000      

2 64-913 โครงการอบรม"แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564" 

4 ทั่วไป 95,000     

รวม 2 โครงการ              160,000         150,000                     -    

[100402] ส านักงานควบคุมภายใน     

1 64-916 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเข้าสู่มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 

4 ส าคัญ            100,000          100,000      

รวม 1 โครงการ              100,000         100,000                     -    
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ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
[1008] ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น             

1 64-840 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัดในการดูแลผู้ปุวย
ปลูกถ่ายไตและเอาอวัยวะออก 

2 ส าคัญ             25,000            25,000      

รวม 1 โครงการ                25,000           25,000                     -    

[1010] กรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย             

1 64-779 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลขอนแก่น 

2 ส าคัญ 100,000         300,000      

2 64-783 โครงการ Green & Clean Hospital โรงพยาบาลขอนแก่น 4 เร่งด่วน 200,000     
3 64-869 โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย 4 ส าคัญ 300,000     

รวม 3 โครงการ               600,000         300,000                     -    

[1016] ศูนย์ประสานงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย             

1 64-885 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการพยาบาล
และดูแลผู้ปุวยส่งต่ออย่างมีคุณภาพ 

2 ส าคัญ             69,600            30,000      

รวม 1 โครงการ                69,600           30,000                     -    

[1022] องค์กรแพทย์             

1 64-870 โครงการประชุมพัฒนางานองค์กรแพทย์ 4 ทั่วไป 20,000           35,000      
2 64-872 โครงการค่ายสุขภาพแพทย์และทันตกแพทย์ (MSO Relly) 3 ทั่วไป 50,000     



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 264 

ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
รวม 2 โครงการ                70,000           35,000                     -    

[1032] ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์             

1 64-917 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประจ าปี 2564 

4 ทั่วไป 30,000           30,000      

2 64-918 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ประจ าปี 2564 

4 ทั่วไป 30,000           30,000      

3 64-919 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOP) 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
ขอนแก่น 

4 ทั่วไป 15,900           15,900      

4 64-920 โครงการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
3 ประจ าปี 2564 

4 ทั่วไป 700,000         350,000      

รวม 4 โครงการ              775,900         425,900                     -    

[1037] ศูนย์ KKSimTEC              

1 64-804 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ส าหรับแพทย์ประจ า
บ้าน และบุคลากรรพ.ขอนแก่น จ านวน 5 ครั้ง 

3 ส าคัญ 200,000         100,000      

2 64-805 โครงการอบรมการเรียนการสอน สถานการณ์จ าลอง 
SIMULATION ส าหรับอาจารย์แพทย์/บุคลากร 2 ครั้ง 

3 ส าคัญ 80,000           60,000      
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ล าดับ รหัส โครงการ ยุทธ  Priority  
 ของบเงินบ ารุง ปี 2564   งบภายนอก  ปี 2564  

 ขอในแผน   อนุมัติ   แหล่งงบ   จ านวน (บาท)  
รวม 2 โครงการ             280,000         160,000                     -    

[0809] กลุ่มภารกิจ พรส.             

1   งบกลางโครงการเพ่ือพัฒนา ปีงบประมาณ 2564   ทั่วไป         1,204,350      
รวม 1 รายการ                       -         1,204,350                     -    

รวมทั้งสิ้น           12,998,450       9,500,000         3,835,000  

รวมอนุมัติในแผน 106 โครงการ 13,335,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 266 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

ภาคผนวก 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก_ก 

ปฏิทินการพิจารณาแผนเงิน ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการพิจารณาแผนเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 
 

รายการ ระยะเวลาด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแบบฟอร์มเพ่ือของบฯ 11 กรกฎาคม 2563 คุณวสิษฐ์พล / คุณอังคณา /  
ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน 

แต่งตั้งกรรมการและมอบหมายหน้าที่  14 กรกฎาคม 2563  นพ.เสกสรร  

รวบรวมรายจ่ายจริงทุกหมวด 3 ไตรมาส ปี 2563  22 – 31  กรกฎาคม 2563  กลุ่มงานการเงิน / กลุ่มงานบัญชี / กลุ่มงานพัสดุ  
หน่วยงานต่าง ๆ บันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 ลงในระบบ 
intranet เฉพาะงบลงทุน งบบุคลากร และงบด าเนินงาน  

1 - 16 สิงหาคม 2563  คุณวสิษฐ์พล / คุณพรชัย /  
ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน 

หน่วยงานต่าง ๆ บันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 ลงในระบบ 
intranet เฉพาะงบโครงการเพื่อการพัฒนา  

16 – 24 สิงหาคม 2563 คุณวสิษฐ์พล / คุณพรชัย /  
ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน  

รวบรวมงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เสนออนุกรรมการแต่ละคณะพิจารณา   17 – 20 สิงหาคม 2563  คุณพรชัย  
อนุกรรมการพิจารณางบฯ รอบแรก  24 – 28 สิงหาคม 2563 นพ.เสกสรร / คุณวสิษฐ์พล / คุณอังคณา  
อนุกรรมการและผู้บริหารพิจารณางบฯ  1 – 4 กันยายน 2563 อนุกรรมการฯ / ผู้บริหาร  
อนุกรรมการพิจารณางบฯ โครงการเพื่อการพัฒนา  7 – 11 กันยายน 2563  อนุกรรมการฯ / ผู้บริหาร  
อนุกรรมการพิจารณางบฯ รอบสอง  7 – 11 กันยายน 2563  นพ.เสกสรร / วสิษฐ์พล / อังคณา  

สรุปงบฯ (ฉบับร่าง)  14 – 18 กันยายน 2563  ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมน าเสนอแผนงาน (โครงการเพื่อการพัฒนา)  สิงหาคม – กันยายน 2563   ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน  

พิจารณางบประมาณรอบสุดท้าย  กรกฎาคม – กันยายน 2563   นพ.เสกสรร และคณะกรรมการแผนเงิน  

เสนอ กก.การเงินการคลัง  สิงหาคม 2563   นพ.เสกสรร และคณะกรรมการแผนเงิน 

เสนอ กก.บริหาร เพ่ือประกาศใช้  กกบ. เดือนกันยายน 2563 นพ.เสกสรร  



รายการ ระยะเวลาด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 

ประกาศแผนเงิน ปี 2564  30 กันยายน 2563   กรรมการบริหาร  

ประกาศในเว็บไซต์  1 ตุลาคม 2563   ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน  

ประชุมชี้แจงการใช้แผนเงินแก่หน่วยงาน  ต้นเดือนตุลาคม 2563 นพ.เสกสรร / ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน 

ติดตามความคืบหน้า  รายเดือน / รายไตรมาส  คุณอังคณา/อนุกรรมการแต่ละคณะ  

เตรียมข้อมูลปรับแผนกลางปี  เดือนมีนาคม 2564   นพ.เสกสรร / ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน 

ปรับแผนกลางปี  เดือนเมษายน 2564   นพ.เสกสรร / ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน 

ประกาศใช้แผนกลางปี  เดือนพฤษภาคม 2564 นพ.เสกสรร / ทีมเลขาคณะกรรมการด าเนินงาน 

พิจารณางบประมาณรอบสุดท้าย  กรกฎาคม – กันยายน 2564  นพ.เสกสรร และคณะกรรมการแผนเงิน 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนเงิน 
ปีงบประมาณ 2564 
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ภาคผนวก_ค 

แผนเงินศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

ภาคผนวก_ง 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนเงิน และ
ประกาศใช้แผนเงิน โรงพยาบาลขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประชุมพิจารณาแผนเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบแรก) 
ในวันที่ 10  กันยายน  2563  เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมแก่นเพชร  ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 
2 
3 
4 
 
5 

นพ.เสกสรร 
นายนิชิต  
นายสุรสิทธิ์     
 
พญ.อภิญญา       

สุวรรณแพง 
เสนไสย 
วัชระสุขโพธิ์ 
 
เอ่ียมตระการ 

รองผู้อ านวยการฝุายการแพทย์ 
รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไป 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

6 นางมนัสวี พันธวาศิษฎ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
7 นางอัมพร สังจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
8 นายมานพ สุดเสน่ห์ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม

การแพทย์ 
9 นางวรรณกร แพงกระโทก หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
10 
11 
12 

นางเดือนงาม 
นางอังคณา 
นางเกตุมณี 

ภักด ี
ภูนาแก้ว 
กาญจนรังสิชัย 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 

13 นางรัมภา ชินเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
14 นางพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่

มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
15 นางสาวรังษิยา จันทิมา นักวิชาการพัสดุ 
16 นายวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มงาน

แผนงานและโครงการ 
17 นางเทพี สีหานู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
18 นางสาวพัชชวดี เคแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19 นางสาวสาริศา โพธิรุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

นางสาวอาภาภรณ์ 
นายคมกฤช 
นายประสงค์ 
นางสาวพัชรี 
นางสาวพัชรี 
นางภรณ์วีนัส 

นันทศรี 
อ่อนพุทธา 
สุกรรณ 
โพธิ์ศรี 
ขาวจันอัน 
ดวงทองมา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายช่างเทคนิค 
นายช่างเทคนิค 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

 
 



 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี –  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เลขานุการแต่ละคณะน าเสนอแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 
 คณะ ที่ 1 คณะอนุกรรมการงบบุคลากรในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม
ภายนอก (ภายนอกจัด) น าเสนอโดย คุณเดือนงาม  ภักดี 
ขออนุมัติ  21,883,210   อนุมัติรอบท่ี  1 12,874,000 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 คณะที่ 2 คณะอนุกรรมการงบบุคลากรในส่วนของเงินเดือน/ค่าจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ น าเสนอโดย นายแพทย์สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร  
 ขออนุมัติ   1 ,374,128,952     อนุมัติรอบท่ี 1 1,174,212,000  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 คณะที่ 3 คณะอนุกรรมการงบบุคลากรในส่วนของค่าตอบแทน  
 น าเสนอโดยคุณรัมภา   ชินเกตุ  
 ขออนุมัติ  540,845,058     อนุมัติรอบท่ี 1  464,223,130 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 คณะที่ 4 คณะอนุกรรมการงบด าเนินงานในส่วนค่าวัสดุ/ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา  
 น าเสนอโดยคุณพิณรัฐ  จอมเพชร   
 ขออนุมัติ  1,363,009,796    อนุมัติรอบท่ี 1  1,274,776,703 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 คณะที่  5 คณะอนุกรรมการงบด าเนินงานในส่วนของค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
 น าเสนอ โดย คุณสุรสิทธิ์  วัชระสุขโพธิ์  
 ขออนุมัติ    115,315,387     อนุมัติรอบท่ี 1 79,620,993 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 คณะ ที่ 6  คณะกรรมการงบลงทุนครุภัณฑ์การแพทย์ 
 น าเสนอโดย คุณมนัสวี   พันธวาศิษฎ์ 
 ขออนุมัติ  215,594,496   อนุมัติรอบท่ี 1 9 ล้าน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 คณะที่ 7 คณะอนุกรรมการงบลงทุนปรับปรุงสถานที่  น าเสนอโดยคุณมานพ   สุดเสน่ห์ 



 ขออนุมัติ 153,924,778    อนุมัติรอบท่ี  1   86,080,278 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 คณะที่ 8 คณะอนุกรรมการงบลงทุนครุภัณฑ์ส านักงาน ฯลฯ น าเสนอโดย คุณอัมพร  สังจันทร์ 
 ขออนุมัติ  55,090,194   อนุมัติรอบท่ี  1  29,602,598 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 คณะที่ 9 คณะอนุกรรมการพิจารณางบโครงการเพ่ือพัฒนา   น าเสนอโดย                                      
คุณวสิษฐ์พล  ตัณฑ์สุระ 
 ขออนุมัติ  22,845,510  ล้าน  ประธานขอปรับลดลงเหลือ 10,000,000   ล้าน  ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม 720,000 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 คณะที่ 10 คณะอนุกรรมการงบด าเนินงานในส่วนของจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ  น าเสนอโดยคุณรังษิยา    จันทิมา 
 ขออนุมัติ  306,959,009      อนุมัติรอบท่ี 1  278,423,493   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
คณะที่ 11  คณะอนุกรรมการคอม 
 ขออนุมัติ   53,924,921      อนุมัติรอบท่ี 1 69,933,194 
งบกลาง  100 ล้าน เป็นงบศูนย์แพทย์ 3 ล้าน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานเสนอให้แต่ละคณะอนุกรรมการไปปรับลดลงอีกหมวดละ 5 %  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น 
 
     นางสาวสาริศา   โพธิรุด  บันทึก/สรุปรายงารการประชุม  
     นายวสิษฐ์พล   ตัณฑ์สุระ  ตรวจทานรายงานการประชุม  
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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการแผนเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมแก่นเงิน ชั้น 4อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
*************************************************** 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

1. นพ.สมศักดิ์   ประฏิภาณวัตร  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 
2. นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
3. นายนิชิต เสนไสย  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
4. นพ.ธรรมสรณ์ จิรอ าพรวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการเงินการคลัง 
5. นพ.ธนนิตย์ สังคมก าแหง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์, 

                                          หวัหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์, หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน 
                                          พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 

6. นางมนัสวี พันธวาศิษฎ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
7. นางพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
8. นายวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
9. นางอัมพร สังจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
10. นายพรชัย ค าเพิงใจ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. นายมานพ สุดเสน่ห์  หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์ 
12. นางวรรณกร แพงกระโทก หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
13. นางเดือนงาม ภักด ี  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
14. นางอังคณา ภูนาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
15. ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
16. นางเทพี  สีหานู  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
17. นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18. นางรัมภา ชินเกต ุ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
19. นางสาวสายฝน กาดนอก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20. นางสาวพัชชวดี เคแสง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
21. นางสาวสาริศา โพธิรุด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวพัชรี โพธิ์ศรี  เจ้าพนักงานพัสดุ 
23. นางภรณ์วีณัส ดวงทองมา เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวจีรนันท์ บับพานต์ เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสาวพัชรี ขาวจันอัด เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.40น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นพ.เสกสรร : ตามที่ได้ประชุมพิจารณาแผนเงินเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาพบว่างบประมาณ
รายจ่าย ยังเกินกว่าประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2564  จึงมอบให้แต่ละอนุกรรมการฯ  ไปพิจารณาปรับ
ลดงบประมาณรายจ่ายลงอีกหมวดละ 5 % และน าข้อมูลมาเสนอในที่ประชุมวันนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 -  เลขานุการแต่ละคณะอนุกรรมการฯ  ได้น าเสนอข้อมูลพิจารณาแผนเงินรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ หมวดงบประมาณ ขออนุมัต ิ พิจารณา_รอบ 1 พิจารณา_รอบ 2 ปรับลดจากรอบ 1 (บาท) 
1. งบลงทุนครุภัณฑ์การแพทย ์ 215,594,496 9,000,000 8,550,600 449,400 (4.99%) 
2. งบลงทุนครุภัณฑ์ส านักงานงานบ้าน

