รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
ชุดครุภัณฑหองบูรณาการกระตุนพัฒนาการระบบประสาท สมอง และสมรรถภาพรางกายผูสูงอายุ
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด
สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ
1. ความตองการ
หองบูรณาการกระตุนพัฒนาการระบบประสาท สมอง และสมรรถภาพรางกายผูสูงอายุ
2. วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชประเมินและบําบัดผูที่มีความบกพรองของระบบประสาท ไดแก การรับสัมผัส การมองเห็น
การไดยิน การไดกลิ่น และการทรงทาเคลื่อนไหว ผูที่มีความบกพรองทางความจํา สมาธิ เพื่อใหเกิดการบูรณา
การประสาทสัมผัส สงผลตอความกาวหนาในพัฒนาการพัฒนาการระบบประสาท สมอง และสมรรถภาพ
รางกายผูสูงอายุพรอมตกแตงพื้นที่ในการติดตั้ง
3. คุณลักษณะทั่วไป
เปนหองพรอมอุปกรณที่มีการออกแบบเพื่อพัฒนาการรับรูดานระบบประสาทสัมผัส การมองเห็น การ
ไดยิน การไดกลิ่น การทรงทาเคลื่อนไหวและสหสัมพันธของตาและมือ ความจํา สมาธิ และการเสริมสราง
สมรรถภาพร า งกายสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ชุ ด อุ ป กรณ นี ้ใ ช วั ส ดุ ที ่มี ค วามปลอดภั ย และได ม าตรฐาน สามารถ
เคลื่อนยายเปลี่ยนตําแหนงไดงายโดยไมตองใหชางหรือผูขายมาดําเนินการ
4. คุณลักษณะเฉพาะประกอบดวยรายการกลุมดังนี้
4.1 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการมองเห็นและสรางสมาธิ จํานวน 6ชุด
4.1.1 ทอฟองอากาศพรอมสวิทชควบคุม(Bubble Tube with Super Interactive Switch Box)
คุณสมบัติทางเทคนิค
เปนทอใสทํามาจากพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนทานพรอมฐานและชุดอุปกรณควบคุมสีไฟ
และอัตราเร็วการไหลของฟองอากาศจํานวน 3 ชุด
1. ทอใสภายในเปนน้ําแสงในทอสามารถเปลี่ยนสีได มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 15
เซนติเมตร ความสูงไมนอยกวา1.0เมตรฐานมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
2. ภายในทอที่ 1 บรรจุปลาพลาสติกที่สามารถลอยน้ําไดตามการเคลื่อนไหวของฟอง
อากาศความสูงไมนอยกวา 1.75 เมตร,ภายในทอที่2 บรรจุลูกบอลพลาสติก ที่สามารถลอยน้ําไดตามการ
เคลือ่ นไหวของฟองอากาศความสูงไมนอยกวา1.5เมตร และภายในทอที่ 3 บรรจุลูกบาศกพลาสติก ทีส่ ามารถ
ลอยน้ําไดตามการเคลื่อนไหวของฟองอากาศความสูงไมนอยกวา1.0 เมตร
3. ชุดอุปกรณควบคุมเปนแปนมีปุมกลมขนาดเหมาะสมตอการใชงาน 5 ปุมสําหรับควบคุม
การทํางานของทอฟองอากาศ สีไฟและอัตราเร็วการไหลของฟองอากาศในแตละทอ

(Wi-Fi)

