ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: Tor) และรางเอกสารประกวดราคาซื้อ
รถฉุกเฉินทางการแพทย (Critical Care Unit)
1. ความเปนมา
กรมการแพทยไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 งบลงทุนคาครุภัณฑ
รายการรถฉุกเฉินทางการแพทย (Critical Care Unit) จํานวน 2 คัน (โรงพยาบาลราชวิถี 1 คัน
สถาบันโรคทรวงอก 1 คัน)
2. วัตถุประสงค
สามารถใชในการออกปฏิบตั ิการชวยชีวิตผูปวยกอนถึงโรงพยาบาลในผูปวยทีม่ ีภาวะโรคหัวใจ
โดยบุคลากรที่เหมาะสมและใชขนสงผูปวยในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูม อี าชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท งิ้ งานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ และ/หรือตอง
ไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรฐั บาลของผูเสนอราคาไดมีคาํ สั่งใหสละสิทธิ์และความคุม กันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของกรมการแพทย
4.

ระยะเวลาสงมอบ
ภายใน 180 วัน นับแตวันลงนามในสัญญา

5.

วงเงินในการจัดหา
ในวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
/2…

-2สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือ เสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปดเผยตัว ไดที่
1. ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2591 8258 , 0 2590 6112-3 โทรสาร 0 2591 8258
E-mail purecessing@yahoo.co.th
2. วันสิน้ สุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยภายในวันที่
31 มีนาคม 2552
3. ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552
……………………………………………….
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถฉุกเฉินทางการแพทย ( Critical Care Unit ) สําหรับ 1 คัน
......................................................................
คุณลักษณะ

เปนรถฉุกเฉินทางการแพทยระดับสูง (Critical Care Unit)

วัตถุประสงค

สามารถใชในการออกปฏิบัติการชวยชีวิตผูปวยกอนถึงโรงพยาบาลในผูปว ยทีม่ ีภาวะโรคหัวใจ
โดยบุคลากรที่เหมาะสมและใชขนสงผูป วยในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

คุณสมบัติ

แบงออกเปน 2 หมวด ดังนี้คือ
หมวด (ก) คุณสมบัติของตัวรถ
หมวด (ข) คุณสมบัติของอุปกรณการแพทย

หมวด (ก)