งานครัว และทั่วไป 
55,090,194 29,602,598 29,334,748 267,850 (0.99%) 

3. งบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 53,924,921 69,933,194 29,933,194 40,000,000 (57.20%) 
4. งบลงทุนปรับปรุงอาคารสถานท่ี 153,924,778 86,080,278 89,079,342 - 2,999,064 (-3.48%) 
5. งบบุคลากรในส่วนของเงินเดือน/ 

ค่าจ้างฯ 
1,374,128,952 1,174,212,000 1,174,212,000 คงยอดเดิมจากรอบ 1 

6. งบบุคลากรในส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ/อบรม
ภายนอก (ภายนอกจัด) 

21,373,210 12,374,000 12,374,000 คงยอดเดิมจากรอบ 1 

7. งบบุคลากรในส่วนของค่าตอบแทน 540,845,058 464,223,130 452,133,964 12,089,166 (2.60%) 
8. งบด าเนินงานในส่วนค่าวัสดุ/ยา/ 

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
1,363,009,796 1,274,776,703 1,211,614,010 63,162,693 (4.95%) 

9. งบด าเนินงานในส่วนของการจ้างเหมา
บริการท าความสะอาดฯ 

306,959,009 278,423,493 271,423,293 7,000,200 (2.51%) 

10. งบด าเนินงานในส่วนของค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงฯ 

115,315,387 79,620,993 76,090,993 3,530,000 (4.43%) 

11. งบกลาง  203,000,000 103,000,000 80,698,856 22,301,144 (21.65%) 
12. งบโครงการเพื่อพัฒนา/วิจัย 68,407,555 11,220,000 14,555,000 -3,335,000(-29.72%) 

รวม 4,471,573,356 3,592,466,389 3,450,000,000 142,466,389(3.97%) 

 

นพ.เสกสรร : สรุปแผนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 เป็นแผนสมดุล 3,450,000 บาท     
มอบทีมเลขาคณะกรรมการแผนเงิน จัดท าข้อมูลเสนอที่ประชุมกรรมการนโยบายและกรรมการบริหาร เพ่ือ
รับรองแผนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

ปิดประชุม เวลา 15.09 น. 

นางสาวสายฝน  กาดนอก  บันทึก/สรุปรายงานการประชุม 
     นายวสิษฐ์พล  ตัณฑ์สุระ  ตรวจทานรายงานการประชุม 
     นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รับรองรายงานการประชุม 





สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น 
ครั้งที่ 9/๒๕๖3 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ๒๕๖3  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล  ชั้น ๔  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น 

……………………………….. 
กรรมการที่มาประชุม 
ประธานที่ประชุม  
๑.  นพ.สมศักดิ์ 

 
 
 

ประฏิภาณวัตร รองผู้อ านวยการฝุายการแพทย์ 1  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ,  รองผู้อ านวยการ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาด้านการศึกษาหลังปริญญา และ   
ประธานกรรมการบ้านพัก   

กรรมการ   

๒.  นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อ านวยการฝุายการแพทย์ 2 

๓.  นายนิชิต เสนไสย รองผู้อ านวยการฝุายบริหาร 

๔.  นางสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อ านวยการฝุายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล 
๕.  นพ.ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล รองผู้อ านวยการอาวุโส   
๖.  นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย 
๗.  พญ.จรรยาภรณ์ 

 
รัตนโกศล 
 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  และรักษาการหัวหน้า            
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

๘.  พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม  และผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ขอนแก่น 2 

๙.  นพ.วราวุธ กิตติวัฒนากูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกีฬาและนันทนาการ 

๑๐.  นพ.ธนนิตย์ สังคมก าแหง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์,    
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๑๑.  นางวิภาพร อิทธิกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกิจกรรมพิเศษ  
และรองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 

๑๒.  นางลัคนา นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านศาสนสัมพันธ์ 
๑๓.  นางพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๔.  นางมนัสวี พันธวาศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
๑๕.  น.ส.ฉวีวรรณ ดียิ่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
๑๖.  นพ.ธนชัย พนาพุฒิ ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

๑๗.  พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย,  หัวหน้ากลุ  ่มงานกุมารเวชกรรม  และ
ประธานองค์กรแพทย์ 

๑๘.  พญ.ฐิติพร สิริวชิรชัย หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 

๑๙.  นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 



~ ๒ ~ 
๒๐.  พญ.อภิญญา เอ่ียมตระการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
๒๑.  พญ.ขวัญหทัย รัตนาเอนกชัย หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 

๒๒.  นพ.ตรี โคตรม ี หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 

๒๓.  นพ.ไกรวุฒิ เอ่ียมสุขวัฒน์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
๒๔.  พญ.วิภาพร คงศรียาตรา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 

๒๕.  ภญ.อัญชลี รีชัยพิชิตกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
๒๖.  ทพญ.วรลักษณ์ สรุจิก าจรวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

๒๗.  นายสิทธิชัย แขมภูเขียว หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช 
๒๘.  นางเบญจรงค์ ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบ าบัด 

๒๙.  นายวิรัช มั่นในบุญธรรม หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 

๓๐.  นายพรชัย ค าเพิงใจ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓๑.  นางธนิษฐา ศุภวิชย ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓๒.  นางเทพี สีหานู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
๓๓.  ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๔.  นางอังคณา ภูนาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
๓๕.  นางวรรณกร แพงกระโทก หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๖.  นางอัมพร สังจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
๓๗.  นางเกตุมณี กาญจนรังสิชัย หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 

๓๘.  นายมานพ สุดเสน่ห์ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
๓๙.  นางเธียรศิริ พงษ์พันธ์ หวัหน้าฝุายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป  
๔๐.  น.ส.จงกลณ ี จันทรศิริ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ 

๔๑.  นางไพรวัลย์ พรมที รองหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล 

๔๒.  นางร่มฉัตร คุณรักษ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ 

๔๓.  นายอมร เจนวนิชยานนท์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
๔๔.  นายภานุวัตร์ อุ๊ดปวง แทนหัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
 

กรรมการและเลขานุการ 
 

45. น.ส.สุวรรณา ธาดาพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยสูติ-นรีเวช 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๔6. นายวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  และหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน 
และโครงการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ  

47. นางหนูเพียร ชาทองยศ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล) 
48. นางภัทราภรณ์ กาบกลาง ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ) 
49. นางรัชนี ประสีระเก ต าแหน่งบรรณารักษ์ช านาญการ 