4.1.2 อุปกรณควบคุมแสง สี เสียงแบบไรสาย(Deluxe 8 ColourWirefree Controller)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนอุปกรณควบคุมการทํางานของแสง สี เสียง ของอุปกรณตางๆที่เปนระบบไรสาย
2. มีปุมควบคุมเปนปุมกลม9 ปุม ขนาดเหมาะสมตอการใชงานสามารถเลือกการ
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เปลี่ยนสีไดจากปุมควบคุมแตละสีสามารถบันทึกเสียงประกอบ ไดสามารถใชไดหลายภาษา
3. มีชองสําหรับตอกับอุปกรณภายนอกได9 ชองและมีชองสําหรับตอ USB
4. ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 37x12 เซนติเมตร
4.1.3ใยแกวนําแสงพรอมเครือ่ งกําเนิดแสง(Super Safe Plastic Fiber Opticwith Light
Source)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนอุปกรณชุดใยแกวนําแสงประกอบดวยใยแกวนําแสงทีม่ คี วามทนทานจํานวนไม
นอยกวา 200 เสน แตละเสนใยแกวมีความยาวไมนอยกวา 3 เมตร จํานวน 1 ชุดพรอมเครื่องกําเนิดแสง
จํานวน 2 ชุด
2. ใยแกวนําแสง สามารถเปลี่ยนสีไดตอเนือ่ ง และสามารถติดตัง้ ไดหลายรูปแบบตาม
ความตองการ
3. เครื่องกําเนิดแสงผลิตแสงจากหลอด LEDใชรวมกับใยแกวนําแสงสําหรับควบคุม
การเปลี่ยนสีไดไมนอยกวา 10 สี และสามารถยึดติดกับผนังได
4.1.4เครื่องผลิตแสงเลเซอรรูปทองฟา(LaserSky Projector)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนอุปกรณผลิตแสงเลเซอรรูปทองฟาลักษณะคลายแสงดาว
2. สามารถสรางบรรยากาศใหเห็นเปนภาพเคลื่อนไหวของดาวและเมฆบริเวณรอบหอง
3. ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 28 x 24 x 21เซนติเมตรสามารถยึดติดกับผนัง เพดาน
หรือตั้งพื้นได
4.1.5ชุดเครื่องฉายภาพ พรอมเลนสมาตรฐาน และวงลอฉายภาพพรอมมอเตอรหมุน (Projector
with Standard Lens and Wheel with Panoramic Rotator)
4.1.5.1เครื่องฉายภาพ(Projector)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เครื่องทํางานไดอยางเงียบเบา ตัวเครื่องมีน้ําหนักเบากะทัดรัดใชงานงาย
สามารถแขวนเพดาน หรือตั้งบนโตะพรอมเลนสขนาดมาตรฐาน
2. ขนาดยาวไมนอยกวา 37เซนติเมตรกวางไมนอยกวา 12.5 เซนติเมตรและสูง
ไมนอยกวา 23เซนติเมตร
3. หลอดไฟLED ขนาดไมนอยกวา 40 วัตต
4. อายุการใชงานไมนอยกวา100,000ชั่วโมง
5. ใชงานรวมกับวงลอหมุนภาพ และวงลอสําหรับฉายภาพไปรอบหอง
4.1.5.2 วงลอฉายภาพ
- WheelRotator
คุณสมบัติทางเทคนิค
เปนอุปกรณใชกับเครื่องฉายภาพ ทําใหเกิดภาพตามแผน Effect Wheels ทีใ่ สเขา
ไปเพื่อใหภาพนั้นหมุนเปนวงขณะเครื่องทํางาน
- Panoramic Rotator
คุณสมบัติทางเทคนิค
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ขณะเครื่องทํางาน

1.เปนอุปกรณใชกับเครื่องฉายภาพทําใหภาพนั้นหมุนกระจายไปรอบๆหอง

2. ใชติดกับสวนปลายเลนสของเครื่องฉายภาพ
4.1.5.3แผนภาพที่ใชกับเครื่องฉายภาพ(Effect Wheels)
คุณสมบัติทางเทคนิค
เปนอุปกรณใชกับวงลอฉายภาพโดยมีแผนภาพไมนอยกวา 12 แผน (ผูซื้อ

