รายการที่ 1
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพรอมภาควัดคารบอนไดออกไซดและออกซิเจน
1. ความตองการ เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพรอมภาควัดคารบอนไดออกไซดและออกซิเจน
ที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อชวยใหหัวใจของผูปวยที่มีอาการเตนผิดปกติกลับคืนสูสภาวะปกติขณะ
ฉุกเฉิน
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1. เปนเครื่องกระตุกหัวใจขนาดกะทัดรัด มีหูหิ้วในตัว สามารถแขวนติดกับเตียงผูปวยได โดยสามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวกรวดเร็ว ดวยน้ําหนักไมเกิน 10 กิโลกรัมรวมแบตเตอรี่
3.2. สามารถใชกระตุกหัวใจไดทั้งเด็กและผูใหญ โดยไมตองมีอุปกรณเพิ่มเติม
3.3. ตัวเครื่องประกอบดวย ภาคติดตามการทํางานของหัวใจ (Monitor), ภาคกระตุกหัวใจดวยไฟฟา
(Defibrillator) ภาคแนะนําการกระตุกหัวใจ (AED) และภาคบันทึกการทํางานของหัวใจ
(Recorder)
3.4. สามารถวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) มีภาคกระตุนหัวใจไฟฟา (Pacemaker)
และภาควัดคาปริมาณคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก (End -Tidal : ET CO2)
3.5. ตัวเครื่องมีระบบทดสอบการทํางานเพื่อใหพรอมกับการใชงาน
3.6. มีแบตเตอรี่เปนแบบ Lithium Polymer เพื่อปองกันระบบ Memory Effect สามารถใชกระตุก
หัวใจไดไมนอยกวา 100 ครั้ง ที่พลังงานสูงสุด
3.7. ตัวเครื่องรองรับการสงขอมูลสัญญาณชีพผูปวยในแบบที่เปนสัญญาณจริง (Real time)และ
คลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด ดวย Bluetooth ไประบบเครือขายโทรศัพทได
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1. ภาคติดตามการทํางานของหัวใจ (Monitor)
4.1.1. จอภาพแสดงสัญญาณเปนแบบ LCD ชนิด TFT Color ขนาดไมนอยกวา 7 นิ้วโดยมีความ
ละเอียด (Resolution) ไมนอยกวา 800 x 480 พิกเซล
4.1.2. สามารถแสดงรูปคลื่นเปนแบบตอเนื่องไดไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ และ12 ชองสัญญาณ
ใน-กรณีติดสายลีดแบบ 10 เสน
4.1.3. สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจไดโดยผานสายเคเบิ้ลหรือผานแพดเดิ้ลของตัวเครื่อง
4.1.4. สามารถวัดคลื่นไฟฟาหัวใจไดอยางนอย 3 ลีด หรือ 5 ลีด
4.1.5. สามารถรองรับวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีดได พรอมแสดงผลบนหนาจอและบันทึกลงกระดาษ
ไดพรอมกันโดยเพิ่มเพียงอุปกรณ
4.1.6. สามารถตั้งคาสัญญาณสูงต่ํา High – Low Alarm Limit ได
4.1.7. สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจ และแสดงผลเปนตัวเลขบนจอภาพไดตั้งแต 30-300 ครั้ง
ตอนาทีหรือกวางกวา
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-24.1.8. สามารถแสดงขอมูลตางๆบนจอภาพไดดังนี้คือ อัตราการเตนของหัวใจ ลีดที่ใชพลังงานที่ใชใน
การกระตุกหัวใจ คาความผิดปกติของอัตราการเตนของหัวใจผิดจากที่ตั้งไว
4.2. ภาคกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (Defibrillator)
4.2.1. รูปคลื่นเปนแบบ Biphasic Truncated Exponentialโดยมีระบบปรับความเหมาะสมของ
รูปคลื่นตามความตานทานของหนาอกผูปวย
4.2.2. มีขั้นตอนในการกระตุกหัวใจแบบ 1 -2-3 Operation โดยปุมหมุนสําหรับเลือกคาพลังงาน
และปุมเปดเครื่องเปนปุมเดียวกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน
4.2.3. สามารถตั้งพลังงานในการปลอยประจุไฟฟาสําหรับกระตุกหัวใจผูปวยไดไมนอยกวา 20 คา
มาตรฐาน โดยพลังงานสูงสุดไมเกิน 200 จูลส
4.2.4. ใชเวลาสําหรับการเก็บประจุ (Charge Time) ที่พลังงานสูงสุดไดไมเกิน 7 วินาที โดยใช
พลังงานจากแบตเตอรี่
4.2.5. มีระบบ Synchronized Cardio version
4.2.6. เครื่องสามารถแสดงพลังงานที่จะปลอยออกไปไดเปนแบบดิจิตอลทําใหสามารถทราบ
พลังงานที่เครื่องใหกับผูปวยได
4.2.7. สามารถกระตุกหัวใจโดยใช ADHESIVE PADS ได
4.2.8. สามารถแสดงสภาวะหนาสัมผัสของแพดเดิลที่แนบกับตัวผูปวยเปนไฟสัญญาณอยางนอย 3
สี 9 ระดับ บนจอภาพ
4.2.9. มีระบบแนะนําการกระตุกหัวใจ (Automatic External Defibrillator) พรอมเสียง
ภาษาไทยแนะนําการกระตุก (Voice Prompts) และมีการแนะนํากระบวนการทํา CPR
ผูปวย แบบ 30:2 หรือ 15:2 ไดตามมาตรฐาน AHA Guideline 2005
4.3. ภาคการบันทึกการทํางานของหัวใจ
4.3.1. ระบบการบันทึกเปนแบบ Thermal Array ความกวางของกระดาษบันทึกขนาดไมต่ํากวา
50 ม.ม.
4.3.2. สวนที่บันทึกสัญญาณ (Recorder) อยางนอยตองสามารถบันทึกเวลา, วัน, เดือน, ป, ลีดที่
ใช ขนาดของสัญญาณ อัตราการเตนของหัวใจและคาพลังงานที่กระตุกหัวใจผูปวย
4.3.3. มีความเร็วในการบันทึกได อยางนอย 25 มิลลิเมตร/วินาที
4.4. ภาคควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจชนิดภายนอก (Non Invasive Pacing)
4.4.1. รูปคลื่นสัญญาณเปนแบบ Monophasic แบบ Rectangular
4.4.2. สามารถเลือกโหมด (Mode) ไดทั้ง Demand Mode และ Fixed Mode
4.4.3. สามารถปรับกระแสตั้งแต 0-200 mA โดยมีความกวางของสัญญาณ 20 msec.
4.4.4. สามารถปรับตั้งสัญญาณการเตน ตั้งแต 30 -180 ครั้งตอนาที
4.5. ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
4.5.1. สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไดตั้งแต 1-100% มีคาความผิดพลาด ที่ 70 100 เปอรเซ็นตไมเกิน ± 3 digits
4.5.2. สามารถวัดชีพจรไดตั้งแต 20-250 ครั้งตอนาที
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-34.5.3. สามารถตั้งสัญญาณเตือนคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได เมื่อคาสูงหรือต่ํากวาที่
กําหนดไว
4.6. ภาควัดปริมาณคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก ( End Tidal CO2)
4.6.1. ใชเทคนิคการวัดแบบ Side stream โดยใชอัตราการสุมกาซในการวัดที่ 50 มิลลิลิตร/นาที
และมีคาความผิดพลาดไมเกิน + 10 มิลลิลิตร/นาที
4.6.2. ใชหลักการวัดคาดวยระบบ NDIR (Non-Dispersive Infrared Detection) แบบ 2 - 9
ชองสัญญาณ โดยมี Response Time ไมเกิน 3 วินาทีและคา Warm Up Time ไมเกิน 10
วินาที
4.6.3. สามารถวัดอัตราการหายใจไดตั้งแต 0 – 150 ครั้งตอนาที
5. อุปกรณประกอบการใชงาน
5.1. 5 Lead ECG Cable
5.2. CO2 Sampling Tube
5.3. Multifunction Cable
5.4. Multifunction Adhesive Pads
5.5. เจลสําหรับกระตุกหัวใจ
5.6. SpO2 sensor
5.7. รถเข็นวางเครื่อง (ผลิตภัณฑในประเทศ)

1
1
1
1
1
1
1

ชุด / เครื่อง
ชุด / เครื่อง
ชุด/ เครื่อง
ชุด/ เครื่อง
หลอด/ เครื่อง
ชุด/ เครื่อง
คัน/ เครื่อง

6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1. ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากโรงงานผูผ ลิตหรือตัวแทนในประเทศ
6.2. มีคูมือซอม (Technical/Service Manual) จํานวน 1 ชุด
6.3. รับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป นับแตวันรับมอบของครบ
6.4. มีโปรแกรมการบํารุงรักษาเครื่อง โดยเครื่องจะไดรับการตรวจเช็คและบํารุงรักษาโดยชางผูชํานาญ
ของบริษัทฯ ที่ผานการอบรมจากผูผลิตทุกๆ 6 เดือนตลอดสัญญาประกัน โดยไมมีคาใชจายใดๆ
6.5. ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารยืนยันการสํารองอะไหลอยางนอย 5 ป
6.6. นับตั้งแตวันที่รับมอบของครบเปนตนไป ในระยะรับประกันหากเกิดการขัดของเนื่องจาก การใช
งานตามปกติ ผูขายจะดําเนินการแกไขใหใชการไดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดแจงและหาก
แกไข ไมเสร็จภายใน 15 วัน บริษัทตองนําเครื่องสํารองมาใหใชทดแทน
6.7. เปนของใหมไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน
6.8. ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือแคตตาลอกจริง แสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต หรือเอกสารที่
ระบุรายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ พรอมทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวขอ ที่ทาง
ราชการกําหนดใหชัดเจน ถูกตอง เพื่อประกอบพิจารณา
จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 480,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถวน)
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รายการที่ 2
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด พรอมระบบวิเคราะหผล
1. ความตองการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด พรอมระบบวิเคราะหผล มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชตรวจบันทึกและวิเคราะหผลคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวย
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด พรอมระบบวิเคราะหผล สามารถพิมพผลขอมูลลงกระดาษ
ความรอนขนาด 108 mm (4”) โดยตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัด น้ําหนักเบา พกพาไปใชงานใน
สถานที่ตางๆ ไดโดยสะดวก
3.2 มีหนาจอ LCD สําหรับดูรูปคลื่นไฟฟาหัวใจกอนตรวจวิเคราะหไดไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ
(Preview) และไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณหลังตรวจวิเคราะห (Post-acquisition)
3.3 โปรแกรมวิเคราะหผลคลื่นไฟฟาหัวใจไดรับการยอมรับจาก AHA และ MIT วามีความแมนยําสูง
3.4 สามารถพิมพชื่อผูปวย เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง สถานที่ตรวจ ลงบนกระดาษบันทึกได
3.5 ใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ 110-240 โวลต 50-60 เฮิรตซ และมีแบตเตอรี่สํารองอยูในตัวเครื่อง
3.6 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
4.1 สามารถบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจไดพรอมกันทั้ง 12 ลีด พรอมวิเคราะหผลอัตโนมัติ โดยวิเคราะหแบบ
Clinical Interpretation พรอมทั้งมีเหตุผลประกอบและสรุปไดวา Normal ECG หรือ
Abnormal ECG
4.2 การตรวจบันทึกเปนแบบ Simultaneous acquisition of 12 leads
4.3 มีระบบตัดสัญญาณรบกวนจากไฟฟากระแสสลับ คลื่นไฟฟากลามเนื้อ และการแกวงไปมาของรูปคลื่น
4.4 มี A/D Conversion ไมนอยกวา 20 bit ทําใหการวิเคราะหและพิมพผลขอมูลมีความรวดเร็ว
4.5 มี Digital Sampling Rate ไมนอยกวา 10,000 s/sec/channel สําหรับใชตรวจจับและวิเคราะห
Pacemaker spike detection แตหากไมพบสัญญาณ Pacemaker จะบันทึกและวิเคราะหสัญญาณ
คลื่นไฟฟาหัวใจดวย Sampling Rate ไมนอยกวา 1,000 s/sec/channel
4.6 สามารถปรับความเร็วในการบันทึกรูปคลื่นไดไมนอยกวา 4 ขั้น ดังนี้ 5,10,25 และ 50 mm/s
4.7 สามารถปรับความไวในการบันทึกรูปคลื่นไดไมนอยกวา 3 ขั้น ดังนี้ 5,10 และ 20 mm/mV
4.8 สามารถเลือกพิมพรูปคลื่นไฟฟาหัวใจ (Report Print Formats) ไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ ดังนี้
3, 3+1 และ 3+3 channel
4.9 มี Rhythm Print Formats ไมนอยกวา 2 รูปแบบดังนี้ 3-channel และ 6-channel
4.10 มีชวงการตอบสนองความถี่ (Frequency Response) ไมนอยกวา 0.05-300 Hz
4.11 สามารถเก็บผลคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยที่ไดตรวจไปแลวไวในตัวเครื่องไดไมนอยกวา 60 ราย
4.12 สามารถพิมพชื่อโรงพยาบาล และหนวยงานที่ตรวจลงบนกระดาษบันทึกได
4.13 สามารถเลือกตั้ง ID Format ไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ คือ Short Long Standard
4.14 มี DICOM Protocal สําหรับรองรับการสงขอมูลเขาระบบ PACs ของโรงพยาบาล
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-25. อุปกรณประกอบการใชงาน