คุณสมบัติของตัวรถ มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เปนรถตูสีขาวตลอดทั้งคัน สรางขึ้นเปนรถพยาบาล ประกอบสําเร็จเปนรถพยาบาลโดยตรง
จากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001 – 2000 มีความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน
1.2 ภายในรถมีผนังกัน้ ระหวางหองคนขับและหองพยาบาล โดยมีกระจกเลื่อน 2 บานระหวาง
ทั้งสองหอง
1.3 หองคนขับ
1.3.1 มีประตูเปด-ปด ทั้งดานซาย และขวา พรอมมีกุญแจล็อค ควบคุมการขับเคลื่อน
ทางดานขวา
1.3.2 มีหลอดไฟใหแสงสวางขนาด 10 วัตต จํานวนไมนอยกวา 1 หลอด
1.3.3 มีระบบปรับอากาศติดตั้งแยกควบคุมทั้งหองพยาบาลและหองคนขับ
1.3.4 มีสวิตซตัดไฟฟา(Cut-out)หองพยาบาล อยูในหองคนขับ
1.4 หองพยาบาล
1.4.1 ดานซายมีประตูเปด-ปด ชนิดบานเลื่อน ดานหลังมีประตูเปด – ปด ชนิดเปดออก
สองดาน พรอมที่ล็อคได
1.4.2 เพดานมีหลอดใหแสงสวางแบบฟลูออเรสเซนต ไมนอยกวา 4 หลอด พรอมสวิทซ
ควบคุม
1.4.3 มีระบบปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 58,000 BTU และมีเครื่องฟอกอากาศ
(HEPA Filter)
1.4.4 ผนังตูพยาบาลทั้ง 4 ดาน และเพดานเชื่อมตอกันโดยไรรอยตอ
1.4.5 พื้นหองพยาบาลเปนพืน้ ปองกันการลื่น ทําความสะอาดไดงาย
1.4.6 ผนังดานในตรงขามกับประตูเลื่อน มีชองใสอุปกรณอยางนอย 4 ชอง และมีลิ้นชัก
ไมนอยกวา 6 ชอง
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1.4.7 ผนังดานซาย-ขวา,เพดาน,ผนังกัน้ ระหวางหองพยาบาลกับหองคนขับ และ
ผนังภายในของประตูขึ้นลง ประกอบดวยพลาสติก ABS มีความหนา 4 มิลลิเมตร
สีขาวหรือ Fiber หลอขึ้นรูป ทําความสะอาดงาย สามารถปองกันเสียงรบกวนและ
ลดความรอนจากภายนอก โดยผนังทัง้ หมดใชแผนพลาสติก ABS หรือ Fiber
หลอขึ้นรูป ดวยเครื่องจักรมาตรฐานตามคุณภาพและมาตรฐานที่ใชทางการแพทย
1.4.8 ดานหลังคนขับมีทนี่ ั่งเดี่ยวพรอมพนักพิง 1 ตัว อยูบริเวณศีรษะผูปวย สามารถหมุน
หันหนาไปหนารถหรือหันหนาไปยังผูปวยได และสามารถพับเก็บไดเมือ่ ไมไดใชงาน
1.4.9 มีที่นงั่ เปนทีน่ งั่ เดี่ยวพรอมพนักพิง ไมนอยกวา 2 ตัว หันหนาไปทางหนารถ
โดยสามารถพับเก็บไดเมื่อไมไดใชงาน
1.4.10 ผนังดานในดานหลังคนขับมีชองใสอุปกรณอยางนอย 6 ชอง มีลนิ้ ชักไมนอยกวา
4 ชอง และมีชองเก็บขยะติดเชื้อและของมีคม
1.4.11 ดานเพดานหองพยาบาลมีที่แขวนภาชนะใสสารละลายจํานวน 4 จุด พรอมสายรัด
กันเคลื่อนไหว
1.4.12 มีระบบออกซิเจนประกอบดวยทอออกซิเจนขนาดไมนอยกวาขนาด G จํานวน 2 ทอ
พรอมระบบปรับความดันและตัววัดระดับการไหลของ ออกซิเจน โดยสามารถอาน
คาความดันและคาระดับการไหลของออกซิเจนไดจากภายในหองพยาบาล
1.4.13 มีแบตเตอรี่สําหรับใชกับเครือ่ งมือแพทยในหองพยาบาลพรอมชุดชารตไฟอัตโนมัติ
1.4.14 มีเครื่องแปลงไฟจากแบตเตอรี่เปนไฟ 220 โวลทขนาดไมนอยกวา 2,000 วัตตแบบ
Pure Sine wave ที่มีคา efficiency ไมนอยกวา 91% จํานวน 1 ชุด
1.4.15 มีเตาเสียบไฟ 220 โวลท ภายในหองพยาบาลอยางนอย 3 จุด
1.4.16 กระจกรถยนตติดฟลมกรองแสงและกันความรอน ไมนอยกวา 70% ชนิดมาตรฐาน