เลือกภายหลัง)
4.1.6จอรับภาพไฟฟาและเครื่องฉายภาพวิดีโอโปรเจคเตอร
4.1.6.1 จอรับภาพไฟฟา
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนจอมอเตอรไฟฟา มีสวิทซควบคุมการขึ้น–ลงและหยุด
2. จอภาพมีขนาดไมนอยกวา 63 x 83 นิ้ว เสนทแยงมุมมีขนาดไมนอยกวา
100 นิ้ว
3. จอรับภาพ (Fabric) เปนเนื้อผาแบบ Matt White พรอมกลองสําหรับมวน
เก็บเนื้อผาที่ควบคุมดวยมอเตอรไฟฟา
4. สามารถยึดกับพื้นหรือผนังได
4.1.6.2 เครื่องฉายภาพวิดีโอโปรเจคเตอร
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. ตั ว เครื ่อ งมี น้ ํา หนั ก ไม น อ ยกว า 5.7 กิ โ ลกรั ม ขนาดไม น อ ยกว า
406x113x330 มิลลิเมตร
2. ความสวางไมนอยกวา 4,000ANSI Lumensมีความละเอียด (Full HD)
ไมนอยกวา 1,920x1,200 และมีความคมชัดไมนอยกวา 2500:1
3. อายุการใชงานไมนอยกวา3,000 ชั่วโมง
4. ใชงานรวมกับจอรับภาพไฟฟา
4.1.6.3 แผนภาพแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ (Rainforest Creeks, Underwater
Wondersและ Nature’s AlarmClock DVD)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. ชุ ดแผ น ภาพแสดงเรื่องราวเกี่ย วกับ ธรรมชาติ จํานวน 3 แผน ประกอบดว ย
ชุดเรื่องราวเกี่ยวกับปา, ใตทอ งทะเลและธรรมชาติ
2. ระยะเวลาในการเลนไมนอยกวา 60 นาทีสามารถใชรวมกับเครื่องเลน DVD
4.2. อุปกรณกระตุนระบบประสาทการไดยินและการมองเห็น จํานวน 2 ชุด
4.2.1 ชุดอุปกรณพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการไดยินและการมองเห็นแสง สี เสียง (Interactive
Lighting System -8 Beamsystem)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เป น อุ ป กรณ ชุ ด กระตุ น ระบบประสาทการได ยิ น และการมองเห็ น ด ว ยแสง สี เสี ย ง
ประกอบดวย Hardware และ Software ในการสรางแสง ไมนอยกวา 8 ลําแสงพรอมเครื่องคอมพิวเตอรชนิด
พกพา จํานวน 1 เครื่องและ MIDI Keyboard จํานวน 1ตัว
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2. มีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอรสามารถแสดงผลการตอบสนองของแสง
แบบ real-time และสามารถบันทึกสี เสียง รูปภาพกับโปรแกรมไดตามที่ตองการ
3. อุ ป กรณ แสดงภาพระบบแสง สี เสีย ง ประกอบด ว ยตัว สะท อนแสง (Floor Retro
Reflectors) ไมนอยกวา8 อัน แผนสะทอนแสง (ReflectivePaddales) ไมนอยกวา8 อัน
4. หลอดไฟกําเนิดแสงติดตั้งบนฝา ไมนอยกวา8 ตําแหนง สามารถแสดงรูปแบบของแสงได
อยางนอย 3 รูปแบบ คือ on/off, play 2 end และ loop
5. เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร ช นิ ด พกพามี คุ ณ สมบั ติ ที ่ส ามารถรองรั บ Software ได บ น
ระบบปฏิบัติการไมต่ํากวาWindow 7ลิขสิทธ ทีม่ ี RAM ไมนอยกวา4 GBและหนวยประมวลผล (CPU) ไมนอย
กวาCore i5
6. อุปกรณสรางเสียง (Polyphony) ไมนอยกวา10 เสียง มีหนาจอแสดงผลขอมูลแบบจอ