5.1 รถเข็นสําหรับวางเครื่อง
5.2 สาย ECG Patient Cable
5.3 Chest Electrode
5.4 Limb Electrode
5.5 Recording Paper

จํานวน 1 คัน
จํานวน 1 เสน
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 พับ

6. เงื่อนไขพิเศษ
6.1 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
6.2 ผูจัดจําหนายตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิต หรือเปนตัวแทนจําหนายชวงที่ไดรับ
การแตงตั้งอยางเปนทางการ
6.3 มีชางที่ผานการอบรมจากตางประเทศไวบริการหลังการขาย หรือ มีหนังสือรับรองการใหบริการจาก
ตัวแทนจําหนายโดยตรง
6.4 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือแคตตาลอกจริง แสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต หรือเอกสารที่
ระบุรายละเอียดของอุปกรณตางๆ พรอมเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวขอที่ทางราชการกําหนดให
ชัดเจน ถูกตอง เพื่อประกอบพิจารณา
จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 3
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดํา 2 หัวตรวจ
4. ความตองการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดํา 2 หัวตรวจ ที่มีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนด
5. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับตรวจอวัยวะภายในทางดานชองทอง และสูติ - นรีเวช
6. คุณสมบัติทั่วไป
6.1. เปนเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ดวยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ
6.2. ตัวเครื่องมี 4 ลอ เคลื่อนที่ไดสะดวกและสามารถทําการล็อคลอใหหยุดได
6.3. ใชกับไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิตท ในประเทศไทย
7. คุณสมบัติเฉพาะ
7.1. มีชุดประมวลผลจํานวนไมนอยกวา 150,000 ชองสัญญาณโดยพรอมกันและรับสงคลื่นเสียง
ความถี่สูงดวย ระบบดิจิตอล (Digital Beam Former)
7.2. มีจอภาพแสดงผล ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว ปรับมุมกมเงย หมุนซายขวาได และสามารถพับหนาจอ
ลงได
7.3. มีชองตอหัวตรวจไดพรอมกันไมนอยกวา 2 ชอง และหัวตรวจเปนแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งสามารถกด
สวิตซสลับการใชงานแตละหัวตรวจไดพรอมกัน
7.4. มีโปรแกรมการใชงาน และโปรแกรมการวัดครบทุกสวนของรางกายครบถวน
7.5. ตัวเครื่องมีหนวยความจําแมเหล็ก (Harddisk) ขนาดไมนอยกวา 300 GB
7.6. มีอัตราการแสดงภาพ (Frame rate) ไดไมนอยกวา 700 frame/sec
7.7. มีระบบสรางภาพดวยระบบ Code Phase Inversion Harmonics
Imagingสําหรับผูปวยที่มีขนาดลําตัวหนาได
7.8. สามารถดึงขอมูลภาพเดิมภายในเครื่องกลับมาวัดใหมได(Raw data) เชน BPD/HC/AC/FL และ
สามารถนําภาพมาปรับคา Gain, B-mode gain, Colorlized, Gray scale maps, Doppler
gain, baseline shift, sweep speed and inverted spectral wave form ได
7.9. มีโปรแกรมลดสัญญาณรบกวนแบบ SRI-HD (High Definition Speckle Reduction Imaging)
7.10. ตัวเครื่องมีระบบสําหรับเพิ่มเสนเสียงในแนวทแยง (CrossXBeam) ทําใหได
รายละเอียดของภาพมากขึ้น
7.11. ตัวเครื่องมีโปรแกรมการตั้งขั้นตอนในการตรวจแบบอัตโนมัติ (Scan Assistant หรือ
Protocol Assistant) เชน ตั้งให Comment /คาการวัด /Doppler ขึ้นแบบอัตโนมัติเพื่อสะดวก
ตอการใชงาน
7.12. ตัวเครื่องมีโปรแกรม Scan Coach แสดงตัวอยางการวางตําแหนงของหัวตรวจและภาพอางอิง
ไปพรอมกับการสแกนได
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-28. คุณสมบัติของการตรวจใน 2-D Imaging Mode
8.1. สามารถปรับอัตราขยาย (B-Gain) ได และ ปรับ Dynamic Range ได
8.2. สามารถสามารถเลือกระดับความลึกในการตรวจไดไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับหัวตรวจ
8.3. สามารถเลือกสีซอนบนภาพขาวดํา (B Colorization) ได
8.4. สามารถปรับระดับเฉลีย่ ภาพ (Frame Averaging) เพื่อกําจัดสัญญาณรบกวนได
8.5. สามารถปรับความคมชัดของภาพเพื่อเนนบริเวณขอบภาพได (Edge Enhancement)
9. คุณสมบัติของการตรวจใน PW Spectral Doppler
9.1. มีระบบปรับขนาดความสูงกราฟอัติโนมัติ (Auto Spectrum Optimization) เครื่องจะปรับอัตรา
ขยายชดเชยใหเหมาะสมพอดีในการแสดงกราฟความเร็ว (Spectrum Graph)โดยอัติโนมัติเมื่อกด
ปุม เพียงปุมเดียว
9.2. ปรับระดับการกําจัดสัญญาณรบกวนของกราฟได
9.3. สามารถปรับความเร็วในการกวาดภาพได (Sweep Speed)
9.4. ภาพอางอิงสองมิติ สามารถใชงานในโหมด Harmonic ได
10.

คุณสมบัติของการตรวจใน Color Doppler Mode
5.1 สามารถเลื่อนระดับสี (Baseline) และกลับทิศทาง (Invert) ของสีอางอิงได
5.2 สามารถจับทิศทางการไหลเวียนของโลหิตดวยระบบดิจิตอล
5.3 สามารถปรับระดับกําจัดสัญญาณรบกวนได
5.4 สามารถแสดงทิศทางการไหลเวียนของโลหิต และแสดงภาพสีแยกระหวางโลหิตกับเนื้อเยื่อได
5.5 ภาพอางอิงสองมิติ สามารถใชงานในโหมด Harmonic ได

6. คุณสมบัติของการตรวจใน M-Mode
6.1 ปรับความเร็วกวาดภาพได
6.2 ปรับอัตราขยายได
6.3 ปรับความคมชัดของภาพเพื่อเนนบริเวณขอบภาพ (Edge Enhancement) ได
7. ระบบการจัดเก็บภาพในหนวยความจําสํารองของเครื่อง (Image Storage)
7.1 สามารถทําการจัดเก็บภาพลงในหนวยความจําสํารองของเครื่องดวยรูปแบบภาพนิ่งและ
เคลื่อนไหวมีชุดบันทึกขอมูลลงบนแผน DVD อยูภายในเครื่อง
7.2 มีระบบบริหารขอมูลผูปวยที่จัดเก็บในหนวยความจําแมเหล็ก (Data or Image Management)
7.3 ที่ตัวเครื่องมีชอง Out put สัญญาณคุณภาพสูง ( HDMI) เพื่อตอภาพออกจอได
8. อุปกรณประกอบการใชงาน
8.1 หัวตรวจชองทอง

2 หัวตรวจ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-38.2
8.3
8.4
8.5

ชุดรักษาระดับแรงดันและสํารองกระแสไฟฟา (UPS)
มีเครื่องพิมพภาพขาวดําลงบนกระดาษ (Black & White Printer)
กระดาษพิมพภาพ
Ultrasound Gel

1
1
3
1

เครื่อง
เครื่อง
มวน
แกลลอน

9. เงื่อนไขเฉพาะ
9.1 รับประกันคุณภาพภายใตการใชงานปกติ 2 ป เปนเครื่องใหม พรอมติดตั้งและแนะนําวิธีการใช
เครื่องใหผูใชสามารถใชงานไดเปนอยางดี ในระหวางประกันผูขายตองสงชางเขามา
ตรวจสอบ และทําการบํารุงรักษา ทุก 6 เดือน โดยแจงใหผูซื้อทราบลวงหนาไมนอยกวา
5 วัน
9.2 บริษัทผูแทนจําหนายตองสงมอบหนังสือคูมือการใช การดูแลบํารุงรักษาและการตรวจซอม
(Operation Manual And Service Manual) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมด
อยางนอย 1 ชุด
9.3 ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารยืนยันการสํารองอะไหลอยางนอย 5 ป จากโรงงานผูผลิต
9.4 นับตั้งแตวันที่รับมอบของครบเปนตนไป ในระยะรับประกันหากเกิดการขัดของเนื่องจาก การใช
งานตามปกติ ผูขายจะดําเนินการแกไขใหใชการไดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดแจงและหาก
แกไข ไมเสร็จภายใน 15 วัน บริษัทตองนําเครื่องสํารองมาใหใชทดแทนทันที หากบริษัทผิด
สัญญา ไมนําเครื่องสํารอง มาใหใช บริษัทจะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน ของ
วงเงินจัดซื้อ จนกวาจะซอมเครื่องเสร็จหรือไดเครื่องสํารองมาใช หากมีการแกไข 3 ครั้งแลว
เครื่องยังใชงานไมไดดีตามปกติ ผูขายจะตองนําของใหม มาเปลี่ยนให โดยไมคิดมูลคาและ
คาใชจายใดๆ ภายใน 60 วัน และหากมีการแกไขดัดแปลงใหเครื่องสามารถ ใชงานไดตามปกติ
คาใชจายที่เกิดขึ้นบริษัทจะตองเปนผูที่รับผิดชอบ
9.5 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือแคตตาลอกจริง แสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต หรือเอกสารที่
ระบุรายละเอียดของอุปกรณตา ง ๆ พรอมเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวขอ ที่ทางราชการ
กําหนดใหชัดเจน ถูกตอง เพื่อประกอบพิจารณา

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 645,000.00 บาท(หกแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 4
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
1. ความตองการ เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชวัดสัญญาณชีพผูปวยไดแกวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG), ความดันโลหิตแบบ
ภายนอก (NIBP), อัตราการหายใจ (Respiration), ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 มีปุมควบคุมการทํางานเปนแบบปุมหมุน (Trim Knob) และปุมควบคุมที่ใชงานไดรวดเร็ว
(fixed key)
3.2 จอภาพเปนชนิด TFT Color with Touch Screen ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว โดยมีความ
ละเอียดในการแสดงผลไมนอยกวา 800 x 600 pixels สามารถแสดงรูปคลื่นไดไมนอยกวา 6
ชองสัญญาณ
3.3 เปนเครื่องที่ผานการรับรองความปลอดภัยและมาตรฐานไมนอยกวา IEC 60601-1, CE หรือ
เทียบเทา
3.4 มีแบตเตอรี่ชนิดประจุใหมไดในตัวเครื่องสามารถใชงานไดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
3.5 มีระบบการเก็บขอมูลผูปวยยอนหลังไดไมนอยกวา 720 ชั่วโมงทั้ง Tubular และ Graphic
Trends
3.6 สามารถเชื่อมตอเขาสูระบบศูนยกลางเฝาติดตามการทํางานของหัวใจ(Central Monitor)ได หาก
ตองการในอนาคต
3.7 เครื่องสามารถรองรับชุดวัดระดับความรูส ึกตัวของผูปวยขณะดมยาสลบและแกสยาดมสลบแบบ
Main Stream และ Side Stream ไดโดยเพิ่มเพียงชุดเซ็นเซอร เทานั้น
3.8 เปนผลิตภัณฑของ ทวีปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา โดยตองมีหลักฐานเอกสารอนุญาตการขอนําเขา
เพื่อแสดงถิ่นกําเนิดของสินคา (country of origin ) มาแสดงดวย
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
4.1 ภาคตรวจวัดและติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG)และภาควัดอัตราการหายใจ
(RESPIRATION)
4.1.1 สามารถวัดคลื่นไฟฟาหัวใจไดโดยใชสายแบบ 3 หรือ 5 ลีด
4.1.2 สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจตั้งแต 15-300 ครั้งตอนาที (Adult) และ 15-350 ครั้ง
ตอ
นาที(Neonatal) พรอมสามารถปรับตั้งสัญญาณเตือนอัตราการเตนของหัวใจสูงต่ําได
4.1.3 มีระบบ S-T Segment Analysis สามารถแสดงคา ST Level ไดและสามารถตั้งสัญญาณ
เตือนในกรณีที่คา S-T Segment สูงหรือต่ํากวาคาที่กําหนดไว
4.1.4 มีระบบ Arrhythmia Analysis สามารถตรวจจับ Arrhythmia ได
4.1.5 สามารถวัดอัตราการหายใจไดในชวงระหวาง 0 -120 ครั้งตอนาที
4.1.6 สามารถเลือกชวงความถีในการตัดสัญญาณรบกวนไดอยางนอยคือ 1-20 Hz, 0.5-40 Hz,
0.05-130 Hz และ CMRR ที่ 90 dB และ 110 dB
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
กรรมการ