50. นางพิสมัย ชาภูค า ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

51. นางวารุณี คงเย็น ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

52. นางจิราวรรณ สีเพียง ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

53. น.ส.สุภาพร ดรละคร ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



~ ๓ ~ 
54. น.ส.อาภาภรณ์ นันทศรี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการจ าเป็น) 
กรรมการ 
๑.  ภก.บัญญัติ สิทธิธัญกิจ รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนาความเป็นธรรมทางสุขภาพ 
๒.  นพ.ธวัชชัย เทียมกลาง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  
๓.  นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านธรรมาภิบาล 
๔.  ภก.สุรสิทธิ์ วัชระสุขโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก 
๕.  นพ.ธรรมสรณ์ จีรอ าพรวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการเงินการคลัง 

๖.  นพ.ธวัชชัย อ่ิมพูล ผู้อ านวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด 

๗.  พญ.วรนาฏ จันทร์ขจร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ทารกแรกเกิด 

๘.  นพ.พรฤทธิ์ พิสุทธิมาน ประธานคณะกรรมการปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 

ในโรงพยาบาล 

๙.  นพ.สุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์มะเร็ง 
๑๐.  นพ.ประวิทย์ ทวีแสงสุขสกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม,  หัวหน้ากลุ่มงานผู้ปุวยนอก   

และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรคหัวใจ 
๑๑.  นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 

๑๒.  นพ.วัชรชัย ตั้งสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 

๑๓.  พญ.อักษร พูลนิติพร หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๑๔.  พญ.ฐิติมา อนุกุลอนุนต์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
๑๕.  พญ.บัวกาญจน์ กายาผาด หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

๑๖.  นายธารินทร์ ภักด ี หัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลาง 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

17. นางเดือนงาม ภักด ี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

18. น.ส.จริยา  ปากดี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

กรรมการสมทบ และผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑.  พญ.รักฝัน สวัสดิพาณิชย์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๒.  นพ.นิทิกร สอนชา ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๓.  น.ส.พิศมัย จ้ายหนองบัว ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๔.  นางพิมพ์วรา อัครเธียรสิน ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๕.  นางจันทนา แสงเพชร ต าแหน่งนักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
๖.  นางผนึกแก้ว คลังคา ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๗.  นางรัตนา ทองแจ่ม ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๘.  น.ส.วิไลวรรณ แสนโฮม ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๙.  นางนิศานาถ ชีระพันธุ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๐.  นางประภาวดี เวชพันธ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๑.  น.ส.กาญจนา โถมนาการ ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 



~ ๔ ~ 
๑๒.  น.ส.รัณรัตน์ วงศ์นามเถาว์ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
๑๓.  น.ส.สายฝน กาดนอก ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๔.  น.ส.ภัคจิรา เขื่อนโยธา ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  13.35 น. 
 

วาระก่อนการประชุม  
ก. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ-

บพิตร  เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2526 
  “การท างานสร้างเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญก้าวหน้า นอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้ว  

             แต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่ม่ันคงในความสุจริต และมุ่งมั่นต่อความส าเร็จเป็นรากฐานรองรับ   
จึงจะบันดาลผลเลิศให้เกิดข้ึนสมบูรณ์ เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง....” 

ข. แสดงความยินดีกับหน่วยงานและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
๑. โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ด้านการบริหารจัดการน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ  "ระดับทอง " ประจ าปี  พ.ศ.  2563            
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการงาน
ด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับพ้ืนที่   เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  ณ     
ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร 

๒. โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับประกาศนียบัตรส าหรับโรที่ประกาศนโยบาย 2 P Safety ประจ าปี 
2563 จากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในการประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล Virtual 
conference "วันแห่งความปลอดภัยของผู้ปุวยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ปุวยและ
บุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย" ( The 2nd World Patient Safety Day and The 4th 
Thailand Patient and Personnel Safety Day) ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

๓. หอผู้ปุวยหลอดเลือดสมอง ได้รับรางวัล Thailand ANGELs AWARDS 2019 ระดับ Stroke 
Ready ได้รับเงินรางวัล จ านวน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ในโครงการพัฒนาศูนย์โรค
หลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล จากมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา  

๔. น.ส.จงกลณี  จันทรศิริ  รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ  ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ าปี 
๒๕๖๒ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
กรุงเทพมหานคร  

๕. บุคลากรที่ได้โล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (กวป.) 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมค้ าคูณ ชั้น ๔ อาคารธัญญาพัฒน์ โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น  ดังนี้  
 รางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓  จ านวน ๓ รางวัล ดังนี ้

๑. นางวิภาพร  อิทธิกุล  ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกิจกรรมพิเศษ และรองหัวหน้าพยาบาล
ด้านบริหาร     



~ ๕ ~ 
๒. นางศิวพร  ประเสริฐสุข  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  กลุ่มงานเภสัชกรรม   
๓. นางสุมิตรา  หน่อชาย  ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล    

 รางวัลชมเชยบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓  ได้แก่ น.ส.ชญาณิษ  เพ่ิมยินดี   
ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส๒ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  

 รางวัลผลงานวิชาการประเภท R2R ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ ประเภทผลงานนวัตกรรม/ 
สิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ไชยกาศ  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล  ชื่อผลงานเรื่อง “ชุดพลิกตะแคงตัวผู้ปุวยหลังการตรวจสวนหัวใจผ่าน          
หลอดเลือดแดงฟีมอรอล” 

๖. บุคลากรที่ได้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2563  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  ณ โรงแรม ราชาวดี  รีสอร์ท 
แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
 สาขาการวิจัยบูรณาการ ได้แก่ นางศิราณี  ค าอู  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  
 สาขาการวิจัยปฏิบัติการ ได้แก่ นางรัตนา  ทองแจ่ม  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
 สาขาการวิจัยพื้นฐาน ได้แก่ นายชัยวัฒน์  ไชยกาศ  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
๗. นางผนึกแก้ว  คลังคา  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้รับ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๓ “โลก
เปลี่ยน คนปรับวิถีใหม่ ; บทบาทและทิศทางวิชาชีพพยาบาลในอนาคต ” จากสมาคมศิษย์เก่า
วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรมประสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๔  - ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๓  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 

๘. นางนัตฏิยา  ศรีสุราช   ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ จาก
การประกวดผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ เทคนิคการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 27 - 2๘ สิงหาคม ๒๕63 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว 
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. พญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา  ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย ประธานองค์กร

แพทย์ และหัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อีกหน้าที่หนึ่ง 

ข. แสดงความชื่นชมบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้ 
๑. ดร.เกษริน  สีบุญเรือง แจ้งขอบคุณและชื่นชมการให้บริการของ  นางนวลจันทร์  ไพบูลย์บรรพต  

หัวหน้าหอผู้ปุวยสูติกรรม ๑ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหอผู้ปุวยสูติกรรม ๑ ที่ให้การดูแลด้วย
ความเอาใจใส่ ให้บริการด้วยหัวใจ 

๒. นางเพ็ญพักตร์  ค าเถื่อน แจ้งขอบคุณและชื่นชมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานหอผู้ปุวย
พิเศษอาคาร ๑๒๐ เตียง ชั้น ๕ ที่ให้การช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดี  

๓. นายจรูญ  วิทยากร  แจ้งขอบคุณและชื่นชมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานหอผู้ปุวย
พิเศษ อาคาร ๑๑๔ เตียง ชั้น ๕ ที่ให้การช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดี 