LCD และมีตัวปรับคาเสียงในการเลน (pitch bench และ Modulation)
7. คูมือการใชงานชุดอุปกรณ
4.2.3 กลองแสงกระตุนประสาทการไดยินและการมอง(Sound to Light Wall Panel)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. กลองแสงมีขนาดไมนอยกวา 70x110x11เซนติเมตร
2. มีแสงสีตางๆบนกลอง และสีของแสงจะเปลี่ยนไปตามเสียงพูด
3. มีลําโพงภายในตัว พรอมไมโครโฟน 2 ตัว สามารถใชรวมกับเครื่องเลน CD หรือ
MP3ได
4.3 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการดมกลิ่น จํานวน 2 ชุด
4.3.1กลองกระจายกลิ่นพรอมชุดน้าํ มันหอมระเหย(Interactive Aroma Panel/Box)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. กลองมีขนาดไมนอยกวา 60x20x10เซนติเมตร
2. เปนอุปกรณกระตุน เรื่องการดมกลิน่ โดยใชระบบพัดลมเปนตัวกระจายกลิ่น มีปุม กด
เพื่อใหเกิดกลิ่นไมนอยกวา 4 ปุม แตละปุมมีพื้นสัมผัสและแสดงไฟ LED ที่ใหสีที่แตกตางกัน
3. สามารถติดไวที่ผนังหรือสามารถเคลื่อนยายได
4.3.2ชุดน้าํ มันหอมระเหยบําบัด (Aromatherapy Kit)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. น้ํามันหอมระเหย เพื่อผอนคลาย กระตุน การรับรูกลิ่น จํานวนไมนอยกวา 12 กลิ่น
บรรจุในภาชนะปองกันการระเหยและมีสํารองใหอยางนอย 4 ขวด
2. สามารถใชรวมกับเครื่องใหกลิ่นหอมไฟฟา
4.4 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการทรงทา จํานวน 2 ชุด
4.4.1 เตียงน้ํา (MusicalWater Bed)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนเตียงบุดวยหนังเทียม หรือวัสดุที่ทําความสะอาดงายภายในบรรจุน้ําขนาดเตียง
ไมนอยกวา 100x200x45 เซนติเมตร
2. มีระบบการสั่นสะเทือน พรอมกับมีเสียงดนตรีเพื่อการผอนคลาย
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4.4.2เกาอี้แขวนกระตุนการทรงตัวพรอมขาตัง้ (Leaf Chairwith Stand)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เป น เก า อี ช้ ิ ง ช า ที ่มี ลั ก ษณะโค ง ในท า กึ ่ง นั่ ง กึ่ ง นอน ทํ า ด ว ยโครงโลหะที ่แ ข็ ง แรง
รูปทรงเหมาะสมกับรางกาย และหุมดวยเบาะที่ผลิตจากวัสดุที่ฉีกขาดยาก หรือวัสดุที่ทําความสะอาดงายความ
ยาวไมนอยกวา 165 เซนติเมตรพรอมขาตั้งสําหรับแขวนเกาอี้
2. เกาอี้สามารถแกวงและเคลื่อนที่ได และสามารถถอดออกจากเสาที่ติดตั้งได
3. สามารถรับน้ําหนักไดไมต่ํากวา 100 กิโลกรัม
4. ขาตั้งสําหรับแขวนเกาอี้มีความกวางของที่รองรับไมนอยกวา 210เซนติเมตรความ
สูงของเสาไมนอยกวา 180เซนติเมตรและความยาวกลางฐานไมนอยกวา 150เซนติเมตร
4.5อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการเรียนรูของขอกระดูก กลามเนื้อและเอ็น จํานวน 3ชุด
4.5.1เบาะกระโดดเปลี่ยนสี (Musical Hopscotch Pad)
คุณสมบัติทางเทคนิค
ประกอบดวยชุดเบาะและกลองแผงไฟติดผนังสําหรับใชคูกัน