-24.1.7 สามารถเรียกดูเหตุการณที่ผิดปกติ(Alarm Review)ไดทั้งคาตัวเลขและรูปคลื่นไดอยาง
นอย 200 เหตุการณ
4.2 ภาคตรวจวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
4.2.1 สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไดตั้งแต 0-100 เปอรเซ็นต มีความเที่ยงตรง
อยูในชวง 70- 100% ที่ + 2.0%
4.2.2 แสดงรูปคลื่นชีพจร( Plethymograph ) และคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได
4.2.3 มียานการวัดชีพจรไดตั้งแต 20 ถึง 250 ครั้งตอนาที
4.3 ภาคตรวจวัดและติดตามความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)
4.3.1 สามารถวัดความดันโลหิตไดโดยใชวิธี Oscillometric และมีระบบ Over-Pressure
Protection เพื่อปองกันแรงดันลมเกินกําหนดโดยเครื่องจะปลอยลมออกจากผารัดแขน
อัตโนมัติ
4.3.2 มีโหมดการวัดไดทั้งแบบ Auto ,Manual และ STAT
4.3.3 สามารถตั้งเวลาในการวัดไดตั้งแต 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180 ,240
และ 480 นาที
4.3.4 สามารถแสดงคาความดันโลหิตไดทั้งคา Systolic, Diastolic และ คา Mean
4.3.5 สามารถตั้งสัญญาณเตือนคาความดันโลหิตสูงหรือต่ํากวาที่กําหนดได
4.3.6 สามารถเรียกดูคาความดันโลหิตลาสุดไดไมนอยกวา 1000 ครั้ง
5. อุปกรณประกอบการใชงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5 – lead ECG lead Set
3 Size Cuff Kits
NBP connect tubing
Adult finger SpO2 Sensor
คูมือการใชงานภาษาไทยและอังกฤษ
Roll Stand หรือรถเข็นวางเครื่อง (ผลิตภัณฑในประเทศ)

1 ชุด / เครื่อง
1 ชุด/ เครื่อง
1 ชุด/ เครื่อง
1 ชุด/ เครื่อง
1 ชุด/ เครื่อง
1 ชุด/ เครื่อง

6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากโรงงานผูผลิตหรือตัวแทนใน
ประเทศ
6.2 มีคูมือซอม (Technical/Service Manual) จํานวน 1 ชุด
6.3 รับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป นับแตวันรับมอบของครบ
6.4 มีโปรแกรมการบํารุงรักษาเครื่อง โดยเครื่องจะไดรับการตรวจเช็คและบํารุงรักษาโดยชางผู
ชํานาญของบริษัทฯ ที่ผานการอบรมจากผูผลิตทุกๆ 6 เดือนตลอดสัญญาประกัน โดยไมมีคาใชจายใดๆ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-36.6 ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารยืนยันการสํารองอะไหลอยางนอย 5 ป
6.7 นับตั้งแตวันที่รับมอบของครบเปนตนไป ในระยะรับประกันหากเกิดการขัดของเนื่องจาก การใช
งานตามปกติ ผูขายจะดําเนินการแกไขใหใชการไดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดแจงและหาก
แกไขไมเสร็จภายใน 15 วัน บริษัทตองนําเครื่องสํารองมาใหใชทดแทน
6.5 เปนของใหมไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน
6.6 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือแคตตาลอกจริง แสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต หรือเอกสาร
ที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ พรอมเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวขอที่ทางราชการ
กําหนดใหชัดเจน ถูกตอง เพื่อประกอบพิจารณา
จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 280,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 5
1.
2.
3.

4.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยูนิตทําฟนระบบอิเล็กโทรนิกพรอมอุปกรณ
ความตองการ : ยูนิตทําฟน มีอุปกรณประกอบและคุณสมบัติตามขอกําหนด
วัตถุประสงคในการใชงาน : เพื่อใชการบริการทันตกรรม
คุณสมบัติทั่วไป :
3.1 ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ําลาย ระบบ
น้ําบวนปาก และเกาอี้คนไข
3.2 ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับปริมาณน้ํา และมีหัวตอ
แบบ Non – Return Valve สําหรับเสียบทอน้ําได
3.3 มีที่ดูฟลมเอ็กซเรย (หลอด LED) ในตําแหนงที่ผูใหการรักษาสามารถดูไดสะดวกและชัดเจน
3.4 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟา ไมเกิน 50
โวลตใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวนสวนที่เปนมอเตอร
คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ระบบใหแสงสวาง
4.1.1 แสงสวางที่ไดปราศจากความรอน
4.1.2 ใหความเขมแสงที่ระยะโฟกัส ไมต่ํากวา 13,000 ลักซ และไมเกิน 28,000 ลักซ
4.1.3 ระยะโฟกัสที่จุดปฏิบัติงานไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
4.1.4 Color Temperature อยูระหวาง 3,600 – 6,500 องศาแคลวิน
4.1.5 สามารถปรับระดับความเขมของแสงได ปด-เปดดวยระบบ Sensor และ Manual
4.1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ
4.1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม หรือโลหะเคลือบสารปองกันสนิม
4.1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวราบและสามารถทํามุม
เอียงได
4.2 ระบบเครื่องกรอฟน
4.2.1 เครื่องกําเนิดอากาศอัด (Air Compressor) มีคุณลักษณะดังนี้
4.2.1.1 เครื่องกําเนิดอากาศอัดเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
4.2.1.2 กําลังของมอเตอรขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา
4.2.1.3 ความเร็วรอบของมอเตอรไมเกิน 1,500 รอบตอนาที
4.2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 160 ลิตร ตอนาที
4.2.1.5 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ (Over load)
4.2.1.6 ถังเก็บอากาศอัด ความจุไมนอยกวา 80 ลิตร พรอมติดตั้ง
Safety Valve และมีมาตรวัดแสดงคาแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยูในถัง และมีวาลว
เปดปลอยอากาศอัดและน้ําทิ้งติดตั้งใชงานไดอยางสะดวก
4.2.1.7 มีสวิตซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหแรงดันอากาศอัดในถังอยูใน
พิกัด โดยชวง Cut – In มีแรงดันลมไมต่ํากวา 5 Bar
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
กรรมการ

-24.2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพลม ตองติดตั้งในหองติดตั้งยูนิตทําฟน โดยชุดปรับปรุง
คุณภาพอากาศอัด มีองคประกอบและการติดตั้งเรียงลําดับ กอนเขายูนิตทําฟน
ดังนี้
1.) ขจัดน้ําที่เกิดจากการควบแนนภายในลมดวยWater Separator ชนิด
Auto Drain ที่มี Differential Pressure Indicator จํานวน 1 ตัว
2.) กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 5 ไมครอน ดวย
Air Filter หรือ Filter Grade 10 พรอม Metal Guard หรือ
อุปกรณที่มี ประสิทธิภาพเทียบเทา จํานวน 1 ตัว
กรองอนุภาคที่แขวนลอยในลมใหมีขนาดไมเกิน 0.01 ไมครอนดวย
3.) Micro Mist Separator หรือ Filter Grade 2 ที่มี Differential
Pressure Indicator พรอม Metal Guard หรืออุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเทา จํานวน 1 ตัว
4.) ลดแรงดันของอากาศใหเปน 5 Bar ดวย Air Regulatorพรอมมาตรวัด
แรงดัน จํานวน 1 ตัว
4.2.1.9 มีตูครอบ Compressor
4.2.2 ดามกรอ ประกอบดวย
4.2.2.1 ดามกรอเร็ว จํานวน 2 ดาม โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.) เปนชนิด Ceramic Ball Bearing มีคุณสมบัติพิเศษสามารถปองกันการ
ไหลยอนกลับของน้ําและลมขณะหยุดใชงาน (Zero-Suck Back) มีแรงบิด
(Torqus) ไมนอยกวา 25 วัตต มีรูน้ําออกระบายความรอนของหัว Bur
จากการกรอฟนที่สวนหัว 3 รู ในใบพัดเปนแบบ 2 ชั้น (Twin Power)
และแตละชั้นมี คีบรับแรงลม 16 คีบ และมีทอนําแสงสูพื้นที่ปฏิบัติงาน
(Optic fiber )
2.) ขอตอ(Coupling) เปนแบบ Quick Disconnecting หมุนได
โดยรอบ ดานทายเปนแบบ Mid west type (4 Holes ) และระบบ
ไฟสองสวางที่ปลาย Couping
3.) สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง
135 องศาเซลเซียส
4.) ดามกรอเปนยี่หอเดียวกับยูนิตทําฟน
4.2.2.2 ดามกรอชา
1.) เปน Airmotor มีดานทายเปนแบบ 4 Holes
2.) สามารถตอสเปรยน้ําได และสามารถปรับความเร็วได
3.) มีดามตอชนิดตรง (Straight) ชนิดหักมุม (Contra – Angle)
อยางละ 1 ดาม และหัวสําหรับขัดฟน (Prophy) จํานวน 1 ดาม
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-34.) สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนไดสูงถึง
135 องศาเซลเซียส
4.2.3 สายดามกรอเร็ว 2 เสน มีระบบ Circuit Optic Fiber และเปนแบบมีไฟเพื่อรองรับดาม
กรอแบบมีไฟได
4.2.4 Triple Syringe มีคุณลักษณะดังนี้
4.2.4.1 สามารถเปาน้ําหรือลม อยางใดอยางหนึ่งได
4.2.4.2 สามารถเปาน้ําและลมพรอมกันได
4.2.4.3 สามารถถอดปลายทิป ฆาเชื้อดวยวิธีการนึ่งฆาเชื้อดวยความรอนได
4.2.4.4 เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับยูนิตทําฟนหลัก โดยผลิตและประกอบจากโรงงาน
เดียวกันกับยูนิตทําฟนทั้งชุด มีแคตตาล็อคที่แสดงใหเห็นชัดเจนจากโรงงาน
ผูผลิตและมีหนังสือรับรองจากโรงงานผูผลิต
4.2.5 สายดามกรอ และ Triple Syringe ทุกเสนเปนเสนตรงทําดวยซิลิโคน
4.2.6 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชกับหัวกรอ
4.2.6.1 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันลมภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตองไม
แตกกระจายจนเปนอันตรายแกผูอยูใกลเคียง
4.2.6.2 เปนภาชนะที่สามารถมองเห็นระดับน้ําได
4.2.6.3 ทนความดันไดไมนอยกวา 3 บาร
4.2.6.4 มีความจุไมนอยกวา 1.25 ลิตร
4.2.6.5 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ํา หรือทําความสะอาดไดสะดวก
4.2.6.6 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
4.2.6.7 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
4.3 ระบบควบคุม
4.3.1 ระบบควบคุมการทํางานของดามกรอ
4.3.1.1 เปนระบบควบคุมโดยไฟฟา (Electric Solenoid Valve) โดยแยกการควบคุม
แตละดามกรอในการทํางานแบบอิสระ (ในกรณีดามหนึ่งดามใดมีปญหา อีก 2
ดามจะทํางานไดปกติ) และ มีระบบ First Priority
4.3.1.2 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาดามกรอ
4.3.1.3 สามารถปรับปริมาณน้ําและแรงดันอากาศอัดที่ใชดามกรอในแตละชุดได
สะดวกโดยผาน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันลมที่ใชกับดามกรอ
4.3.1.4 ตองไมมีการบีบ หรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ําและลมในระบบ
4.3.1.5 สายที่เปนทางเดินของน้ํา และลมภายในระบบควบคุม เปนสายที่ทําจาก
Polyurethane (PU) และเปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน อเมริกา หรือ
ประเทศในทวีปยุโรป โดยมีการระบุขนาดเสนผาศูนยกลางของสายที่ตัวสาย
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-44.3.1.6 มีที่ใสดามกรอ สําหรับดามกรอเร็ว 2 ที่ สําหรับดามกรอชา 1 ที่ และ
Triple Syringe 1 ที่ และ ตองมีที่วางสํารองอีก 1ชอง เปนแบบ Fully
Automatic ควบคุมการทํางานโดยใช Foot Switch
4.3.1.7 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ ขนาดไมนอยกวา 1,000 ตารางเซนติเมตร
4.3.1.8 ที่ใสดามกรอ และที่วางถาดใสเครื่องมือดานทันตแพทย ใช Flexible Arm
รวมกัน
4.3.1.9 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือดานทันตแพทยสามารถเคลื่อนที่ไดทั้ง
แนวราบและแนวดิ่งและคงที่ไดทุกจุดที่ตองการ (ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสาย
ของดามกรอจะตองไมลดระดับลงถูกพื้น)
4.3.1.10 มีที่วางชองกรอฟนอยางนอย 5 ชอง และดามกรอฟนทั้งหมดวางอยูบน
Handpiece Holder (ซึ่ง Holder สามารถถอดออกฆาเชื้อได) เปนแบบ
Fully Automatic ควบคุมการทํางานโดยใช Foot Switch อันเดียวกันนี้มี
Switch ควบคุมเกาอี้ใหเคลื่อนไหวในตําแหนงที่ตองการได
4.3.2 สวิตชเทาในชุดเดียวกัน สามารถควบคุมการทํางานไดดังไปนี้
4.3.2.1 สามารถควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ํา และปรับระดับพนักพิงของเกาอี้
คนไข
4.3.2.2 สามารถควบคุมการทํางานของดามกรอโดยใชระบบไฟฟา (ไมใชลมรวมใน
การทํางาน) และสามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียว หรือทํางานแบบ
มีน้ํารวมได
4.3.2.3 สามารถเปด-ปด โคมไฟ และสามารถควบคุมไฟสองปากได 2 ระดับ
4.3.2.4 มีปุมปรับตําแหนง Preset และ Autoreturn ( Zero Position )
4.3.2.5 ทั้งหมดอยูในชุดเดียวกันและสามารถเคลื่อนที่ได โดยจัดวางตําแหนงไดตาม
ความตองการของผูใชงาน และมีปุมปรับตําแหนง Preset และ
Autoreturn(Zero Position)
4.4 ระบบดูดน้ําลาย ( Saliva Ejector และ High Volume Suction )
4.4.1 เปนระบบ Motor Suction ที่ไมใชน้ํารวมในการทําใหเกิดแรงดูด
4.4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดอยูไมต่ํากวา -80 mm.Hg หรือ
เทียบเทา
4.4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันได และการ
ทํางานเปนแบบอัตโนมัติ
4.4.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดกอนปลอยลงทอน้ําทิ้ง และสามารถนําออกมาลางและทําความ
สะอาดได
4.4.5 มีการปองกันของเหลวจากการดูดเขาสูตัวมอเตอรไดในทุกกรณี
4.4.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-54.4.7 ลมที่ปลอยออกจาก Motor Suction ตองผาน Bacterial Filter โดยไมทําให
ประสิทธิภาพการดูดลดลง
4.4.8 กรณีเปนระบบ Motor Suction Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยน หรือทําความ
สะอาดไดสะดวก
4.4.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังดานในทําดวย
ซิลิโคนหรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติไมหดตัว หรือตีบตัว ขณะใชงาน
4.5 ระบบน้ําบวนปาก
4.5.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จะเขาสูระบบน้ําบวนปาก และสามารถถอดที่กรองมาลางทําความ
สะอาดไดงาย
4.5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปากโดยอัตโนมัติแบบ(ใชน้ําหนัก) และสามารถเปดปด แบบสัมผัสไดดวย โดยสวิตซฝงทันตแพทยและผูชวยทันตแพทย
4.5.3 อางน้ําบวนปากคนไขผิวเรียบทําดวยวัสดุที่คราบสกปรกไมเกาะติด มีทอน้ําปลอยน้ําลงใน
อางและมีที่กรองวัสดุอยางหยาบภายในอางที่สามารถถอดมาลาง และทําความสะอาดได
งาย
4.5.4 มีที่กรองวัสดุกอนลงทอน้ําทิ้ง ที่สามารถถอดมาลาง และทําความสะอาดได
4.5.5 มีกลองสวิตซควบคุมเกาอี้คนไข, โคมไฟ, ไฟที่ดามกรอ และแกวน้ํา
4.5.6 มี Triple Syringe ที่สามารถเปาน้ํา หรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน โดยปลายทิป
สามารถถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได จํานวน 1 ชุด พรอมที่วาง
4.5.7 มีระบบ Emergency Stop ในกรณีเกาอี้ปรับลงเจอสิ่งขีดขวาง ระบบจะหยุดการทํางาน
ของเกาอี้โดยอัตโนมัติ
4.6 เกาอี้คนไข
4.6.1 สามารถปรับเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ํา ของเกาอี้
ไดดวยระบบไฮโดรลิค โดยลักษณะขึ้น-ลง เปนแบบ Z-type
4.6.2 Head Rest จะตองมีที่รองรับ Occipital Prominance ของศีรษะคนไข และ
สามารถปรับ สูง – ต่ํา ไดตามความตองการ ตลอดจนสามารถใชกับเด็กได
4.6.3 ระบบในการปรับแตง Preset และ Autoreturn (Zero Position) เมื่อใชกับคนไขที่มี
น้ําหนักตัวมาก ตําแหนงที่ตั้งไวตองไมเปลี่ยนแปลง
4.6.4 ปุมปรับตําแหนง Preset และ Autoreturn (Zero Position) มี 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาด
วางเครื่องมือ บริเวณอางบวนปาก และสวิตซเทา โดยในกรณีที่ปุมปรับอยูที่สวิตซเทาตัว
เกาอี้ตองมี Chair Lock System
5. อุปกรณประกอบ
5.1 เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
5.1.1 มีลอเลื่อน และปรับความสูง – ต่ําได ดวยระบบ Pneumatic
5.1.2 มี Lumbar Support
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชือ่ )