~ ๖ ~ 
๔. ญาติ ดญ.อชิรญา  ทิพย์ฤาตรี   แจ้งขอบคุณและชื่นชมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน   

หอผู้ปุวยเด็กเล็ก ที่ให้การดูแลอย่างดีเยี่ยม  
ค. แสดงความชื่นชมหน่วยงานที่มีการรายงานและยืนยันความเสี่ยงดีเด่น ประจ าเดือนสิงหาคม 2563  

จ านวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้   
๑. ห้องปฏิบัติการส าหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (cath lab)  
๒. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ  
๓. งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
๔. ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง  
๕. หอผู้ปุวยจักษุ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน/รองผู้อ านวยการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
        ๑.๑ เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ทราบ 
นพ.สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร :  แจ้งให้ที่ประชมทราบ จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 

๑. จังหวัดขอนแก่น มีแผนการจัดกิจกรรมร าบวงสรวง และเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว  และ
งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 256๓ ซึ่งรายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง  

๒. ตามท่ี ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยม 
การด าเนินงานภาพรวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตชุมชนเมือง ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง เครือข่ายบริการ
สุขภาพ CUP รพ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ และ นพ.ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการลดความแออัดใน
โรงพยาบาล  โดยการรับยา-เจาะเลือดใกล้บ้าน  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  ณ โรงพยาบาล
ขอนแก่น และเครือข่าย นั้น การด าเนินการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับค าชื่นชม
จากคณะตรวจเยี่ยม 

๓. กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบาย “ก้าวข้ามความท้าทาย สู่วิถีใหม่ ”  แห่งอนาคตสาธารณสุข
ไทยปี ๒๕๖๔ จ านวน ๙ ข้อ  ได้แก่   
๑) ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง   
๒) เศรษฐกิจสุขภาพ  
๓) สมุนไพร  กัญชา กัญชง  
๔) สุขภาพดีวิถีใหม่  
๕) COVID-19  
๖) หน่วยบริการก้าวหน้า  
๗) ดุแลสุขภาพแบบองค์รวม   
๘) ธรรมาภิบาล โปร่งใส   
๙) องค์กรแห่งความสุข  

๔. เนื่องด้วยวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระ -
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทรง
วางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงเมตตาแก่ผู้ปุวย โดยไม่เลือก
ยากดีมีจน ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราด าเนินตามรอยพระ
ราชปณิธานตลอดมา  จึงควรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



~ ๗ ~ 
                 ๑.๒ เรื่องท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ แจ้งให้ทราบ 
นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง : แจ้งให้ที่ประชมทราบ จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี ้

๑. จากที่ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงการปิดยอดประกันขั้นต่ า  
ปี 2563 โดยโอนให้หน่วยบริการแล้ว เมื่อ วันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ขอ
มอบหมายกลุ่มงานประกันสุขภาพ ตรวจสอบการปิดยอดประกันข้ันต่ า ปี 2563 และรายงานให้
ทราบต่อไป ส่วนผลการจัดสรรงบบริการอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร 

๒. แผนเงินโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดในวาระท่ี ๔.๑  
๓. การด าเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งไม่เป็นไปตามเปูาหมายด าเนินการ  จึงฝากผู้รับผิดชอบที่

เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาสาเหตุ และวางแผนด าเนินการต่อไป   
มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๑.๓ เรื่องท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบ  
นายนิชิต  เสนไสย : แจ้งให้ที่ประชมทราบ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ความคืบหน้าอาคาร 96 ยูนิต ขณะนี้ได้ด าเนินลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว  และด าเนินการ
ยกเลิกการท า EIA ต่อไป  

๒. การพิจารณางบประมาณปรับปรุงอาคารสถานที่ปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการได้พิจาณาตามความ
เร่งด่วน ดังนี้  
๑) งานที่ต้องเร่งด าเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุน  
๒) งานที่ต้องเร่งด าเนินการแต่สามารถชะลอได้  
๓) งานที่สามารถรอได้ แต่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  
๔) งานที่รอด าเนินการเมื่อมีงบประมารเพียงพอ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นางอังคณา  ภูนาแก้ว : ได้รับมอบหมายให้รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้                                 
๑. เสถียรภาพทางการเงินไตรมาส ปี 2563 ดังนี้     

 

 
๒.  สถานะการเงินโรงพยาบาลขอนแก่น ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีเงินคงเหลือจ านวน 

880,244,963.54 บาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณ คงเหลือจ านวน  ๑,๘๕๐ บาท เงินนอก
งบประมาณคงเหลือจ านวน 524,250,644.79 บาท เงินมีวัตถุประสงค์/เงินรอจัดสรรคงเหลือ  
จ านวน 229,568,272.67 บาท  และเงินฝากคลังงบลงทุน/เงินบริจาค  คงเหลือจ านวน  
126,424,196.08 บาท 



~ ๘ ~ 
๓.  ปัจจุบันมีทุนส ารองสุทธิ ( Net Working Capital) จ านวนทั้งสิ้น  567,472,141.86 บาท  

เงินบ ารุงคงเหลือหักหนี้สินแล้ว จ านวนทั้งสิ้น  - 81,833,077.99 บาท (ติดลบ)  
มติที่ประชุม   รับทราบ   

นายมานพ  สุดเสน่ห์ : ได้รับมอบหมายให้รายงานแผนและความคืบหน้างานก่อสร้าง/ปรับปรุง ดังนี้   
ก) งานก่อสร้างและปรับปรุงภายในโรงพยาบาล จ านวน 8 งาน ดังนี้ 

๑. งานก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียงเป็นอาคาร คสล .8 ชั้น ปัจจุบันผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ 
ส่งงานงวดที่ 20  และ  21 จาก 34 งวด ขณะนี้ก าลังด าเนินการติดตั้งงานระบบและงาน
สถาปัตยกรรมชั้น 7-8 ของอาคาร ได้ประมาณ 65% 

๒. งานจ้างปรับปรุง PICU อาคาร 8 ชั้น 2 ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการงานทดสอบระบบ และตกแต่ง
ภายใน ผู้รับจ้างขอส่งงานงวดที่ 2/4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 
กันยายน 2563 ได้ประมาณ ๘๐% 

๓. งานจ้างปรับปรุงห้องน้ าอาคาร สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคาร              
สิรินธร ชั้น 1  ปัจจุบันผู้รับจ้างก าลังด าเนินการงานตกแต่งภายใน ได้ประมาณ 70% 

๔. งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ปัจจุบันผู้รับจ้างก าลังด าเนินการงานตกแต่งภายใน  
ได้ประมาณ 80% 

๕. งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ ส านักงานผ่าตัด  ปัจจุบันผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ  รื้อถอนและ
งานตกแต่งภายใน ได้ประมาณ 15% 

๖. งานจ้างปรับปรุงหอผู้ปุวยอาคาร 5 ชั้น 4 ปัจจุบันผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ  รื้อถอนและงาน
สถาปัตย์ ได้ประมาณ 20% 

๗. งานจ้างปรับปรุงชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ปัจจุบันผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ รื้อถอนและ
งานตกแต่งภายใน ได้ประมาณ 10% 