ชอง 8 สี

ชุดเบาะดนตรี (Floor Cushion)
1. เบาะหุม ดวยหนังเทียม มีขนาดไมนอยกวา 72x145x15เซนติเมตรเบาะแบงเปน 8

2. สามารถควบคุมสีของแผงไฟใหตรงตามสีเบาะ เมื่อเหยียบบนเบาะจะทําใหเกิด
เสียงดนตรีแตกตางกัน 8 เสียง
กลองแผงไฟและดนตรี(Musical Display Panel)
1. กลองแผงไฟดนตรีติดผนังมีขนาดไมนอยกวา 72x115x11เซนติเมตรดานหนากลอง
แบงเปน 8 ชอง แตละชองปดดวยพลาสติก 8 สี
2. ตําแหนงการเรียงของพลาสติกตรงกับตําแหนงของเบาะดนตรี
3. มีโปรแกรมการเลนไมนอยกวา 8 โปรแกรม ตั้งแตแบบธรรมดาจนถึงแบบที่มีความ
ยากมากขึน้
4.5.2 เครื่องประเมินและฝกสมรรถภาพการทรงตัวพรอมอุปกรณ
คุณสมบัติทางเทคนิค
ประกอบดวยเครื่องประเมินและวิเคราะหการทรงตัวและกลองฝกสมรรถภาพการเคลื่อนไหวติดผนัง
เครื่องประเมินและวิเคราะหการทรงตัวพรอมอุปกรณประกอบการใชงาน
1. ตัวเครื่องใชประเมิน ทดสอบ วิเคราะหการทรงตัวและการเคลื่อนไหวสามารถใชในการฝก
การควบคุมการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ การฝกการควบคุมการเคลือ่ นไหว การกระจาย
น้ําหนักและการทรงทาของรางกาย
2. ตัวเครื่องประกอบดวยแบบทดสอบโปรแกรมการฝกสมรรถภาพและการออกกําลังกาย
สามารถแสดงผลขณะฝกผานทางหนาจอมอนิเตอร และมีกราฟกแสดงขอมูลระหวางการฝก
3. มีโปรแกรมการฝกไมนอยกวา12 รูปแบบ และระดับความยากของการฝกไมนอยกวา10
ระดับ โดยผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระดับความยากงายของแบบทดสอบและโปรแกรมไดตามเหมาะสม
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โดยตรง