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-65.1.3 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกัน
กับยูนิตทําฟน
5.2 เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
5.2.1 มีลอเลื่อน และปรับความสูง – ต่ําได ดวยระบบ Pneumatic
5.2.2 มี Lumbar Support และที่พักเทา
5.2.3 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกัน
กับยูนิตทําฟน
5.3 Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไมนอยกวา 5 KVA ใชควบคุมยูนิตทําฟนทุกระบบที่
ใชไฟฟา โดยใชไดกับแรงดันกระแสไฟฟาสลับในชวง 180-260 โวลต เปนอยางนอย และ
แรงดันไฟฟาที่ปรับแลว จะตองไมเกิน +/-5%
5.4 เครื่องขูดหินปูน จํานวน 1 ชุด พรอมหัวขูด จํานวน 3 หัว
5.4.1 เปนเครื่องultra sonic generator แบบ pieazo electric แบบติดตั้งกับเกาอี้ทําฟน
(Built In)
5.4.2 การเคลื่อนที่ของหัว Tip เปนแบบ liner movement สม่ําเสมอ ตลอดการทํางาน
5.4.3 ตัวเครื่อง ใหความถึ่ในการทํางานระหวาง27KHz – 32KHz
5.4.4 ดามจับทํางานโดยไมมีน้ําได และสามารถทําการฆาเชื้อไดโดย Autoclave
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 มีใบรับประกันคุณภาพ, มี Catalog ตัวจริงจากบริษัทผูผลิต หรือโรงงานผูผลิต สําหรับ
รายการตามขอ 4 โดย
6.1.1 ดามกรอเร็วและดามกรอชาเปนผลิตภัณฑของประเทศยุโรป อเมริกาหรือญี่ปุน และมี
หนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย โดยผานการตรวจรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
6.1.2 เครื่องกําเนิดอากาศอัด เปนผลิตภัณฑของประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย
6.1.3 มอเตอรของระบบดูดน้ําลายเปนผลิตภัณฑทั้งชุดจากโรงงานผูผลิต ที่ไดรับรองมาตรฐาน
และมีใบยืนยันการนําเขาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
และเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานผูผลิตในประเทศแถบยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุน
6.1.4 ระบบใหแสงสวางหรือโคมไฟสองปากเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกันหรือผลิตจากโรงงาน
เดียวกันกับยูนิตทําฟนหลัก โดยเฉพาะ reflextor (กระจกสะทอนแสงของโคมไฟสอง
ปาก) เปนผลิตภัณฑประเทศยุโรป อเมริกา ญี่ปุน และมีหนังสือยืนยันการนําเขา
6.1.5 เกาอี้คนไข และสวนประกอบอื่น ๆ ไดแก ถาดวางเครื่องมือ ชุด FLEXIBLE ARM ยึดโคม
ไฟโคมไฟและอางบวนปาก เปนอุปกรณของบริษัทเดียวกัน
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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-76.1.6 ยูนิตทําฟน เกาอี้ทันตแพทย และเกาอี้ผูชวยทันตแพทย ตองผลิตจากโรงงานเดียวกัน
ทั้งชุด โดยโรงงานผูผ ลิตที่ไดรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 , ISO 13485
: 2012 และเปนเปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ประเทศไทย หรือทวีป
ยุโรป
6.2 ยูนิตทําฟนหลักผูขายตองเปนผูผลิตโดยตรง หรือเปนตัวแทนจําหนาย ไมนอยกวา 10 ป และ
มีใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายภายในประเทศของอุปกรณประกอบทุกรายการ
6.3 เมื่อติดตั้งแลวตองมีคุณสมบัติที่สําคัญในการใชดังนี้
6.3.1 เมื่อดูมาตรวัดแสดงการทํางานของดามกรอ
6.3.1.1 เมื่อดามกรอทํางานติดตอกันเปนเวลามากกวา 15 นาที แรงดันลมที่ดามกรอ
คงที่ตลอดเวลาตามคาที่กําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอ
6.3.1.2 ตลอดระยะเวลา 30 นาที ในชวง Cut – In ที่เครื่องอัดอากาศทํางานแรงดัน
ลมที่ดามกรอคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอ
6.3.2 เมื่อหยิบดามกรอออกจากที่ใส ตั้งแต 2 ดามกรอขึ้นไป และเหยียบสวิตชเทา ดามกรอ
จะทํางานเพียงดามกรอเดียว คือ ดามกรอที่หยิบออกมาแรกสุด (ทดสอบระบบ First
Priority)
6.3.3 เมื่อเปาลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกสองปากหรือกระจกเงา ตองไมมีละอองน้ํา
เกาะติดที่ผิวกระจกสองปากหรือกระจกเงา
6.3.4 เมื่อใช High Suction ดูดละอองน้ําในขณะขูดหินปูนดวยเครื่องขูดหินปูนไฟฟาที่ระยะ
10 เซนติเมตร ระหวาง Suction Tip กับปลาย Tip ของหัวขูดสามารถดูดละอองน้ํา
อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 10 นาที ไดอยางดี
6.3.5 เมื่อใช High Volume Suction รวมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลา 10 นาที
แรงดูดของ High Volume Suction และ Saliva Ejector คงที่
6.3.6 ตัวเกาอี้คนไข เมื่อใชปุมปรับตําแหนง Preset กับคนที่มีน้ําหนักมากกวา 90 กิโลกรัม
ตําแหนง ไมเปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว
6.3.7 เมื่อปุมปรับตําแหนง Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยูที่สวิตชเทา
ขณะที่กําลังใชงานดามกรอตัวเกาอี้คนไขจะไมทํางานไมวาจะปรับเกาอี้อยูในตําแหนงใดก็
ตาม (ทดสอบ Chair Lock System)
6.3.8 มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.3.9 มีคูมือการซอมและวงจรของเครื่อง (Technician / Service Manual)
6.3.10 มีใบรับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ตรวจรับ
6.3.11 เปนของใหมที่ไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน
6.3.12 มีอะไหลไวบริการไมต่ํากวา 10 ป
6.3.13 ผูขายตองประกอบและติดตั้งยูนิตทําฟนจนใชงานไดดีและอธิบายการใชงานใหกบั
เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานใหบํารุงรักษาและสามารถใชงานไดอยางถูกตอง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-86.3.14 ในระยะเวลาที่รับประกัน หากเครื่องเกิดการชํารุดขัดของ ผูขายจะตองรีบ ดําเนินการ
แกไขใหใชงานไดดีภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง หากทําการแกไขแลวถึง 2
ครั้งแตยังใชการไมไดตามปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยนชิ้นสวนใหมหรือนําเครื่องใหมมา
เปลี่ยนใหโดยไม คิดคาใชจายใดๆ
6.3.15 บริษัทผูเสนอราคาตองผานการจําหนายยูนิตทันตกรรมและบริการหลังการขายกับ
หนวยราชการ และสถานการศึกษาดานทันตกรรม และมีหนังสือรับรอง ไมนอยกวา 5
หนวยงาน
จํานวน 1 ยูนิต วงเงินงบประมาณ 460,000.00บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 6
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียงปรับสูงต่ําดวยไฟฟา
1. ความตองการ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียงปรับสูงต่ําดวยไฟฟา
2. วัตถุประสงคการใชงาน เพื่อใชบําบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับ กระดูก หมอนรองกระดูก ขอตอ และกลามเนื้อ
ของคอและหลัง
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ใชไฟฟา 220-230 โวลท 50-60 เฮิรตซ
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 สามารถตั้งโปรแกรมการดึงไดไมนอยกวา 3 ลักษณะคือ
4.1.1 การดึงตอเนื่อง (Static Traction)
4.1.2 การดึงแบบจังหวะ (Intermittent Traction)
4.1.3 การดึงแบบรอบ (Cyclic หรือ Cycle Traction)
4.2 สามารถปรับขั้นของการดึงไดไมนอยกวา 9 ขั้น
4.3 เลือกตั้งแรงดึงไดทั้งในหนวยของกิโลกรัม นิวตัน และปอนด
4.4 ปรับตั้งแรงดึงไดตั้งแต 0-90 กิโลกรัม
4.5 ตั้งเวลาหนวงการดึงและพักได ตั้งแต 0-99 วินาที
4.6 สามารถตั้งเวลาในการรักษาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 นาที
4.7 หนาจอเปนระบบสัมผัส (Touch Screen) และปุมกด เพื่อสะดวกตอการใชงาน
4.8 สามารถปรับหมุนหนาจอไดไมนอยกวา 270 องศา
4.9 หนาจอเปน Monochrome สามารปรับความมืด-สวางของหนาจอโดยใชปุมหมุน
4.10 สามารถบันทึกขอมูลคาพารามิเตอรลงในตัวเครื่องไดไมนอยกวา 10 ขอมูล
4.11 สามารถบันทึกคา Defalt ของเครื่องไดเพื่อเปนคามาตรฐานของเครื่องเปนการอํานวยความสะดวก
ของการใชคาพารามิเตอรที่ใชงานเปนประจํา
4.12 สามารถบันทึกชื่อผูปวย ระดับความเจ็บปวด (Numeric Pain Scale) ตําแหนงที่มีอาการปวด
(Pain Map) และชนิดของอาการปวด (Pain Type) และพารามิเตอรตางๆลงใน Patient Data
Card ได
4.13 มีระบบความปลอดภัยสําหรับผูปวย โดยสวิทซหยุดการทํางานผูปวยสามารถหยุดเครื่องไดเองเมื่อมี
ความผิดปกติ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-24.14 อุปกรณประกอบการใชงาน
4.14.1 Pelvic Belt
จํานวนไมนอยกวา 1 ชิ้น
4.14.2 Thoracic Belt
จํานวนไมนอยกวา 1 ชิ้น
4.14.3 Cervical Belt
จํานวนไมนอยกวา 1 ชิ้น
4.14.4 Patient Interrupt Switch
จํานวนไมนอยกวา 1 ชิ้น
4.14.5 Patient Data Card
จํานวนไมนอยกวา 1 แผน
4.14.6 อุปกรณฝกเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Stabilizer) จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
4.14.7 เตียงดึงคอดึงหลังแบบปรับสูง-ต่ําไดดวยไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 1 เตียง
(ผลิตภัณฑภายในประเทศ)
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑของยุโรปหรืออเมริกา
5.2 เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
5.3 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 2 ป พรอมบริการอะไหลโดยไมคิดมูลคา
5.4 มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ชุด
5.5 มีใบแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรง
5.6 มีใบอนุญาตการนําเขาเครื่องมือแพทยจดแจงรายการละเอียด จากคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 375,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 7
คุณลักษณะเฉพาะรถเข็นเปลนอนสแตนเลสพรอมราวกั้นและเสาน้ําเกลือ
1. ความตองการ รถเข็นเปลนอนสแตนเลสพรอมราวกั้นและเสาน้ําเกลือมีอุปกรณประกอบและมี
คุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อใชใน
ในการเคลื่อนยายผูปวย
3. คุณสมบัติทั่วไป เคลื่อนยายไดงาย มีความแข็งแรงทนทาน ชนิดปรับหัวสูงได พรอมเสาน้ําเกลือ ใน
กรณีที่ผูปวยตองใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 โครงสรางของรถเข็น
4.1.1 โครงสรางตัวรถเข็นทําดวยสเตนเลสกลม ขนาดเสนรอบวงไมนอยกวา 10 ซม. เปนรูปตัวยู
(U) คว่ําสองอัน แตละอันขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 75 ซม. วางอยูบนลอกลมขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 150 มม.
4.1.2 เชื่อมยึดหัวทายดานบนดวยสแตนเลสแบนขนาดกวางไมนอยกวา 5 ซม. หนาไมนอยกวา
3 มม. ยาว 61 ซม.พับปลายทั้งสองขางหงายขึ้นสูง 4 ซม.กลึงปลายโคงมนเพื่อรองรับเปล ระยะหาง
ระหวางเหล็กทั้งสองเสน 90 ซม.
4.1.3 เชื่อมยึดดานลางทั้งดานหัวและทายดวยสแตนเลสกลม ขนาดเสนรอบวงไมนอยกวา 4
ซม. ยาว 54 ซม. และเชื่อมยึดอีกหนึ่งเสนหางจากดานหัวเตียง 48 ซม. เพื่อรองรับที่วางทอออกซิเจน
4.1.4 เชื่อมยึดดานขางทั้งสองขาง ดวยสแตนเลสกลม ขนาดเสนรอบวงไมนอยกวา 4 ซม. ยาว
106 ซม.
4.1.5 ชั้นลางรถเข็นดานหัวมีถาดสําหรับวางของทําดวยสแตนเลส ขนาดกวาง 54 ซม. ยาว 40
ซม. ลึก 2 ซม. เชื่อมยึดกับโครงรถเข็น
4.2 เปลหามสวนรองรับผูปวย
4.2.1 โครงเปลดานนอกเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด กวาง 60 ซม. ยาว 200 ซม. มุมโคงมนทั้งสี่
มุม ทําดวยสเตนเลสกลม ขนาดเสนรอบวงไมนอยกวา 10 ซม. ประกอบสแตนเลสกลม 2 เสนเชื่อมตอ
กันสนิทบริเวณกึ่งกลางของหัวและทาย บริเวณมุมทั้งสี่มุมดานในโครงสแตนเลสเปนรูปโคงวาว
สําหรับมือจับเข็น
4.2.2 มีสแตนเลสกลมขนาดเสนรอบวงไมนอยกวา 10 ซม. ยาว 54 ซม. เชื่อมยึดหัวทาย หาง
จากขอบมือจับเข็นไมนอยกวา 6 ซม.
4.2.3 พื้นเปลทําดวยสแตนเลสหนา 1 มม ขอบคว่ํา แบงเปน 2 สวน สวนหัว กวาง 53 ซม.
ยาว 55 ซม. ยกปรับความสูงได 3 ระดับ รองรับดวยแกนทําดวยสแตนเลสเสนกลมตันขนาด 10 มม.
มีที่จับยกดานหัวทําดวยสแตนเลสเสนกลมตันขนาด 7 มม. เชื่อมยึดตอกับขอบดานนอก กึ่งกลาง เปน
รูปตัวยู (U) คว่ํา กวางไมนอยกวา 15 ซม. สูงไมนอยกวา 6 ซม.
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-24.2.4 พื้นเปลสวนลาง ขนาดกวาง 53 ซม. ยาว 119 ซม.ดานทายเปลกึ่งกลางมี่ที่กั้นเบาะ ทํา
ดวยสแตนเลสเสนกลมตันขนาด 7 มม. เชื่อมยึดตอกับขอบดานนอก กึ่งกลาง เปนรูปตัวยู (U) คว่ํา
กวางไมนอยกวา 15 ซม. สูงไมนอยกวา 6 ซม.
4.2.5 มีที่ล็อคเปลกับโครงเข็น ดานหัวสองอัน ดานทายสองอัน ทําดวยสแตนเลสแบน ขนาด 2
ซม. เชื่อมยึดกับโครงเปลเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ดานกวาง 8 ซม.ติดกับโครงเปล ดานลาง 2 ซม. ดาน
ยาว 12 ซม.แนบกับโครงรถเข็น และ 11 ซม.
4.2.6 ดานหลังของเปลรองรับดวยสแตนเลสแบน 3 ซม. ยาว 54 ซม. 4 เสน หางกันไมมากกวา
25 ซม. เพื่อความแข็งแรงคงทน
4.2.7 สามารถยกตัวเปลออกจากตัวรถได
4.3 ราวกั้น
4.3.1 ราวกั้นดานขางทั้งสองขางเลื่อนขึ้นลงไดสะดวก ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มุมโคงมน
ทั้งสี่มุม ทําดวยดวยสแตนเลสกลม ขนาดเสนรอบวงไมนอยกวา 3.5 ซม. ขนาดกวาง 45 ซม. ยาว 90
ซม. มี่ซี่กรงทําดวยสแตนเลสกลม ขนาดเสนรอบวงไมนอยกวา 3 ซม. เชื่อมตอตามแนวตั้ง อยางนอย
4 อันเวนระยะหางเทา ๆ กัน
4.3.2 มีรางรองรับราวกั้นทําดวยสแตนเลสเสนกลมตันขนาดไมนอยกวา 7 มม ยาว 26 ซม.
4.4 เสาน้ําเกลือ
4.4.1 เสาน้ําเกลือทําดวยสแตนเลสกลม ขนาดเสนรอบวงไมนอยกวา 6 ซม. ยาวไมนอยกวา
122 ซม. ที่แขวนน้ําเกลือทําดวยสแตนเลสเสนกลมตันขนาด 7 มม. ยาวไมนอยกวา 25 ซม. เชื่อมตอ
กับเสาตรงกึ่งกลางเสน ปลายโคงเปนตะขอแขวนน้ําเกลือ 2 ขาง
4.4.2 มีที่เสียบเสาน้ําเกลือ 2 จุด ดานหัวและทาย
4.4.3 มีที่วางเก็บเสาน้ําเกลือเมื่อไมใช
4.5 ที่วางทอออกซิเจน
4.5.1 ทําดวยสแตนเลสแบนหนาไมนอยกวา 2 มม. กวาง 2.5 ซม. โคงเปนลักษณะวงกลมขนาด
เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 16 ซม. จํานวน 3 วง เชื่อมติดกับแกนแบนหนากวาง 5 ซม. ยาวไมนอย
กวา 50 ซม. จํานวน 2 แผน ดานทายรองรับดวยสแตนเลสแบนสี่แฉก
4.5.2 วางยึดกับโครงรถเข็นลักษณะเอียงมีจุดเชื่อมตอกับโครงอยางนอย 3 จุด คือดานปากทอ
ดานขาง และดานทาย โดยดานปากทอสูงจากขอบโครงไมนอยกวา 10 ซม. รองรับดวยสแตนเลสเสน
กลมตันขนาด 7 มม.
4.6 เบาะรองนอน
4.6.1 เบาะรองนอนทําดวยฟองน้ําอัดแนน ขนาดกวาง 54 ซม. ยาว ไมนอยกวา 172 ซม. หนา
ไมนอยกวา 5 ซม. วางพอดีในเปลนอน
4.6.2 เย็บหุมดวยหนังเทียมอยางดีไมขาดงาย มีซิบเปดดานหัวสามารถถอดเบาะได
4.7 ลอเปล
4.7.1 เปนลอกลมขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 150 มม. จํานวน 4 ลอ
4.7.2 ระบบเบรกเปนแบบล็อคลอล็อคคอหยุดนิ่ง 2 ลอ และล็อคใหวิ่งตรง 2 ลอ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-34.4.3 ลูกปนเปนลูกปนตลับ (Precision ball bearing)
4.4.4 ลอเปนยางวัสดุเปน Thermoplastic rubber สีเทา
4.4.5 ลอมีคุณสมบัติพิเศษสามารถทนตอน้ํามันพืช น้ําเกลือ น้ํามันเครื่อง และจาระบี
ได 100%
4.4.6 เปนสินคาตางประเทศ
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 สแตนเลสเปนสแตนเลสเกรด 304 ไมเปนสนิม
5.2 รอยเชื่อมตอทุกจุดมีลักษณะเรียบเนียน ไมบาดมือขณะใชงาน
5.3 รับประกันคุณภาพเปนเวลาอยางนอย 1 ป นับตั้งแตวันมอบของครบ
5.4 เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 53,800.00 บาท (หาหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 8
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบกระเปา
1. ความตองการ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบกระเปาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับวัดความดันโลหิตในผูปวยเยี่ยมบาน ออกหนวยเคลื่อนที่ หรือขณะ
เคลื่อนยายผูปวย
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล สามารถแสดงคา Systolic , Diastolic และ Pulse
ในเวลาเดียวกัน
3.2 สามารถพกพาไดสะดวก
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 เปนเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล สามารถแสดงคา Systolic , Diastolic และ Pulse
ใน เวลาเดียวกัน
4.2 ระบบการวัด Oscillometric Method (Double Cuff Method)
4.3 พิสัยการวัดความดันโลหิต 20– 280 มม.ปรอท อัตราชีพจร 30 - 199 ครั้ง/นาที
4.4 ความเที่ยงตรง ความดันโลหิต4 มม.ปรอท อัตราชีพจร 5% ตามคําแนะนําของ AAMI
guidelines
4.5 การสูบลม ปมลมเขาปลอกแขนดวยการบีบลูกสูบ และผอนลมโดยอัตโนมัติ
4.6 (Inflation method) พรอมทั้ง Detect คา Systolic ,Diastolic และ Pulse อัตโนมัติ
4.7 โหมดการวัดมี Normal mode , Slow mode, Auscultation mode
4.8 เครื่องสามารถทํา Tourniquet Test ได
4.9 แหลงพลังงาน แบตเตอรี่อัลคาไลน “AA” 1 กอน
4.10 จํานวนครั้งที่วัดได ประมาณ 1,000 ครั้ง เมื่อแบตเตอรี่เต็ม
4.11 ขนาดตัวเครื่อง 70 x 46 x 169 มม. ปลอกแขน 150 x 520 มม.
4.12 น้ําหนัก ตัวเครื่อง 130 กรัม (ไมรวมแบตเตอรี)่ ปลอกแขน 150 กรัม (ไมรวมสาย,ขนาด M)
4.13 มีปลอกแขนหลายขนาด ไดแก SS , S , M , L
4.14 ตองมีระบบตรวจคาความเที่ยงตรง เพื่อรองรับระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑภายในทวีปเอเชีย
5.2 รับประกันคุณภาพสินคา 12 เดือน นับแตวันสงมอบสินคา
5.3 มีคูมือการใชงานภาษาไทย 1 เลม
จํานวน 7 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 56,000.00 บาท (หาหมื่นหกพันบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชือ่
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 9
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดตั้งโตะ
1.วัตถุประสงคการใชงาน ใชวัดความดันโลหิตในหนวยงานที่มีผปู วยมาก เชน ในหอผูปวย หองฉุกเฉิน ผูปวย
นอก และการออกหนวยเคลื่อนที่
2. คุณลักษณะทั่วไป
2.1 สามารถวัดความดันโลหิตไดแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ
2.2 ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก น้ําหนักตัวเครื่องไมเกิน 0.52
กิโลกรัม ตัวเครื่องมีขนาดไมมากกวา 123 mm x 99 mm x 201 mm (กวางxยาวxสูง)
2.3 ปลอกแขนสามารถวัดไดตั้งแต 12 - 50 cm
2.4 จอภาพแสดงผลเปนตัวเลข 7 segment LCD สามารถมองเห็นคาความดันโลหิตและชีพจรที่วัด
ไดชัดเจน
2.5 ใชกับไฟฟา AC100 - 240 โวลต 50/60 เฮิรตซ
2.6 มีเอกสารรับรองการผานการทดสอบคาความดันโลหิตตามมาตรฐานของ IEC606011:1988+A1:1991+A2:1995,UL60601-1, Medical electrical equipment-part 1
2.7 ความปลอดภัยระดับ 2
2.8 เปนเครื่องที่ไดรับมาตรฐาน FDA,CE,ISO 13485,ISO9002,GMP หรือดีกวา
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 ใชเทคนิคการวัดแบบ Oscillometric
3.2 มีโปรแกรมตรวจรับอัตราการเตนของหัวใจหรือชีพจรที่ไมปกติ
3.3 สามารถวัดคาความดันบนได 60 - 250 มม.ปรอท สามารถวัดคาความดันลางได
40 - 200 มม.ปรอท และสามารถวัดคาอัตราการเตนของหัวใจ 40 - 200 ครัง้ /นาที
3.4 เครื่องสามารถวัดคาไดแมนยําสูงโดยมีคาความคลาดเคลื่อนของคาความดันโลหิตไมเกิน
± 3 mmHg และคาชีพจรไมเกิน ±5%
3.5 ตัวเครื่องมีระบบความปลอดภัยจากแรงดันลม 0 - 300 มม.ปรอท
3.6 เครื่องสามารถปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานเกิน 5 นาที โดยเครื่องจะตัดไฟหนาจอภาพ
3.7 มีระบบเช็คการเคลื่อนไหวของรางกายขณะวัดความดัน ถามีการเคลื่อนไหวเครื่องจะหยุดวัด
ประมาณ 5 วินาที
4. อุปกรณประกอบการใชงาน
4.1 สายไฟ AC
4.2 แบตเตอรรี รีชารจ
4.3 ผาพันแขน เบอร M (สําหรับผูใหญ)
4.4 ผาพันแขน เบอร L (สําหรับคนอวน)
4.5 คูมือการใชงานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