รอบคัน กระจกบังลมดานหนาคนขับติดฟลมกรองแสงทัง้ บาน ติดฟลม ใหภายหลัง
จากจดทะเบียนรถพยาบาลแลว
1.4.17 คอนโซลยาวทางดานขางของหองพยาบาลทําดวย พลาสติก ABS หรือ Fiber
หลอขึ้นรูปสําหรับติดตั้งเครื่องมือ แพทยใหใชงานไดสะดวก โดยออกแบบเพื่อรองรับ
และยึดอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน
1.4.18 มีตูเย็นสําหรับบรรจุยา ขนาดตามความเหมาะสม
1.4.19 มีชุดฐานสําหรับล็อคเตียงแบบเอียงรับเตียงเมื่อเข็นขึ้น-ลงจากดานทายรถ โดยมี
รางคูทาํ ดวยแสตนเลส และดานหนาชุดฐานปูทับดวยแผนแสตนเลส พรอมตัวล็อค
อัตโนมัติ สําหรับยึดเตียงเมื่อเข็นเตียงขึ้น ฐานรับเตียงนี้สามารถปรับระดับเพื่อรับ
เตียงสําหรับเข็นขึ้น-ลงได โดยระบบไฮโดรลิก หรือดีกวา
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2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 บรรทุกผูปวยและผูโดยสารอื่นไดอยางนอยรวม 6 คน ทุกที่นงั่ จะตองมีเข็มขัดนิรภัย
2.2 ตัวรถมีความยาวทั้งหมด ไมนอยกวา 5,800 มิลลิเมตร
ความกวางทัง้ หมดไมนอยกวา 1,900 มิลลิเมตร
ความสูงทัง้ หมดไมนอยกวา
2,300 มิลลิเมตร
ความสูงภายในหองพยาบาลไมนอยกวา 1,700 มิลลิเมตร
2.3 ความยาวชวงลอหนาและหลังไมนอยกวา 3,600 มิลลิเมตร
2.4 ระบบเครื่องยนตเปนเครื่องดีเซล หรือเบนซิน กระบอกสูบไมนอยกวา 4 สูบ ที่ไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.)
2.5 แรงบิดสูงสุดไมนอยกวา 300 นิวตัน-เมตร และแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 150 แรงมา
2.6 ระบบขับเคลื่อน เปนชนิดขับเคลื่อนลอหลัง
2.7 ระบบคลัทซตามมาตรฐานผูผลิต
2.8 ระบบเกียรเปนเกียรออโต
2.9 ระบบหามลอเปนแบบดิสกเบรก พรอมระบบ ADAPTIVE ESP , ABS , ASR และ BAS
2.10 ความจุของถังน้ํามันไมนอยกวา 75 ลิตร
2.11 สามารถทําความเร็วสูงสุดไดไมนอยกวา 160 กิโลเมตร ตอ ชั่วโมง
2.12 ระบบปรับอากาศเปนแบบแยกสวน ใชนา้ํ ยาชนิดไมทาํ ลายสิ่งแวดลอม
2.13 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
2.13.1 มีไฟเปนแถวยาวติดตั้งแนวขวางกับตัวรถมีไฟฮาโลเจนหมุนได 4 ดวง
2.13.2 มีโคมไฟกะพริบแบบฮาโลเจน (Perimeter Light) ขนาดเล็กติดตั้งดานหลังของตัวรถ
และขนาดใหญติดตั้งดานซาย-ขวา ของตัวรถ
2.14 มีเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอ ยกวา 65 วัตตจํานวนหนึง่ ชุดโดยมีความแตกตางของเสียง
ไมนอยกวา 2 ระดับตามที่กฎหมายกําหนด
2.15 มีระบบโทรศัพทติดตอสื่อสารภายในระหวางหองคนขับและหองพยาบาล
2.16 ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM – DVD และ MP3 พรอมจอภาพชนิด TFT LCD หรือ
เทียบเทา และมีระบบนําทาง (GPS)
2.17 ติดตั้งวิทยุสื่อสารยานความถี่ VHF กําลังสงไมนอยกวา 40 วัตตจํานวน 1 เครื่อง
3. อุปกรณมาตรฐานประจํารถ
3.1 ยางอะไหลตามมาตรฐานจากบริษัทผูผลิต
จํานวน
3.2 แมแรงยกรถพรอมดามแบบมาตรฐานประจํารถ จํานวน
3.3 ประแจถอดลอ
จํานวน
3.4 เครื่องมือประจํารถ
จํานวน
3.5 เข็มขัดนิรภัยประจําทุกทีน่ ั่ง
3.6 น้ํายาดับเพลิงประจํารถขนาดไมนอยกวา 5 ปอนด จํานวน