4. สามารถตั้งเวลาในการฝกไดและทํางานเชื่อมตอกับ USB port ของคอมพิวเตอรได

5. สามารถทําการวิเคราะหขอมูลการฝกหรือการทดสอบและรายงานผลสําหรับการฝกชนิด
อัตโนมัติและสามารถพิมพรายงานผลขอมูลการฝกทั้งหมดได
6. อุปกรณประคองการทรงตัวเพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน และแผนวงกลมผิวไมเรียบ
สําหรับการฝก สามารถหมุนไดพรอมชั้นวางอุปกรณจํานวน 1ชุด
7. เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร ช นิ ด พกพามี คุ ณ สมบั ติ ที ่ส ามารถรองรั บ Software ได บน
ระบบปฏิบัติการไมต่ํากวาWindow 7 ลิขสิทธ ที่มี RAM ไมนอยกวา 4 GBและหนวยประมวลผล (CPU) ไม
นอยกวาCore i5พรอมเครือ่ งพิมพสีชนิดเลเซอร จํานวน 1 เครื่องพรอมหมึกสํารองอยางนอย 2 ชุด
8. ตัวเครื่องพรอมอุปกรณสามารถเคลื่อนยายได
กลองฝกสมรรถภาพการเคลื่อนไหวติดผนัง (Cardio Wall)
1. กลองฝกสมรรถภาพการเคลื่อนไหวติดผนังมีขนาดไมนอยกวา 122x122x5.5
เซนติเมตร
2. ดานหนากลองมีวงกลมเรืองแสง (Light pods) 5วงกลมตรงกลางมีหนาจอสีเ่ หลีย่ มขนาด
ใหญแสดงเวลาเป น ตั วเลข คํ า อธิบ ายวิ ธี การใชงานและการประมวลผลขอมูล การฝกโดยวงกลมทั้งหาอยู
ลอมรอบจอแสดงผล
3. สามารถควบคุมแสงภายในวงกลม เมือ่ ตีไปบนวงกลมภายในเวลาที่กําหนดจะทําใหแสง
ไฟดับเมื่อแสงไฟดับลงครบทั้ง 5 วงกลม โปรแกรมจะประมวลผลและแสดงขอมูลสรุปการฝกที่หนาจอแสดงผล
และสามารถพิมพรายงานผลขอมูลการฝกทั้งหมดได
4. สามารถฝกไดในทานั่งหรือยืน เพื่อกระตุนการเคลื่อนไหวรางกายใหมีการกม การเอื้อม
การยืดเหยียด การขวาง การกํามือ โดยใชงานรวมกับลูกบอลเพื่อขวางไปบนวงกลมได
5. มีโปรแกรมการเลนไมนอยกวา 4 โปรแกรม ตัง้ แตแบบธรรมดาจนถึงแบบทีม่ ีความยาก
มากขึ้น
4.5.3 เครื่องปองกันและบําบัดอาการสั่นของรยางคสวนบนและลางพรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนเครื่องออกกําลังกายแขนและขา และลดอาการเกร็งมีรูปแบบการทํางานไมนอย
กวา3 ลักษณะมีโปรแกรมการฝกไมนอยกวา 13 โปรแกรม
2. ตัวเครื่องมีหนาจอสีขนาดใหญ สามารถปรับระดับความสวางของหนาจอได มีการ
แสดงคาระยะเวลา ความหนัก ความเร็ว สมรรถภาพการออกกําลังกาย ความสมมาตรของดานซายและขวา
และแสดงผลในรูปกราฟแทงเปนเปอรเซ็นต
3. มีอุปกรณสําหรับปนมือและเทาสามารถเลือกทิศทางการหมุนปนไดทั้งดานหนาและ
ดานหลัง เมื่อปนมือสามารถปรับหมุนในแนวขนานไดและปรับกลับเมื่อใชปนเทา
4. มีระดับความเร็วในการปน สูงสุดไมนอยกวา 90 รอบตอนาที และระดับแรงตาน
สูงสุดไมนอยกวา 20 เกียร
5. เครื่องสามารถปรับเปนการเคลื่อนไหวอยางราบเรียบเมื่อวัดไดวาผูใชงานมีอาการ
เกร็งเล็กนอยเมื่อผูใชงานมีอาการเกร็งเพิ่มขึ้น เครื่องจะหยุดทํางานและหมุนกลับในทิศตรงขามกับที่ผูใ ชงานมี
อาการเกร็ง
6. สามารถตั้งเวลาในการฝกไดสูงสุดไมนอยกวา120 นาที
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รถเข็น