จํานวน 1 เสน
จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 เสน
จํานวน 1 เสน
อยางละ 1 เลม
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-25. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 มีใบแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากบริษัทจากโรงงานผูผลิต
จํานวน 7 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 105,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาพันบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 10
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องดูดเสมหะแรงสูง
1. ความตองการ เครื่องดูดเสมหะและของเหลวแรงสูงสําหรับผูปวยที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชดูดเสมหะและของเหลวออกจากผูปวย สามารถเข็นเคลื่อนยายไดสะดวก
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 ใชไฟฟากระแสสลับ 220 Volt 50 Hz
3.2 โครงสรางแข็งแรงทําจากพลาสติก acrylonitrile-butadiene-styrene:ABS สวยงามดูสะอาด มี
น้ําหนักเบา ทนตอการผุกรอนจากกรด ดาง ไมเปนสนิม และปองกันกระแสไฟฟารั่ว
3.3 ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
3.4 ไดรับมาตรฐานยุโรป CE mark 0434
3.5 เคลื่อนยายไดสะดวก มีลอสี่ลอ ลอใหญ 2 ลอ และลอเล็กพรอมเบรก 2 ลอ
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ปมเปนแบบสองกระบอกสูบ (Twin- Cylinder) ไมใชน้ํามันหลอลื่น ประหยัดไฟฟา และเสียงเงียบ
เบา ไมรบกวนผูปวย
4.2 ตัวปมทําจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยดทนทาน และเปนระบบ Non Maintenance ตลอดอายุการ
ใชงาน
4.3 มอเตอรใชระบบ CNS Standard E class design และ Capacitor activation without spark
4.4 สามารถใชแรงดูดไดในชวงระหวาง 10 – 720 มิลลิเมตรปรอท
4.5 เครื่องสามารถดูดไดดวยความเร็วไมนอยกวา 80 ลิตรตอนาที
4.6 มีสวิทซควบคุมแรงดูดดวยมือและดวยเทา
4.7 มีขวดบรรจุเสมหะหรือของเหลวเปนแบบโพลีคารบอเนต สามารถมองเห็นลักษณะของเหลวได ทน
ความรอนและแรงดันไดสูง สามารถนําเขาเครื่องนึ่งฆาเชื้อได
4.8 ขนาดของขวดเก็บของเหลวอยางนอย 3000 มิลลิลิตร จํานวน 2 ใบ พรอมระบบกันน้ําลน และ
หากขวดแรกเต็มจะถายของเหลวไปอีกขวดอัตโนมัติ
4.9 มีฟวสปองกันกรณีไฟกระชากหรือไฟเกิน
4.10 มีระบบกรองความชื้นและแบคทีเรีย เพื่อปองกันไมใหผานสายมากับแรงดูด
4.11 มีพัดลมระบายอากาศดานหลังชวยใหระบายความรอนในเครื่อง สามารถทํางานไดตอเนื่องเปน
เวลานาน
4.12 มีชองใสอุปกรณ เชนสายซัคชั่น ดานหลังเพื่อสะดวกตอการใชงาน
5. อุปกรณประกอบการใชงาน
5.1 สายดูดของเหลวชนิดซิลิโคน
5.2 สายซัคชั่นเบอร 10 12 14 16 18 อยางนอยเบอรละ