๘. งานจ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมสุจินต์ ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ รื้อถอน   ปัจจุบันผู้รับจ้างได้
ด าเนินการก่อสร้าง ได้ประมาณ 10% 

ข) งานก่อสร้างและปรับปรุงภายนอกโรงพยาบาล 1 งาน  ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ปุวยใน 60 
เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ก าลังด าเนินการก่อสร้าง งานระบบและสถาปัตยกรรมชั้น 1-2 งานอยู่
ในงวดที่ 5/8 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้าง ได้ประมาณ 55% 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ เรื่องท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล แจ้งให้ทราบ  
นางสุพิพัฒน์  พระยาลอ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลได้จัดประชุมวิชาการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๒๓๐ คน และพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา
หลังปริญญาตรี  จ านวน ๑๑ หลักสูตร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการเตรียมความพร้อมของแต่ละสาขา 
นอกจากนี้คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรได้วางแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน ในปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  
มติที่ประชุม รับทราบ   

 



~ ๙ ~ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น  ประจ าเดือน     
                      สิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓   
                      -  ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น  ประจ าเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ในระบบ Intranet 
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ท่ี http://intranet.kkh.go.th/นั้น  และจากข้อมูลดังกล่าวได้ มีผู้เสนอแนะและขอปรับแก้ไข
รายงานการประชุมฯ  ซึ่งเลขานุการได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการ
ประชุมฯ  
มติที่ประชุม  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
๓.๑ ความก้าวหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับ Re-accreditation ครั้งที่ 6 

พญ.วิภาพร  คงศรียาตรา : รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้    
ตามท่ีโรงพยาบาลขอนแก่น  มีก าหนด Re-accreditation ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15 - 25 ธันวาคม 

2563 (รอการยืนยันจาก สรพ.) นั้น กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลได้วาแผนด าเนินการ โดย
จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมความปลอดภัยในหน่วยงานตามมาตรฐาน 2 P  Safety และเทคนิคการ
เยี่ยมส ารวจภายใน ก าหนดเยี่ยมส ารวจภายใน (Internal Surveyor)  ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563  และ
เชิญคณะกรรมการบริหารร่วมรับฟังสรุปผลการเยี่ยมส ารวจ  ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 256๓ เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องประชุมประมุข จันทวิมล 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเพื่อพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย โรงพยาบาลขอนแก่น   

น.ส.สุวรรณา  ธาดาพิพัฒน์ :  สรุปประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ดังนี้ 
๑) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 การแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม  ได้แก่ พญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย
ผู้อ านวย การด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกหน้าที่หนึ่ง และนพ.ธรรมสรณ์  จีรอ าพรวัฒน์   
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการเงินการคลัง อีกหน้าที่หนึ่ง 

 อาคาร 96 ยูนิต อยู่ระหว่างการด าเนินการยกเลิกการท า EIA เนื่องด้วยอาคารอยู่ในสถานบริการ  
 อาคาร 296 เตียง คาดว่าจะล่าช้ากว่าก าหนด ปัจจุบันส่งไปงวด 19 แล้ว     
 สถานะการเงินติดลบ เนื่องด้วยรายได้ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย และผลกระทบจากการระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
๒) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

       ๒.๑ การด าเนินการปิดบัญชียังไม่เรียบร้อย และกรณีเปลี่ยนชื่อบัญชีบริจาคโรงพยาบาลขอนแก่น ต้องมี
หนังสือสั่งการจากส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น มติที่ประชุมให้กลุ่มงานการเงิน  จัดท าหนังสือถึง
ธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อบัญชีธนาคาร ดังนี้ 

• บัญชีบริจาค รพ.ขอนแก่น เปลี่ยนเป็น บัญชีบริจาค รพ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์  
• บัญชีบริจาคของ รพ.ขอนแก่น เปลี่ยนเป็น บัญชีบริจาค รพ.ขอนแก่น ไม่มีวัตถุประสงค ์
• บัญชีธนาคารที่ด าเนินการปิดบัญชีทุกบัญชี ให้ท ารายรับรายจ่าย และบันทึกขออนุมัติปิดบัญชี

ธนาคาร และรายงานข้อมูลผู้บริหารทราบ 

http://intranet.kkh.go.th/


~ ๑๐ ~ 
• บริหารจัดการและด าเนินการเคลียงบกระทบยอดที่คงค้างทุกบัญชี ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน

กันยายน 2563  และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
     ๒.๒ การทบทวนงบประมาณหมวดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ในปี 2564 เสนอให้มีมาตรการ
ควบคุมการส่งตรวจโดยค่าตรวจรวมไม่เกิน 3,500.-บาท และต้องอนุมัติโดยผู้บริหารสู งกว่าหัวหน้ากลุ่มงาน  
รวมทั้งมาตรการร่วมจ่าย และเปิดตรวจเอง  ที่ประชุมจึงให้ทบทวนการเรียกเก็บให้เป็นไปตามสิทธิ และถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Lab,  patho,  X-ray  กลุ่มงานประกัน แพทย์ ร่วมหารือก าหนดแนวทาง
ร่วมกัน 

๓) เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       ๓.๑ แผนเงินโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 โดยขออนุมัติทั้งสิ้น 4,471,573,356 บาท
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรจ านวน 3,450,000,000 บาท  ดังนี้ 

ล าดับ หมวดงบประมาณ ขออนุมัต ิ พิจารณาจัดสรร 

1. งบลงทุนครุภัณฑ์การแพทย ์ 215,594,496 8,550,600 
2. งบลงทุนครุภัณฑ์ส านักงาน  

งานบ้านงานครัว และทั่วไป 
55,090,194 29,334,748 

3. งบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 53,924,921 29,933,194 
4. งบลงทุนปรับปรุงอาคารสถานท่ี 153,924,778 89,079,342 
5. งบบุคลากรในส่วนของเงินเดือน/ค่าจ้างฯ 1,374,120,952 1,174,212,000 
6. งบบุคลากรในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/

อบรมภายนอก (ภายนอกจัด) 
21,373,210 12,374,000 

7. งบบุคลากรในส่วนของค่าตอบแทน 540,845,058 452,133,964 
8. งบด าเนินงานในส่วนค่าวัสดุ/ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,363,009,796 1,211,614,10๐ 
9. งบด าเนินงานในส่วนของการจ้างเหมาบริการฯ 306,959,009 271,423,293 

10. งบด าเนินงานในส่วนของค่าบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงฯ 115,315,387 76,090,993 
11. งบกลาง 203,000,000 80,698,856 
12. งบโครงการเพื่อพัฒนา/วิจัย 68,407,555 14,555,000 

รวมทั้งสิ้น 4,471,573,356 3,450,000,000 
   แผนเงินโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  เป็นแผนสมดุล   โดยมีรายรับเท่ากับรายจ่ายจ านวน  
3,450,000,000.-บาท 
      ๓.๒ จากสถานการณ์เงินบ ารุงโรงพยาบาลขอนแก่นติดลบ และรายได้ของโรงพยาบาลไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย  จึงต้องพัฒนาการเรียกเก็บให้มีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายของโรงพยาบาล  ชะลอออกตรวจสุขภาพ โดย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงรายละเอียด และร่วมวางแผนหาข้อตกลงร่วมกัน ท า Flow ใหม่ทั้งหมด และ
เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนา Data base ผ่าน Web กสธ. เพ่ือ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
      ๓.๓ จากผลประกอบการร้านค้าสวัสดิการฯ ณ 31 สิงหาคม 2563 มีก าไรรวม 11.28 ล้าน บาท 
คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรจ่ายเงินปันผลก าไรร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผล
ก าไรจากร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น 
ประกอบด้วย ดังนี้ 

 ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 
ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายคาบ (ที่มีค าสั่งจ้างของโรงพยาบาลขอนแก่น) ที่ปฏิบัติงานจริง              
ในโรงพยาบาลขอนแก่น ณ 30 กันยายน 2563 



~ ๑๑ ~ 
 ให้ได้รับเงินปันผล รายละ 1,000.-บาท  

 ทั้งนี้  ไม่รวมถึงบุคลากรที่ไปช่วยราชการหรือลาศึกษาต่อ และให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคล ร่วมกับกลุ่มงาน
การเงิน ส ารวจ Update ข้อมูลบุคลากรต่อไป  
      ๓.๔ กลุ่มงานพยาธิวิทยา  ขอความเห็นชอบปรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา และ
วันหยุดราชการของพยาธิแพทย์  โดยเทียบเคียงรายการหัตถการที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกัน นั้น ที่ประชุมให้
น าเข้าที่ประชุมองค์กรแพทย์  โดยพิจารณาก าหนดเกณฑ์การก าหนดเพดานค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
และวันหยุดราชการของแพทย์ทุกหน่วยงาน        
     ๓.๕ การใช้ออกซิเจนชนิดบรรจุท่อ เนื่องด้วยปัจจุบันที่ใช้ในโรงพยาบาลขอนแก่น พบว่าในการใช้ท่อ
ออกซิเจน แบบ Steel Cylender ซึ่งมีน้ าหนักมาก  ต้องต่อเครื่อง Regulator + Flow meter ไม่สะดวก และท า
ให้ล่าช้าในการให้บริการ และการเคลื่อนย้ายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ต้องใช้วิธียกอุ้ม/แบกส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ  
จึงขอปรับเปลี่ยนออกซิเจนชนิดบรรจุท่อเป็นแบบใหม่ (ราคาประมาณ 190 .-บาท/ถัง)  ที่มีน้ าหนักเบา  ปลอดภัย 
มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็วในการให้บริการผู้ปุวย   ที่ประชุมจึงให้ศึกษาข้อมูลความคุ้มค่าคุ้มทุน และประโยชน์
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และเสนอตามระบบต่อไป 
      ๓.๖ การติดตามการสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการน าเอกสารทางบัญชีของ
โรงพยาบาลขอนแก่น (บางส่วน) น าไปโพส ต์ใน Social ท าให้เกิดความเข้าใจผิด นั้น  มอบหมายส านักงาน
กฎหมาย ติดตามด าเนินการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ   
      ๓.๗ แผนการด าเนินงาน CHRO โรงพยาบาลขอนแก่น   เนื่องด้วยการด าเนินงานบริหารงานบุคคลของ
โรงพยาบาลขอนแก่น เห็นควรบูรณาการ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการ CHRO โรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมจัดท า
โครงสร้างและบทบาทหน้าที ่ต่อไป  
     ๓.๘ จ านวนเตียงโรงพยาบาลขอนแก่นคลาดเคลื่อน เนื่องด้วยข้อมูลจ านวนเตียงจากเดิม ซึ่งมีความ
คลาดเคลื่อน คือ 1,216 เตียง (เตียงจริง) ซ่ึงเตียงตามกรอบของโรงพยาบาลขอนแก่นจ านวน 1,000 เตียง  
ข้อมูลข้างต้นจะมีผลกระทบต่อการคิดอัตราครองเตียง การวางแผนกรอบอัตราก าลัง FTE และการจ่าย P4P จึง
มอบหมายให้กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ทบทวนและนับจ านวนเตียงใหม่ พร้อมชี้แจงรายละเอียดและรายงาน
ข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง  
   ๓.๙ การเช่า/ซื้อ Infusion Pump /Syring pump  เนื่องด้วยปัจจุบันมีไม่เพียงพอ และอายุการใช้งาน
มากกว่า 10  ปี เครื่องท่ีมีอยู่เริ่มทยอยช ารุด เสนอในการจัดซื้อเพ่ิมโดยการเช่าซื้อ  ที่ประชุมจึงให้วิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเพื่อให้เห็นความคุ้มค่า คุ้มทุน  ให้ทีมท่ีเกี่ยวข้องประชุมหารือ และน าเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๔.๒ แผนพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลขอนแก่น  
นางนิศานาถ  ชีระพันธุ์ : รายงานแผนพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้ 

การส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัย  นั้น  เพื่อส ารวจการรับรู้พฤติกรรม แบบแผนการป ฏิบัติ  ความ
ตระหนักในการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ส ารวจการรับรู้บรรยากาศความ
ปลอดภัย และการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร ของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น  ด้วย
ระบบ HSCS  ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลขอนแก่นมีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 3 ,366 คน จ านวน
ผู้ตอบครบสมบูรณ์ 2,827 คน (83.99%)  

จากผลการส ารวจพบประเด็นพัฒนา  คือ ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการรายงานเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะหน่วยที่มี
รายงานน้อยและไม่ต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการ ส่งกลับข้อมูล การปรับเปลี่ยนที่มีผลจากการรายงานเหตุการณ์ 



~ ๑๒ ~ 
ส่งเสริมการจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงาน  วิเคราะห์ระบบงานเพื่อวางแผนให้มีจ านวนเหมาะสม ประกาศ
นโยบาย No blame, No shame, No punishment และสื่อสารสู่การปฏิบัติ  ตลอดจนการประกวดหน่วยงาน 
Speak up ความเสี่ยง 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

๔.๓ การจัดตั้ง Special Medical Clinic COVID-19 
นางประภาวดี  เวชพันธ์ : น าเสนอแนวทางการจัดตั้ง Special Medical Clinic COVID-19 ดังนี้ 

ปัจจุบันผู้ปุวยที่เข้าเกณฑ์ฯ สามารถเข้ารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม 
ราชการ) ซึ่งมีเกณฑ์การตรวจฟรี  แผนการให้บริการส าหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจหา COVID-19 
(นักกีฬา , ผู้ที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ประชาชนที่ไม่เข้าข่าย PUI แต่ต้องการตรวจหา COVID-19               
เป็นต้น) คือ จัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โดยผู้ที่ต้องการตรวจประสานงานพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อ (ICN) รับนัดตรวจในเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1121, 3794 
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) ประสานแพทย์เวชกรรมสังคมตามตารางเวรออกตรวจและทีมที่เก่ียวข้อง
จัดเตรียมเอกสารในวันพุธ เวลา 15.00 น . (กรณีไม่ถึง 5 ราย จะยกยอดไปตรวจในสัปดาห์ถัดไป มีแผน
ด าเนินการให้บริการตรวจหา COVID-19 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-20.30 น. และรับผลตรวจพร้อม
ใบรับรองแพทย์ในวันศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. ที่ส านักงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ อาคารสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ชั้น 4 ค่าตรวจ 3 ,500.-บาท/ราย เมื่อประมาณการณ์ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจ จ านวน 5 ราย เป็นดังนี้  