1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1 ชุด
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หมวด (ข)

คุณสมบัติของอุปกรณการแพทยประจํารถ
4. อุปกรณทางการแพทยประจํารถพยาบาลตองประกอบและติดตั้งภายในหองพยาบาลตามความเหมาะสม
โดยมีอุปกรณตาง ๆ ในขอที่ 5
5. คุณสมบัติทางเทคนิคอุปกรณทางการแพทย
5.1 เครื่องใหออกซิเจน แบบ Pipe line system
เปนเครื่องใหออกซิเจนสําหรับใชขับดันเครื่องชวยหายใจในรถฉุกเฉินทางการแพทย
มีอุปกรณประกอบดังตอไปนี้
- ทอกาซออกซิเจนขนาด G
จํานวน 2 ทอ
- ชุดปรับความดันกาซออกซิเจนแบบ 2 ชั้น พรอมมาตรวัดความดันกาซภายในทอ
(Two Stage with 2 gauges) ผลิตภัณฑของยุโรปหรืออเมริกา จํานวน 2 ชุด
ติดตั้งทอจายออกซิเจนจากทอกาซออกซิเจนแตละทอไปยังจุดตอสําหรับใชงาน โดยมีวาลว
(Check Valve)ในแตละทอจายกาซเพือ่ ปองกันกาซออกซิเจนไหลยอนทาง
- Oxygen Outlet
จํานวน 2 ชุด
- Oxygen Flowmeter
จํานวน 1 ชุด
- Humidifier
จํานวน 1 ชุด
5.2

เครื่องชวยหายใจชนิดที่ควบคุมดวยปริมาตร ( Volume Control ) และควบคุมดวยความดัน
( Pressure Control ) สามารถใชไดกับผูปวยเด็กจนถึงผูใ หญ จํานวน 1 ชุด
5.2.1 เครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย
5.2.2 มีเครื่องผลิตอากาศอยูภายในตัวเครื่องพรอมใชงานไดดวยระบบ Turbine technology
5.2.3 สามารถใชไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรตซ
5.2.4 มีแบตเตอรี่ภายในเครื่องสามารถจายไฟไดไมนอยกวา 1 ชั่วโมงและสามารถตอเพิ่ม
ไดอยางนอย 3 ชั่วโมง
5.2.5 ตัวเครื่องไดผานการรับรองตามมาตรฐานของ MIL-STD-810E
5.2.6 สามารถเลือกลักษณะการทํางานของการชวยหายใจไดทั้งแบบชนิดควบคุมดวยปริมาตร
และชนิดควบคุมดวยความดัน
5.2.7 สามารถตั้งลักษณะการชวยหายใจสําหรับผูปวย ไดดังนี้
5.2.7.1 ชนิดเครื่องชวยหายใจทั้งหมด ( Control, Assist/Control )
5.2.7.2 ชนิดเครื่องชวยหายใจบางสวน( SIMV )
5.2.7.3 ชนิดผูปวยหายใจเอง( SPONT ) พรอมมีแรงดันสนับสนุน ( Pressure support )
5.2.7.4 ชนิดชวยหายใจโดยไมใสทอชวยหายใจ ( NPPV )
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5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16