7. ตัวเครื่องมีลอ สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และสามารถใชงานไดกับผูสูงอายุทีน่ ั่ง
8. ใชกบั ไฟฟาไมนอยกวา220 โวลท

4.6 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการสัมผัส จํานวน 7ชุด
4.6.1 เบาะดนตรีพรอมเครื่องเสียง(Musical Positioning Cushion - Soft & Silky)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนเบาะสําหรับนั่งหรือนอนเพื่อกระตุนประสาทการรับสัมผัสและการไดยินหุมดวย
ผา Soft & Silkyสามารถทําความสะอาดไดงายจํานวน 2 ตัว
2. เบาะที่นั่งสามารถสั่นได และมีเสียงดนตรีออกมาจากระบบภายใน มีลําโพงที่ให
Minimum output ตอชองอยางนอย 50 วัตต สามารถตอกับเครื่องเลนเพลงได
3. เบาะมีขนาดไมนอยกวา145 x 100 x 60 เซนติเมตร
4. เครื่องเสียงสามารถเลน CD, MP3 และ DVD ได สามารถใชไดกับลําโพงขนาดตามที่
กําหนดและเคลื่อนยายได
4.6.2 แผนสัมผัส (Tactodiscs)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนแผนสัมผัสที่มีลักษณะกลม มีขนาดและพื้นผิวสัมผัสตางกัน เพื่อกระตุนระบบ
ประสาทดานการสัมผัส จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย แผนขนาดใหญ จํานวน5 ชิ้นและแผนขนาดเล็ก จํานวน5
ชิ้น พรอมกระเปาใสอปุ กรณจํานวน1 ใบ
2. ผิวสัมผัสทําจากยางปมลายนูนที่มีพื้นผิวและสีแตกตางกัน โดยอุปกรณที่สีเหมือนกัน
ลายจะเหมือนกัน
3. ตัวแผนกลมแบบชิน้ ใหญ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา26.5 เซนติเมตร หนาไม
นอยกวา3.5 เซนติเมตร
4. ตัวแผนกลมแบบชิ้นเล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา11 เซนติเมตร หนาไม
นอยกวา1 เซนติเมตร
5. กระเปาสําหรับบรรจุอุปกรณ มีขนาดไมนอยกวา29 x 24 เซนติเมตร
4.6.3 พรมเรืองแสง (Interactive carpet – Space walk)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนพรมไฟเบอรออบติก เพื่อกระตุนระบบสัมผัสและการมองเห็น ตัวพรมมีขนาด
ไมนอยกวา 130x130 เซนติเมตร
2. เมื่อสัมผัสหรือมีแรงกดบนตัวพรม ตัวพรมจะเรืองแสงเปนจุดและสามารถเปลี่ยน
สีได
3. ใชรวมกับเครื่องกําเนิดแสง สามารถปูบนพื้นผนังหรือฝาได
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4.6.4 กระดานกระตุนระบบประสาทผิวสัมผัส (Abstract Tactile Panel)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนแผนไมกระดานสี่เหลี่ยมมีวัตถุรูปทรงเรขาคณิต วางสลับกับวัสดุทม่ี ีผิวสัมผัส
หลายแบบ ตั้งแตระดับหยาบจนถึงละเอียดเพื่อกระตุนการรับรูความรูสึกที่มือสัมผัส
2. ขนาดของแผนกระดานไมนอยกวา 115x115เซนติเมตร
4.6.5 แผนปูพื้นกันกระแทก (Airex Hercules)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. แผนปูรองพื้น เพื่อลดแรงกระแทก ผลิตจากสารผสมสังเคราะหปลอดสารพิษเคลือบ
Sanitizedปองกันการติดเชื้อ สามารถทําความสะอาดไดงายจํานวน 12แผน
2. มีความยืดหยุนสูงไมเลื่อนไหลขณะใชงาน
3. ขนาดของแผนกันกระแทกไมนอยกวา200x100x2.5เซนติเมตร
4.6.6ผารมชูชีพพรอมอุปกรณ(Swiss Cheese Parachute with Accessory Pack)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนผืนผาที่ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา375เซนติเมตร และมีรทู รงกลมให
ลูกบอลรอดผานได
2. อุปกรณใชงานรวมกับผารมชูชีพเปนลูกบอลทรงกลมทีม่ สี แี ละลักษณะตางกัน
4.6.7 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการสัมผัส (Mega Four and Wooden in a Row)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนแผนสี่เหลี่ยมผืนผามีขาตั้ง ดานบนมีชองสําหรับใสแผนวงกลม เพื่อกระตุนระบบ
ประสาทดานการสัมผัส จํานวน 2 ชุด
2. แผนสี่เหลี่ยมผืนผาที่ 1 เปนพลาสติกสีสดใส มีขนาดความยาวไมนอยกวา 120
เซนติเมตรความกวางไมนอยกวา55 เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา 117 เซนติเมตรแผนกลมจํานวนทัง้ หมด 42
ชิ้น มีสองสีตางกัน จํานวนสีละ 21 ชิ้น
3. แผนสี่เหลี่ยมผืนผาที่2 เปนไม มีขนาดความยาวไมนอยกวา58เซนติเมตรความกวาง
ไมนอยกวา23เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา51เซนติเมตรแผนกลมจํานวนทั้งหมด 30 ชิ้น มีสองสีตางกัน
จํานวนสีละ 15ชิ้น
4. สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ตั้งที่พื้นหรือวางบนโตะได
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑจากทวีปยุโรปหรืออเมริกาทัง้ หมด ยกเวนขอ 4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.2.1 (ขอ 5, 6),
4.5.2 (ขอ 7), 4.6.1 (ขอ 4)เปนผลิตภัณฑที่ผลิตหรือมีจําหนายภายในประเทศไทย
5.2 รับประกันคุณภาพ 3 ป และตองตรวจเช็คอุปกรณพรอมรายงานผลทุก 4 เดือน
5.3 เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
5.4 ผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศตองแสดงใบนําเขาในวันสงมอบ
5.5ผูขายจะตองสอนเจาหนาที่ผูใชงาน จนสามารถใชงานไดอยางถูกตอง
5.6ผูข ายจะต องรั บ ผิ ดชอบในการออกแบบการจัดวางและติดตั้งอุป กรณพรอมทั้งตกแตงหองให
เหมาะสมกับการใชงานตามที่ผูวาจางกําหนด กอนการสงมอบรายละเอียดดังนี้
5.6.1 ปรับขนาดประตูหองใหสามารถเคลื่อนยายผูปวยที่นั่งรถเข็นเขาออกไดสะดวก
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5.6.2ปูรองพืน้ กันกระแทก และบุผนังหองเพื่อความปลอดภัยในหองฝก ตามความเหมาะสม
ของแบบ (ผูเสนอราคาจะตองนําตัวอยางวัสดุมาแสดงในวันเปดซอง)
5.6.3ติดตั้งไฟ down light และ dimmer ผูเสนอราคาตองปรับใหเหมาะกับแบบ
5.6.4 มีชั้นเก็บของติดผนังพรอมประตูบานเลื่อน (ตําแหนงติดตั้งตามผูวาจางกําหนด)
5.7คูมือการใชงานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางนอย 2 ชุด
5.8กระเปาใสพรมมีขนาดไมนอยกวา 130 x 130 เซนติเมตร

-------------------------------------------------
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