1 ชุด
5 เสน

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-25.3
5.4
5.5
5.6

Foot switch
Filter
คูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ
รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป

1 ชุด
4 อัน
1 เลม

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 11
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ
1 ความตองการ เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัตติ ามขอกําหนด
2 วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับกระตุกหัวใจผูปวยที่หัวใจเตนผิดปกติหรือหยุดเตนใหกลับมาทํางาน
ตามปกติ
3 คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก มีน้ําหนักไมเกิน 3 กิโลกรัม
3.2 ตัวเครื่องประกอบดวย ภาคแนะนําการกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED mode ),ภาคติดตามคลื่นไฟฟา
หัวใจ(Monitoring Mode)และภาคการกระตุกหัวใจแบบผูใชปรับตั้งเอง(Manual Mode)
3.3 ตั ว เครื่ อ งใช ส ามารถใช ง านได กั บ แบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มไอออนแบบประจุ ใ หม ไ ด (Lithium-ion
Rechargeable) และแบบใชแลวทิ้ง (Disposable) ชนิด Lithium Manganese Dioxide ได
สามารถใชกระตุกหัวใจไดไมนอยกวา 60 ครั้งหรือเปดใชงานตอเนื่องไดไมนอยกวา 3 ชั่วโมง
3.4 ไดรับมาตรฐานสากลเชน MILSTD810G, IEC60529 หรือ IP55 หรือเทียบเทา
4 คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 สามารถเลือกปรับใหใชกระตุกหัวใจผูปวยเด็ก (1-8 ป) และผูใหญ (8ปขึ้นไป) ไดโดยไมตองเปลี่ยน
แผนสําหรับการกระตุกหัวใจ (Pads)
4.2 ใชรูปคลื่นในการกระตุกหัวใจแบบ Biphasic Truncated Exponential โดยมีการปรับรูปแบบใน
การปลอยรูปคลื่นที่เหมาะสมตามสภาวะความตานทานของผูปวย ที่พลังงานสูงสุดไมเกิน 200
จูลส สําหรับผูใหญ และไมเกิน 50 จูลส สําหรับเด็ก โดยใชเวลาในการประจุ (Charge Time) ไม
เกิน 10 วินาที โดยผูใชสามารถเลือกปรับตั้งคาพลังงานที่จะใชกระตุกหัวใจได
4.3 มีจอภาพแสดงผลชนิด LCD Color สําหรับแสดงรูปคลื่นไฟฟาหัวใจ,อัตราการเตน,การแนะนํา การ
จะทําการกระตุกหัวใจ, สภาวะการทํางานของเครื่อง
4.4 จอภาพสามารถแสดงรูปคลื่นไฟฟาหัวใจไดจากการติดแผน Pads และสามารถรับสัญญาณจาก ชุด
สงคลื่นไฟฟาหัวใจแบบไรสายได
4.5 สามารถวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจที่ผิดปกติพรอมมีเสียงภาษาไทยแนะนําการกระตุกหัวใจได(Voice
Prompt) พรอมทั้งเสียงแนะนํากระบวนการทํา CPR ผูปวยแบบ 30:2 ได
4.6 สามารถเลือกตั้งคารูปแบบการกระตุกหัวใจ(AED Mode) ไดที่ 150หรือ200 จูลส(Fixed) และ แบบ
150-200, 150-150-200 จูลส (Energy Escalating) และมีโหมดการใชงาน แบบปรับเอง (Manual
Mode) ที่ 2-200จูลส พรอมการทํา cardio versions ได
4.7 สามารถเก็บขอมูลผูปว ยไดทั้งรูปคลื่นและเหตุการณ (Events)ไดอยางนอย 3เหตุการณ ๆละ 17
ชั่วโมง โดยสามารถเรียกดูยอนหลังไดบนจอภาพที่ตัวเครื่องและรองรับการสงขอมูลไปยัง อุปกรณ
ภายนอกโดยผานInfrared Port หรือ แผนความจําได รวมทั้งการสั่งพิมพผลทางชุดเครื่องพิมพแบบ
ไรสายได(Optional)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-25 อุปกรณประกอบการใชงาน
5.1 Multifunctional Electrode Pads
5.2 Battery แบบประจุใหมได
5.3 แทนชารจแบตเตอรี่
5.4 ชุดวัด ECG แบบไรสาย
5.5 คูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
1
1
1
1

ชุด
กอน
ชุด
ชุด
เลม

6 เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป นับแตวันรับมอบของครบ และมีบริการซอมหลังการขาย ในระยะ
ประกันหากเกิดการขัดของดวยประการใด เนื่องจากการใชงานตามปกติผูขายตองดําเนินการแกไขให
ใชการไดภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงโดยไมคิดมูลคาและคาใชจายใดๆ
6.2 ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากโรงงานผูผลิตหรือตัวแทนในประเทศ
6.3 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือแคตตาลอกจริง แสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต หรือเอกสารที่ระบุ
รายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ พรอมเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวขอที่ทางราชการกําหนดให
ชัดเจน ถูกตอง เพื่อประกอบพิจารณา
6.4 เปนของใหมไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 12
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสองรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองดาน
1. ความตองการ เครื่องสองรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองดาน ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใหแสงรักษาทารกแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลืองแบบสองดานบนและลาง
เพื่อลดระดับบิลลิรูบินในเลือดใหปกติ
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนเครื่องใหแสงทารกแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลืองแบบสองบนและลาง
3.2 ใชไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต 50 เฮิรตซ
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
4.1 โคมใหแสงเปนรูปทรงเหลี่ยมโคงทําดวยเหล็กซิงกเคลือบสีทั้งดานบนและลางพรอมบานเกร็ด
ระบายความรอน ขนาดของโคมไมนอยกวา กวาง 40 ซม. x ยาว 72 ซม. x หนา 5 ซม.
ประกอบดวย
4.1.1 หลอดแอลอีดี แบบ Blue Light มีความยาวคลื่นแสง (Wave Length) 420-480 นาโนเมตร
(มี peek emission ที่ 460 นาโนเมตร) จํานวน 108 หลอด หลอดไฟสามารถเลือกใชงานเฉพาะ
ดานบนหรือดานลาง ขึ้นอยูกับความรุนแรงภาวะตัวเหลืองของทารก
4.1.2 มีพลาสติกอคริลิคใสสําหรับปดหลอด หนา 3 มม. จํานวน 2 แผน
4.1.3 มานบังแสงบริเวณโคมดานบน 4 ดาน มีรางมานเลื่อนเปด - ปดมาน ไดสะดวก จํานวน 1 ชุด
4.2 แทนเครื่อง ประกอบดวย
4.2.1 ชุดหนาปด ประกอบดวย สวิตช Power, สวิตช เปด-ปด แสงไฟบริเวณโคมบน, สวิตช
เปด-ปด แสงไฟบริเวณโคมลาง, สวิตชเลือกระดับความเขมแสง 30 µW และ 50 µW
จอดิจิตอลเทอรโมมิเตอรแบบตัวเลขเพื่อวัดอุณหภูมิ บริเวณคริบและนาฬิกาบันทึกชั่วโมง
(Hour Meter) ได 9,999 ชั่วโมง จํานวน 2 อัน เมื่อปดสวิทชเครื่อง ตัวเลขที่บันทึกชั่วโมง
ไวไมถูกลบ และมีปุม Re set สําหรับกดตัวเลขบันทึกชั่วโมง มาที่ 0 ไดตลอด
4.2.2 คริบรองรับทารกแรกเกิด ขนาดกวาง 40 ซม. x ยาว 60 ซม. x หนา 12 ซม. บริเวณกรอบ
ทําดวยสแตนเลส พรอมแผนพลาสติก อคริลิคใสรองรับทารก หนา 6 มม .และมีพลาสติกใส
กั้น 4 ดาน เปด-ปด ดานขางได 2 ดาน
4.2.3 มีถาดซิลิโคน สําหรับทารกนอนชนิดใสแสงผานได และมีขอบดานขางกันของเหลวไหลลง
ไปดานลาง จํานวน 1 ถาด
4.2.4 แผนเหล็กซิงกเคลือบสีปดกั้นแสงโคมดานลาง 4 ดาน
4.2.5 มี Digital Thermometer แสดงอุณหภูมิที่บริเวณคริบ
4.2.6 ฟวส ขนาด 5 แอมป จํานวน 1 หลอด
4.2.7 สายไฟพรอมปลั๊กสําเร็จรูปแบบมีสายดินเพื่อปองกันไฟรั่ว ยาว 3 เมตร จํานวน 1 เสน
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-24.2.8 มีลอคลาสเตอรยางกลม ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 4 ลอ ลอคได 2 ลอ
4.2.9 ขนาดของเครื่อง กวาง 48 ซม. x ยาว 80 ซม. x สูงจากพื้นถึงบนสุด 145 ซม.
5. เงื่อนไขอื่น ๆ
5.1 เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย
5.2 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย จํานวน 1 เลม
5.3 มีใบรับรองผลงานกับทางโรงพยาบาลของรัฐฯ วาเปนเครื่องที่ใชงานไดดีเปนที่ยอมรับมาแสดง
ตอคณะกรรมการอยางนอย 3 แหง
5.4 มีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทผูผลิต
5.5 รับประกันคุณภาพ 1 ป
5.6 ในระยะรับประกันหากเกิดการขัดของเนื่องจาก การใชงานตามปกติ ผูขายจะดําเนินการแกไข
ใหใชการไดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง หากแกไขแลว 2 ครั้งยังไมสามารถใชงานได
ตามปกติ ผูขายตองเปลี่ยนชิ้นสวนใหม หรือเปลี่ยนเครื่องใหมให โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
จํานวน 1เครื่อง วงเงินงบประมาณ 161,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 13
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา
1. ความตองการ กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับสองตรวจในหองปฏิบัติการ
3. คุณลักษณะทั่วไป
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 หัวกลอง แบบ Siedentopf มีระบบปองกันเชื้อรา สามารถปรับไดอยางนอย 2 ระดับ กระบอก
ตาคู เอียงไมเกิน 30 องศา สามารถปรับระยะหางระหวางตาไดตั้งแต 48 - 75 มม.มีระบบล็อค
หัวกลอง 2 จุด จากโรงงานผูผลิตเพื่อปองกันการรวงหลนของหัวกลอง
4.2 เลนสตา ระบบปองกันเชื้อราชนิดเห็นภาพกวาง ขนาดกําลังขยาย 10X จํานวน 1 คู มี Field
number ไมต่ํากวา 20 mm.
4.3 แปนบรรจุเลนสวัตถุ สามารถบรรจุเลนสวัตถุไดไมนอยกวา 4 ชอง
4.4 เลนสวัตถุ มีระบบปองกันเชื้อรา และมีระบบทางเดินแสงแบบ Infinity Optical system ชนิด
Plan Achromat
4.4.1 ขนาดกําลังขยาย 4X มีคา N.A.ไมต่ํากวา 0.1 มีระยะการทํางานไมต่ํากวา 27.8 มม.
4.4.2 ขนาดกําลังขยาย 10X มีคา N.A.ไมต่ํากวา 0.25มีระยะการทํางานไมต่ํากวา 8.0 มม.
4.4.3 ขนาดกําลังขยาย 40X มีคา N.A.ไมต่ํากวา 0.65มีระยะการทํางานไมต่ํากวา 0.6 มม.
4.4.4 ขนาดกําลังขยาย 100X มีคา N.A.ไมต่ํากวา 1.25มีระยะการทํางานไมต่ํากวา 0.13 มม.
4.5 แทนวางตัวอยาง เปนชนิด Rackless stage (แบบไมมีฟนเฟองยื่นออกมานอกฐาน)
ขนาดไมต่ํากวา 120 มม. X 132มม. สามารถเลื่อนสไลดในแนวแกน X และแกน Y
ไมต่ํากวา 76 มม. X 30 มม.
4.6 เลนสรวมแสง ชนิด Abbe มีคา N.A. ไมนอยกวา 1.25 พรอม Iris diaphragm สามารถปรับ
ขึ้น-ลง ไดโดยมีปุมควบคุม
4.7 ระบบปรับภาพชัด มีปุมปรับภาพละเอียด และปรับภาพหยาบ ชนิดแกนรวมทั้งสองขางของ
กลองจุลทรรศนพรอมวงแหวนปรับฝดเบา และปุมตั้งระยะหาภาพชัดซึ่งสามารถปองกันเลนส
วัตถุกระทบกับตัวอยาง
4.8 ระบบแสงสวาง ใชไฟขนาด 0.5 W LED มีอายุการใชงานไมนอยกวา 20,000 ชม. มีปุมปรับเรง
ความสวางและปุมเปด-ปดแยกออกจากกัน
4.9 ฐานไฟ มีชองเก็บชุดแปลงไฟ อยูใตฐานกลอง พรอมชองสําหรับเก็บสายไฟเพื่อความสะดวก
และปลอดภัยในการเคลื่อนยาย มี slot สําหรับรองรับการล็อคตัวกลอง เพื่อปองกันการสูญหาย
ไดงาย
4.10 ตัวกลอง มีระบบ Ergonomic grip เพื่อสะดวกในการเคลือ่ นยายกลอง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-25. เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ
5.1 ไดมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001
5.2 มีหนังสือรับรองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต
5.3 หนังสือคูมือ ถุงคลุมกลอง
5.4 รับประกันคุณภาพ เปนระยะเวลา 1 ป
5.5 เปนของใหมไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน
5.6 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือแคตตาลอกจริง แสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต หรือเอกสาร
ที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ พรอมเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวขอที่ทางราชการ
กําหนดใหชัดเจน ถูกตอง เพื่อประกอบพิจารณา
จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 55,000.00 บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 14
เครื่องใหความอบอุนพรอมอุปกรณชวยชีวิตทารกแรกคลอด
1. ความตองการ เปนเครื่องสําหรับใหความอบอุนสําหรับเด็กทารกแรกคลอดโดยใชแสงอินฟาเรด โดยมี
คุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน
2.1 ใชกับทารกแรกเกิดในหองผูปวยหนักเพื่อใหความอบอุนแกทารกแรกเกิดเพิ่มขึ้นในขณะดูแลรักษา
2.2 ใชปองกันมิใหอุณหภูมิของรางกายทารกแรกเกิดลดลง
2.3 ใชสําหรับควบคุมอุณหภูมิของทารกแรกเกิดไมใหเปลี่ยนแปลงในระหวางการดูแลรักษากอนและหลัง
การผาตัด อาทิเชน ในหนวยงานหองคลอด,หองหลังคลอด และหองวิสัญญี-ผาตัด
2.4 ใชในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีอุณหภูมิต่ํากวาปกติ
2.5 ใชในหองตรวจและรักษาทารกแรกเกิด
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 ใชกับแรงดันกระแสไฟฟาสลับ 220 โวลท 50 เฮริทซ
3.2 ชุดอุปกรณสวนปฏิบัติการประกอบบนรถที่ทําดวยโลหะ ไมเปนสนิม หรือเคลือบวัสดุกันสนิมมีลอ
จํานวน 4 ลอ เพื่อเข็นเคลื่อนที่ไดโดยสะดวกซึ่งเปนลอแบบล็อคไดกับแบบธรรมดา
3.3 ดานลางของเตียงปฏิบัติการมีตูพรอมชั้นวางของสําหรับเก็บวางเครื่องใชของทารกแรกเกิด
3.4 ไดมาตรฐาน ISO 13485:2003 / CE0123
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ตัวเครื่องใหความอบอุนสามารถใหพลังงานความรอนแบบแผรังสี (Radiant Heater) เปนเซรามิคไม
เปลงแสงสวางขณะทําความรอน
4.2 ชุดแผงใหพลังงานความรอนสามารถหมุนไปในแนวนอนดานขาง ไดทั้งดานซายและดานขวา
ไดไมนอยกวา + 85 องศา เพื่อความสะดวกในการถายภาพเอ็กซเรย
4.3 มีโคมไฟใหแสงสวาง (LED Light) เพื่อการสองสวางในการทําหัตถการบนตัวทารกแรกเกิดไดงา ยขึ้น
4.4 มีสวิทซปุมเลือกระบบการควบคุมอุณหภูมิจากผิวหนังเด็ก (Skin /Servo Control) หรือระบบการ
ควบคุมอุณหภูมิแบบปรับเองโดยผูใชงาน (Air /Manual Control) และสามารถปรับเปลี่ยนหนวย
อุณหภูมิเปนแบบองศาเซลเซียส หรือ แบบองศาฟาเรนไฮต ได
4.5 สามารถปรับควบคุมพลังงานความรอนไดทั้งแบบปรับเองโดยผูใชงาน (Manual Control) และแบบ
ปรับโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก (Servo Control) โดยควบคุมดวยระบบ Micro Computer หรือ
Micro Processor
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชือ่ )

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-24.6 มีระบบแบบปรับเองโดยผูใชงาน (Manual Control) เพื่อปรับอุณภูมิใหคงที่ ซึ่งสามารถปรับได
ตั้งแต 0 ถึง 100 เปอรเซ็นต
4.7 มีระบบแบบปรับโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก (Servo Control) สามารถปรับอุณหภูมิไดตั้งแต 34
องศาเซลเซียส ถึง 38 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงคาอุณหภูมิที่ตั้งไดเปนตัวเลข และสามารถปรับ
อุณหภูมิใหเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ครั้งละ 0.1 องศาเซลเซียส
4.8 ที่หนาปทมของเครื่องสามารถอานคาของอุณหภูมิเปนตัวเลขแบบ (LED) ไดอยางนอยตั้งแต 30.042.0 องศาเซลเซียส
4.9 มีไฟสัญญาณแสดงระดับการทํางานของระบบใหความรอน (Heater Output) ไดอยางนอยจํานวน
10 ระดับ
4.10 พื้นเตียงปฏิบัติการมีแผน (X-ray cassette tray) อยูภายใตเบาะรองรับเด็กที่แสงรังสีสามารถสอง
ผานได
4.11 มีที่กั้นปองกันตัวเด็กทารกแรกเกิดตกเตียงอยู 4 ดาน และสามารถดึงออกจากเตียงแลวพับลงไดงาย
อยางนอย 3 ดาน เพื่อความสะดวกสบายในการใหการรักษาพยาบาล พรอมมีชองสําหรับสอดสาย
น้ําเกลือหรือทอสายยางตางๆได 1 ชอง
4.12 มีตัวเลขแสดงเวลาที่ผานไป สําหรับการใชเครื่องหรือการเริ่มตนชวยชีวิตผูปวย พรอมทั้งมีเสียงเตือน
โดยอัตโนมัติ (Apgar Timer) เมื่อเวลาผานไปอยางนอย 1, 5, และ 10 นาที
4.13 เมื่อกดปุมสัมผัสการชวยชีวิตหัวใจ (CPR Timer) จะมีสัญญาณเตือนทุกๆ 30 วินาทีในขณะทําการ
ชวยชีวิตทารกแรกเกิดฟนคืนชีพ
4.14 มีปุมกดที่หนาปทม (Preheat Switch) ของตัวเครื่อง เพื่อทําใหพื้นผิวเบาะรองนอนทารกแรกเกิดมี
ความอบอุนไดเร็วขึ้นกวาปกติ
4.15 สามารถเลือกการตั้งคาอุณหภูมิของ (Alarm set Temperature) ของอุณหภูมิผิวหนังเด็กที่ +1
องศาเซลเซียส หรือ +0.5 องศาเซลเซียส
4.16 หากมีเหตุขัดของทางกระแสไฟฟาดับลงทันทีทันใด คาของอุณหภูมิผิวหนังเด็กและอุณหภูมบิ น
หนาปทมของชุดแผงใหพลังงานความรอนที่ตั้งไวลาสุด
ซึ่งแสดงอยูที่หนาปทมจะยังคงเก็บไวในหนวยความจํา (Memory Function)
และเมื่อไฟฟากลับมาเปนปกติ ผูที่ใชไมตองตั้งคาใหม
4.17 สามารถปรับระดับเสียงเตือนไดไมนอยกวา 8 ระดับ
4.18 มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm)ใหทราบ อยางนอยในกรณีตอไปนี้
4.18.1 เมื่อระบบควบคุมการทํางานของกระแสไฟฟาขัดของ (Mains Failure หรือ Power Failure)
4.18.2 เมื่อระบบการควบคุมทํางานของเครื่องขัดของ (System Failure)
4.18.3 เมื่อสายวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็กชํารุด หรือไมไดตอกับเครื่อง (Skin Temperature Probe)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-34.18.4 เมื่ออุณหภูมิที่ผิวหนังเด็กกับอุณหภูมิที่ตั้งไวตางกันมากกวา 1 องศาเซลเซียสในServo
Mode
และเมื่ออุณหภูมิที่บนหนาปทมสูงกวา 40 องศาเซลเซียสใน Mannual Mode
(Set Temperature)
4.18.5 เครื่องจะเตือนทุกๆ 15 นาที เมื่อความรอนที่แผออกมา(Heater output)ถูกตั้งไวท3ี่ 5%
หรือมากกวา( Baby Check )
4.19 มีชุดใหออกซิเจน
4.19.1 มีชุด Oxygen Flowmeter สามารถควบคุมการไหลของออกซิเจนไดไมนอยกวา 0-15 ลิตร
ตอนาที ติดตั้งอยูดานขางของตัวเครื่องทําใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน
4.19.2 มีชุด Oxygen Humidifier Jar สําหรับใหความชื้นพรอมสายขอตอ จํานวน 1 ชุด
4.19.3 มีชุดขอตอสําหรับใช Oxygen ตามมาตรฐานจากตัวเครื่องพรอมสายยางชนิดทนแรงดัน
สูง ซึ่งสามารถตอเขากับระบบจาย Oxygen Pipeline ของโรงพยาบาลได
4.20 มีชุดดูดเสมหะ
4.20.1 มีเครื่องซัคชั่นปมพรอมเกจวัดแรงดูดซึ่งติดตั้งอยูดานหนาหรือบนชั้นวางของตัวเครื่อง ทําให
สามารถมองเห็นไดชัดเจน
4.20.2 มีชุดขวด Suction Jar สําหรับรองรับเสมหะ พรอมสายขอตอ จํานวน1ชุด
5. อุปกรณประกอบการใชงาน
5.1 สายวัดอุณหภูมิผิวหนังเด็ก (Skin Temperature Probe)
5.2 พลาสติกคลุมเครื่อง (Dust Cover)
5.3 มีเบาะรองรับเด็ก (Mattress Sheet)
5.4 มีที่จับสายไฟ (Cord Holder)
5.5 เครื่องซัคชั่นปม (Suction Pump)