สามารถตั้งอัตราการหายใจไดตั้งแต 0 ถึง 80 ครั้งตอนาที
สามารถตั้งปริมาตรอากาศหายใจ (Tidal Volume) แตละครั้งไดตั้งแต 50 ถึง 2,000 มิลลิลิตร
สามารถตั้ง Pressure Control (Target Pressure) ไดตั้งแต 1 ถึง 99 เซนติเมตรน้ํา
สามารถตั้ง Pressure Support ไดตั้งแต 1 ถึง 60 เซนติเมตรน้าํ
สามารถตั้ง Sensitivity ในการ Trigger เครื่องได 1 ถึง 9 ลิตรตอนาที
สามารถจายออกซิเจนใหแกผูปว ยไดตั้งแต 21 ถึง 100 เปอรเซ็นต
สามารถตั้ง PEEP ไดตั้งแต 0 ถึง 20 เซนติเมตรน้ํา
มีระบบ Apnea Backup
สามารถแสดงคาพารามิเตอรตางๆของผูปวย ไดอยางนอยดังนี้ Peak inspiratory pressure,
Mean airway Pressure, PEEP, Total breath rate, Exhaled tidal volume , Exhaled
minute volume , I : E Ratio เปนตน
5.2.17 มีระบบตั้งสัญญาณเตือน (Alarm System) เปนสัญญาณเตือนทัง้ แสงและเสียงไดอยางนอย
ดังนี้
5.2.17.1 สามารถตัง้ High Pressure limit ไดตั้งแต 5 ถึง 100 เซนติเมตรน้าํ
5.2.17.2 สามารถตัง้ Low Peak Pressure ไดตั้งแต 1 ถึง 60 เซนติเมตรน้าํ
5.2.17.3 สามารถตั้ง Low minute volume ไดตั้งแต 1 ถึง 99 ลิตรสามารถตัง้ High PEEP
ไดตั้งแต 3 ถึง 40 เซนติเมตรน้ําสามารถตั้ง High rate ไดตั้งแต 5 ถึง 80 ครั้งตอนาที
สามารถตั้งApnea interval ไดตั้งแต 10 ถึง 60 วินาที
5.2.18 มีสัญญาณเตือนในกรณีเกิดเหตุการณตอ ไปนี้
5.2.18.1 Disconnect
5.2.18.2 Low and Lost external power
5.2.18.3 Low and Empty Internal battery
5.2.18.4 High and Low oxygen inlet pressure
5.2.19 มีอุปกรณประกอบการใชงานครบชุดตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต
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5.3 เครื่องกระตุกหัวใจ พรอมภาคติดตามการทํางานของหัวใจ (Monitor) , ภาคกระตุกหัวใจ
ดวยไฟฟา (Defibrillator) , ภาคบันทึกการทํางานของหัวใจ (Recorder) และภาคกระตุนหัวใจ
ดวยไฟฟา (Pacemaker) จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
5.3.1 สามารถใชกระตุกหัวใจไดทั้งในเด็กและผูใหญ โดยไมตองมีอปุ กรณเพิ่มเติม
5.3.2 เครื่องมีภาคการทํางาน 4 ภาค คือภาคติดตามการทํางานของหัวใจ, ภาคกระตุกหัวใจ
ดวยไฟฟา พรอมระบบแนะนําดวยเสียง(AED) , ภาคบันทึกการทํางานของหัวใจ และ
ภาคกระตุนหัวใจดวยไฟฟา
5.3.3 สามารถวัดคาความอิ่มตัวของกาซออกซิเจนในเลือด (SpO2) , คาความดันโลหิตแบบ
ภายนอก เสนเลือด (NIBP) , คาความดันโลหิตแบบในเสนเลือด (IBP) , และคา
ความเขมขนของกาซ คารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก (End – tidal CO2)
5.3.4 เครื่องมีระบบทดสอบพลังงาน
5.3.5 เครื่องมีนา้ํ หนักไมเกิน 8 กิโลกรัม รวมแบตเตอรี่ และมีหหู ิ้วในตัว
5.3.6 ภาคติดตามการทํางานของหัวใจ (Monitor)
5.3.6.1 จอภาพแสดงสัญญาณเปนแบบชนิด TFT Color LCD ขนาดไมนอยกวา 8.4 นิ้ว
สามารถแสดงรูปคลื่นไฟฟาหัวใจเปนแบบตอเนื่อง 2 ชองสัญญาณ
5.3.6.2 การตอบสนองความถี่ (Frequency Response) ระหวางการ Monitor
ไมนอยกวา 0.15-40 Hz. ใน EMS 1-30 Hz. และระหวางการ Diagnostic