 

รายที ่
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย (บาท) ส่วนต่าง (บาท) 

1 3,500 4324 (รายจ่ายHCW + LAB + PPE : 1,544 + 1,160 + 1,620) -824 
2 3,500 1,520 (ค่าตอบแทนแพทย ์+ LAB : 360 + 1,160) 1,156 (1,980-824) 

3 3,500 1,520 (ค่าตอบแทนแพทย ์+ LAB : 360 + 1,160) 2,676 
4 3,500 1,520 (ค่าตอบแทนแพทย ์+ LAB : 360 + 1,160) 4,196 
5 3,500 1,520 (ค่าตอบแทนแพทย ์+ LAB : 360+1,160) 5,716 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนแพทย์ออกตรวจ  5 ราย = 1,800.-บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ด าเนินการ โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และบริหารจัดการตรวจอย่างน้อยวันละ ๕ ราย 
เพ่ือความคุ้มค่าคุ้มทุนในการใช้ทรัพยากร 

 ๔.๔ การบริการด้านจัดเก็บรายได้  
ภญ.เบญจพร  ศิลารักษ ์ :  รายงานการความคืบหน้าการด าเนินงานเพื่อการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้  

 การด าเนินการเรียบเก็บค่ารักษาในสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา สามารถด าเนินการเรียกเก็บค่า
รักษาได้ครบ 

 การขออนุมัติเข้าสู่ระบบจ่ายตรงของสถานพยาบาลของทางราชการ (สาขา) เพ่ือใช้เครื่อง EDC นั้น ได้
เสนอขออนุมัติต่อส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาตอบรับ
ด าเนินการ  

 การส่งเบิกประกันสุขภาพเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาการส่งเบิกมีค่อนข้างน้อย จึงหารือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
วางแผนเพิ่มการส่งเบิกประกันสุขภาพเอกชน และประสานบริษัทประกันเอกชนต่อไป 



~ ๑๓ ~ 
 การเรียกคืนค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง เนื่องด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น  ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ

ให้เป็นปัจจุบันมีการ Update ล่าช้า ส่งผลต่อการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามสิทธิ ทั้งนี้
อยู่ระหว่างการประสานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล จึงขอความร่วมมือบุคลากรเช็คสิทธิค่า
รักษาพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน    

 การทบทวนสิทธิของบุคลากรที่ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ โดยวางแผนประสานงานในแต่ละหน่วยงาน 
(รัฐวิสาหกิจ) ให้แจ้งสิทธิต่อส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .)  ซึ่งจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝุายร่วมกัน 

 การส่งตอผู้ปุวยเข้ารับการปรึกษาหรือพบแพทย์ ขอความร่วมมือให้ก าหนด AN ใหม่ เพื่อให้สามารถ
เรียกเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลอย่างมี ประสิทธิภาพ   

๔.๕ CHRO โรงพยาบาลขอนแก่น 
พญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา  :  แผนการด าเนินงาน CHRO โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้ 

การด าเนินงานบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุค คล และกลุ่มงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล นั้น เห็นควรบูรณาการ เพ่ือการขับเคลื่อนงานบริการงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์อัตราก าลังคน บริหารก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนสรรหาบุคลากรในภาพรวม  
จัดระบบประเมินศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะก าลังคน บริหารงานบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่าง
เป็นรูปธรรม และจะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Chief Human Resource Officer (CHRO) ต่อไป  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้คณะกรรมการฯ ศึกษาแนวทางด าเนินงาน หรือศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็น
ต้นแบบการบริหารอัตราก าลัง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
เรื่องแจ้งโดยวาจา 

๕.๑ Grand Opening Strategic plan KKH 
นางธนิษฐา  ศุภวิชย์ :  เชิญชวน Grand Opening Strategic plan KKH ดังนี้ 

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงาน Grand Opening แผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2564 - 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๓  ณ บริเวณโถง ชั้น ๑  อาคาร    
สิรินธร เวลา ๐๘.๓๐  น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งร่วม ตีฆ้อง ร้องปุาว แผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 - 2565 หน่วยงาน
ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น 
มติที่ประชุม รับทราบ    

๕.๒ ผลการรายงานและจัดการความเสี่ยง   
นางรัตนา  ทองแจ๋ม : รายงานและจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

สรุปข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕63   รวมจ านวน ๑,๓๒๙ ครั้ง/เดือน มี
หน่วยงานรายงานความเสี่ยง คิดเป็น 86% การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงแยกตามระดับความรุนแรงส่วนใหญ่
เป็นการรายงานข้อมูลทางคลินิก สัดส่วนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปคิดเป็น ๓.๓๙% สัดส่วนความเสี่ยง ระดับ Near 
miss  คิดเป็น ๗๕.๖๒%  ขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานความเสี่ยงเข้าโปรแกรม  ด าเนินการท า RCA และ 
แนบไฟล์เข้าโปรแกรม พร้อมยืนยันความเสี่ยง 
มติที่ประชุม รับทราบ    



~ ๑๔ ~ 
๕.๓ รายงานผลการรับบริจาค ณ ส านักงานมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓    

นางเธียรศิริ  พงษ์พันธ์ : รายงานผลการรับบริจาคเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
      ผลการรับบริจาค ณ ส านักงานมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ รวมเป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 968,103.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน) โดยแยกเป็นดังนี้ 
 

ล าดับ บัญชีเงินบริจาค/มูลนิธิ/กองทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1. เงินบริจาคของโรงพยาบาลขอนแก่น  705,984.00 
1.1 เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ 45,500.00 
1.2 เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบ าบัด 79,500.00 
1.3 เพื่อกองทุนแก่นสุข 60,330.00 
1.4 พัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส 20,000.00 
1.5 เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์                  
      ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน   

82,500.00 

1.6 เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย ์ 112,000.00 
1.7 เพื่อห้อง X-Ray คอมพิวเตอร์ 3,000.00 
1.8 เพื่อพัฒนาหอผู้ปุวยพิเศษสงฆ์ 3 10,000.00 
1.9 เพื่อโรงพยาบาลขอนแก่น 293,154.00 

2. มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  106,809.00 
2.1 เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น 43,359.00 
2.2 เพื่อกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา  
      เพื่อผู้ปุวยโรคหัวใจยากไร้ รพ.ขอนแก่น 

- 

2.3 เพื่อซื้อก๊าซไนตริกออกไซด ์ 8,000.00 
2.4 กองทุนดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่บ้าน โรงพยาบาลขอนแก่น 55,450.00 

3. มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  37,360.00 

4. กองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจน  
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 117,950.00 

                                                                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 968,103.00 
 -เก้าแสนหกหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยสามบาทถ้วน- 

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   
-  ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 17.20 น. 

 

นางจิราวรรณ   สีเพียง    
น.ส.สุภาพร   ดรละคร     บันทึก/สรุปรายงานการประชุม   
นางพิสมัย  ชาภูค า       
น.ส.สุวรรณา  ธาดาพิพัฒน ์ ตรวจทานรายงานการประชุม   

 



ออกแบบ : กาญจนี เดชชุติกาญจน์
                        งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา