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ผืน
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชิ้น
จํานวน 1ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพอยางนอย 2 ป นับตั้งแตวันที่รับมอบพัสดุ
6.2 มีคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.3 ผูขายมีอะไหลสําหรับซอมบํารุงไวจําหนายเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป
6.4 เปนผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
6.5 มีหลักฐานแสดงการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผลิต
6.6 นับตั้งแตวันที่รับมอบของครบเปนตนไป ในระยะรับประกันหากเกิดการขัดของเนื่องจาก การใช
งานตามปกติ ผูขายจะดําเนินการแกไขใหใชการไดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดแจงและหากแกไข
ไมเสร็จภายใน 15 วัน บริษัทตองนําเครื่องสํารองมาใหใชทดแทน
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-46.7 เปนของใหมไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน
6.8 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือแคตตาลอกจริง แสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต หรือเอกสารที่
ระบุรายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ พรอมเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวขอที่ทางราชการ
กําหนดใหชัดเจน ถูกตอง เพื่อประกอบพิจารณา
จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 380,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถวน)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 15
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา ชนิด 1 สาย
1. วัตถุประสงคการใชงาน ควบคุมการใหยาและสารน้ําทางหลอดเลือดดําของผูปวย
2. คุณลักษณะทั่วไป
2.1 เปนเครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา ขนาดกระทัดรัด มีหูหิ้ว และที่ยึดเครื่อง
เขากับเสาน้ําเกลือได
2.2 ใชไดกับไฟฟากระแสสลับ 100-240 โวลท , 50 - 60 เฮิรท พรอมระบบแบตเตอรี่สํารองภายใน
เครื่องชนิดประจุไฟใหมได
2.3 เปนผลิตภัณฑ ที่ผลิตจากประเทศไทย หรือญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา
3. คุณลักษณะเฉพาะ
3.1 ระบบควบคุมการใหสารละลายเปนแบบ Peristaltic Finger
3.2 สามารถแสดงผลและคาที่กําหนดบนจอภาพขนาด 4.3 นิ้ว เปนจอภาพสี
3.3 เครื่องสามารถใชไดกับชุดใหสารละลายที่ไดมาตรฐานโดยทั่วไปชนิด 20 และ 60 drops/mL
โดยขึ้นที่หนาจอ
3.4 สามารถตัง้ อัตราการใหสารละลายไดดังนี้
3.4.1 3.00 - 300 มิลลิลิตร/ชั่วโมง สําหรับชุดใหสารละลายชนิด 20 drops/mL
3.4.2 1.00 - 100 มิลลิลิตร/ชั่วโมง สําหรับชุดใหสารละลายชนิด 60 drops/mL โดยไดทุก
1 มิลลิลิตร (STEP)
3.5 สามารถกําหนดปริมาณสารละลายที่จะใหได (VTBI) ได 0 - 9999.0 มิลลิลิตร โดยปรับไดดังนี้
3.5.1 0.10 -100 มิลลิลิตร (Step ละ 0.1 มิลลิลิตร)
3.5.2 100 – 9999.00 มิลลิลิตร (Step ละ 1 มิลลิลิตร)
3.5.3 สามารถปรับไดอิสระ (Unlimited)
3.6 สามารถแสดงปริมาตรสารละลายที่ใหไปแลว
3.6.1 0.00 -10 มิลลิลิตร (Step ละ 0.01 มิลลิลิตร)
3.6.2 10 -100.00 มิลลิลิตร (Step ละ 0.1 มิลลิลิตร)
3.6.3 100 - 9999.00 มิลลิลิตร (Step ละ 1 มิลลิลิตร)
3.7 สามารถเลือกกําหนดเวลาการใหสารละลายได 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 วินาที (Stepละ 1 นาที)
หรือปรับอิสระ(Unlimited)
3.8 มีระบบตรวจสอบการอุดตันแบบเลือกปรับตั้งคาไดอยางนอย 10 ระดับ พรอมมีสัญลักษณแสดง
ความดันที่เพิ่มขึ้นใหทราบในแตละระดับ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-23.9 มีระบบเรงการใหสารละลายอยางรวดเร็วไดอยางนอย 3 แบบ ดังนี้
3.9.1 ระบบเรงการใหสารละลายแบบ Purge flow rate 300 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
3.9.2 ระบบเรงการใหสารละลายแบบ Hand on bolus function
3.9.3 ระบบเรงการใหสารละลายแบบ Hand free bolus function
3.10 มีระบบความปลอดภัย และแจงเตือนอยางนอยดังนี้
3.10.1 เกิดการอุดตัน (Occlusion)
3.10.2 พลังงานจากแบตเตอรี่สํารองภายในเครื่องใกลหมด (Low battery)
3.10.3 ประตูเปด
3.10.4 กรณีสายไฟหลุด (Ac cable disconnection)
3.10.5 กําหนดคาอัตราการใหสารละลายมากกวาปริมาณสารละลายที่จะให
3.11 สามารถปรับความสวางของหนาจอและเสียงสัญญาณเตือนได และมีระบบล็อคหนาจอ
3.12 ใช Drip sensor ในการควบคุมการทํางานและมีไฟแสดงการทํางานของ Drip sensor
3.13 รองรับภาษาไทย
3.14 แบตเตอรี่ภายในเครื่องเปนแบบลิเทียมไอออน (Lithium Ion) ชนิดประจุไฟไดใชเวลาใน
การชารจไฟเต็มไมนอยกวา 8 ชั่วโมง และสามารถใชงานไดนานตอเนื่องไดไมนอยกวา
5 ชั่วโมง ที่อัตรา 25 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
3.15 ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล Class I, Type CF,IP22
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
4.1 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจํานวน 1ชุด
4.2 มีเอกสารรับรองวามีชางที่ผานการอบรบและสามารถซอมเครื่องใหได
4.3 รับประกันคุณภาพสินคา 1 ป นับตั้งแตวันสงมอบ
จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสวรส นาบุญ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 16
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องชั่งน้ําหนักขนาดกลางตั้งโตะ ชนิดธรรมดา แบบแสดงตัวเลข
1. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับชั่งน้ําหนักเด็กเล็กแบบนอน
2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง
2.1 ชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 20 kg ละเอียด 10/20 กรัม
2.2 จอแสดงผล LCD ตัวเลขขนาด 16 มม. อานงาย ชัดเจน
2.3 ชั่งไดในหนวย Kg, และ Ib
2.4 มีโปรแกรม Tare (หักน้ําหนักภาชนะ) Hold (ล็อคคาน้ําหนักเด็ก)
2.5 ถาดเด็กนอน ขนาด 550 x 265 x 80 มม. (ถอดออกได)
2.6 พลังงาน ถานไฟฉาย AA 1.5 V จํานวน 6 กอน
2.7 มีเครื่องหมายเตือน เมื่อแบตเตอรี่ออน
2.8 ปดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไมไดใชงานนานเกินกวา 3 นาที
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ป
3.2 ผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน
จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 16,000.00 (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)
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รายการที่ 17
คุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบ(สําหรับผูใหญ) ทําดวยซิลิโคน
1. ความตองการ ชุดเครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบ(สําหรับผูใหญ) ทําดวยซิลิโคน มีอุปกรณประกอบและ
มีคุคณุ สมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชเปนชุดชวยหายใจใชในกรณีฉุกเฉินโดยการใชมือบีบสามารถใชไดกับ
ผูปวยเด็กโตจนถึงผูใหญ
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 มีสวนประกอบหลักแบงเปน 5 สวน ดังนี้
3.1.1 หนากาก
3.1.2 ชุดวาลวผูปวย
3.1.3 ตัวลูกยางบีบชวยหายใจ
3.1.4 ชุดวาลวออกชิเจน
3.1.5 ถุงเก็บเพิ่มสํารองออกซิเจน
3.2 ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี SILICONE RUBBER , POLYSULPHONE และ STAINLESS STEEL
3.3 เปนผลิตภัณฑทมี่ ีคุณภาพ ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย CE, ISO13485
4.

คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 หนากากทําจาก SILICONE RUBBER สีใส ชวยใหงายตอการสังเกตผูปวย ชิ้นเดียวไรรอยตอ
สําหรับผูใหญ เบอร 4 ขนาด กวาง 9 ซม. ยาว 12 ซม. มีขอตอไดมาตรฐาน (22 mm ID)
4.2 ชุดวาลวผูปวย ทําจากพลาสติกแข็ง POLYSULPHONE แข็งแรง ทนทาน ตกไมแตก และมี
PRESSURE RELIEF VALVE ทําจาก POLYSULPHONE สปริงทําจาก STAINLESS STEEL
สวนที่เปน DUCK BILL VALVE ทําจาก SILICONE สีเขียว ขนาดขอตอของชุดวาลวผูปวยได
มาตรฐานคือ 15 mm ID/ 22 mm OD และ 24 mm ID สําหรับตอเขากับตัวลูกยางบีบชวย
หายใจ
4.3 ตัวลูกยางบีบชวยหายใจ ทําจาก SILICONE RUBBER สีขาวใส ผิวดานนอกหยาบสลับเรียบเพื่อ
ความกระชับบีบไมลื่น ผิวดานในเรียบเปนมันทําความสะอาดงาย มีปริมาตรไมนอยกวา 1,500
มิลลิลิตร และ STROKE VOLUME ไมนอยกวา 1,350 มิลลิลิตร มีความยืดหยุนสูง สามารถบีบ
ชวยหายใจไดสูงสุด 45 ครั้ง/นาที
4.4 ชุดวาลวออกซิเจน เปนระบบใหอากาศเขาไดทางเดียว ทําจากพลาสติกแข็ง POLYSULPHONE
เปนชนิดฝาเกลียวปดทายของลูกยาง มีวาลวขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 ซม.ทําจาก SILICONE
RUBBER สีเขียว มีชองตอกับถุงสํารองออกซิเจนขนาด 22 mm ID มีชองตอออกซิเจนขนาด
6 mm OD
4.5 ถุงเก็บเพิ่มสํารองออกซิเจน ทําจาก SILICONE RUBBER มีขนาดความจุไมนอยกวา 2,000
มิลลิลิตร
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-24.6 อุปกรณทุกสวนสามารถถอดลางทําความสะอาดไดงาย โดยสวนที่ผลิตจาก POLYSULPHONE
และ SILICONE RUBBER สามารถ AUTOCLAVE ไดที่อุณหภูมิไมนอยกวา 134 องศาเซลเซียส
5.

รายละเอียดเพิ่มเติม
5.1 อุปกรณประกอบ
5.1.1 สายตอออกซิเจนยาวไมต่ํากวา 1 เมตร บรรจุในถุงพลาสติก จํานวน 1 เสน
5.1.2 มี Air way ขนาด 70mm. 80mm. 90mm. อยางนอยเบอรละ 1 อัน
5.1.3 กลองเก็บอุปกรณจํานวน 1 ใบ
5.2 เปนของใหมที่ไมเคยใชงานและสาธิตมากอนและไมเปนของเก็บเกา
5.3 ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลจัดซื้อแลวนําไปทําใหปราศจากเชื้อดวยวิธีนึ่งไอน้ําที่อุณหภูมิ 134 องศา
เซลเซียส แลวพบปญหาของอุปกรณทุกชิ้น ทางโรงพยาบาลสามารถคืนของและยกเลิกการสั่งซื้อได
ภายใน 7 วัน หลังจากรับสินคา
5.4 ผูขายตองรับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป นับแตวันรับมอบของครบ เปนตนไป

จํานวน 6 ชุด วงเงิน งบประมาณ 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
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