ไมนอยกวา 0.05-150 Hz.
5.3.6.3 สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจไดโดยผานสายเคเบิ้ล หรือผานแพดเดิ้ล
(paddles) ของเครื่องกระตุกหัวใจได
5.3.6.4 สามารถวัด และแสดงคลื่นไฟฟาหัวใจไดตั้งแต 3 - 12 ลีด
5.3.6.5 สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจ และแสดงผลเปนตัวเลขบนจอภาพไดตั้งแต
15 - 300 ครั้งตอนาที พรอมทัง้ สัญญาณเตือนอัตราการเตนของหัวใจ และ
สามารถปรับความดังของเสียงไดอยางอิสระ
5.3.6.6 มีการกําจัดสัญญาณรบกวน (Common Mode Rejection ratio) ไมต่ํากวา
90 เดซิเบล
5.3.6.7 สามารถแสดงขอมูลตาง ๆ บนจอภาพไดดงั นี้ คืออัตราการเตนของหัวใจ ,
ลีดที่ใช , พลังงานที่ใชในการกระตุนหัวใจ , คาความผิดปกติของอัตราการเตน
ของหัวใจผิดจากทีต่ ั้งไว
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5.3.6.8 แบตเตอรี่เปนแบบ Lithium ion ใชเวลาในการชารจไมเกิน 3 ชั่วโมง (100%)
5.3.6.9 เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม 100% สามารถใชกระตุกหัวใจไดไมนอยกวา 50 ครั้ง
ทีพ่ ลังงานสูงสุด หรือสามารถใชเฝาติดตามการทํางานของหัวใจไดอยางนอย
5 ชั่วโมง
5.3.7 ภาคกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (Defibrillator)
5.3.7.1 รูปคลื่นเปนแบบ Biphasic Truncated Exponential และมีระบบปรับความ
เหมาะสมของรูปคลื่นตามความตานทานของหนาอกผูปวย (Impedance
Compensation) โดยวัดความตานทานของผูปวยกอน Shock และขณะ Shock
5.3.7.2 สามารถตั้งพลังงานในการปลอยประจุไฟฟา สําหรับกระตุกหัวใจผูปวยได
ไมนอยกวา 20 คามาตรฐานโดยพลังงานสูงสุดไมเกิน 200 จูลส
5.3.7.3 ใชเวลาสําหรับการเก็บประจุ (Charge Time) ที่พลังงานสูงสุดไมเกิน 5 วินาที
โดยใช พลังงานจากแบตเตอรี่
5.3.7.4 มีระบบ Synchronized Cardioversion
5.3.7.5 สามารถแสดงพลังงานที่จะปลอยออกไปไดเปนตัวเลขดิจิตอล
5.3.7.6 มีสัญญาณไฟบอกสภาวะหนาสัมผัสของแพดเดิ้ล (Paddles) เปน LED Bar
Graph Array บน Sternum Paddle เพื่อบอกสภาวะหนาสัมผัส และระดับ
น้ําหนักในการกดกอนปลอยพลังงาน
5.3.7.7 สามารถกระตุกหัวใจโดยใช Adhesive Pads
5.3.7.8 มีระบบแนะนําการกระตุกหัวใจ (Automatic External Defibrillator : AED)
พรอมเสียงแนะนําการกระตุก (Voice Prompts) และสามารถตั้ง Shock
Series Timer ไดอยางนอย 30 , 60 , 90 , 120 , 150 , 180 , 210 วินาที
5.3.8 ภาคบันทึกการทํางานของหัวใจ (Recorder)
5.3.8.1 ระบบการบันทึกแบบ Thermal Array ความกวางของกระดาษบันทึกขนาด
มาตรฐาน 50 มม.
5.3.8.2 สวนที่บันทึกสัญญาณ (Recorder) อยางนอยตองสามารถบันทึกเวลา , วัน , เดือน,ป
ลีดที่ใชขนาดของสัญญาณ อัตราการเตนของหัวใจ และความตานทานไฟฟาของ
ผูปวย และคาพลังงานที่กระตุกหัวใจผูปวยได
5.3.8.3 มีความเร็วในการบันทึกไดอยางนอย 5 มิลลิเมตร/วินาที
5.3.8.4 สามารถบันทึกเหตุการณ และเก็บขอมูลกอน และหลังทําการกระตุกหัวใจดวยไฟฟา
และเรียกบันทึกลงกระดาษไดอยางนอย 8 ชั่วโมง และ 50 รูปคลื่น
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5.3.9 ภาคควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจชนิดภายนอก (Pacemaker)
5.3.9.1 รูปคลื่นสัญญาณเปนแบบ Monophasic
5.3.9.2 สามารถปรับตั้งกระแสตั้งแต 10 - 160 มิลลิแอมป โดยมีความกวางของ
สัญญาณ 40 msec.
5.3.9.3 สามารถปรับตั้งสัญญาณการเตนไดตั้งแต 30-180 ครั้งตอนาที หรือกวางกวา
โดยมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน +/- 1.5%
5.3.10 ภาควัดความอิ่มตัวของกาซออกซิเจนในเลือด (SpO2)
5.3.10.1 สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไดตั้งแต 0-100 เปอรเซ็นต
5.3.10.2 สามารถตั้งสัญญาณเตือนคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไดเมื่อคา
ต่ํากวาที่กําหนด
5.3.11 ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก (Non Invasive Blood pressure: NIBP)
5.3.11.1 ใชหลักการวัดโดยใช Oscillometric ที่มีความสามารถในการปองกันการ
รบกวนจากการเคลื่อนไหว หรือจากการเคลื่อนยายผูปวยในขณะตรวจวัด
ความดันโลหิต
5.3.11.2 สามารถวัดความดันซิสโตลิค (Systolic)ไดในชวง 40 ถึง 260 มิลลิเมตรปรอท
หรือกวางกวา และสามารถวัดคาความดันไดแอสโตลิค (Diastolic)
ไดในชวง 20 ถึง 200 มิลลิเมตรปรอทหรือกวางกวา
5.3.11.3 สามารถใชงานไดทงั้ เด็กและผูใหญพรอมปรับตั้งสัญญาณเตือนได
5.3.12 ภาควัดความดันโลหิตแบบภายในเสนเลือด (Invasive Blood pressure: IBP)
5.3.12.1 สามารถวัดคาความดันไดพรอมกัน 2 คา ( 2 Channels)
5.3.12.2 สามารถวัดคาความดันไดในชวง -40 ถึง 350 มิลลิเมตรปรอทหรือกวางกวา
5.3.12.3 สามารถวัดคาชีพจรไดในชวง 25 ถึง 300 ครั้งตอนาที หรือกวางกวา
5.3.13 ภาควัดคาความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก (End-tidal CO2)
5.3.13.1 สามารถวัดคาความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออกได
ในชวง 0 ถึง 99 มิลลิเมตรปรอท
5.3.13.2 สามารถแสดงคาไดทั้งแบบลูกคลื่น (wave form) และคาตัวเลข (Numeric)
ในเวลาเดียวกัน
5.3.14 ภาควัดคลื่นไฟฟาหัวใจไดพรอมกัน 12 ลีด พรอมกับวิเคราะห
5.3.14.1 สามารถแสดงคลื่นไฟฟาหัวใจไดพรอมกัน 12 ลีดบนหนาจอ
5.3.14.2 สามารถทําการวิเคราะหผลและบันทึกลงบนกระดาษได
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5.3.15 อุปกรณประกอบการใชงาน(ตอเครื่อง)
5.3.15.1 3-Lead ECG Cable, 5-Lead ECG
อยางละ
5.3.15.2 Disposable ECG Electrode
5.3.15.3 สายตอไฟฟากระแสสลับ
5.3.15.4 กระดาษบันทึก
5.3.15.5 เจลสําหรับกระตุกหัวใจ
5.3.15.6 Multifunction Cable
5.3.15.7 Multifunction Adhesive Pads
5.3.15.8 SpO2 Sensor
5.3.15.9 สายทอลม และ Arm Cuff ของเด็กโตและผูใหญอยางละ
5.3.15.10 สาย EKG สําหรับ 12 ลีด
5.3.15.11 คูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละ

1
10
1
2
1
1
1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
เสน
มวน
หลอด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ ของอุปกรณการแพทยขอ 5.2 , ขอ 5.3
1. บริษัทผูขายตองมีหลักฐานแสดงการเปนผูแทนจําหนายของผลิตภัณฑที่นาํ มาเสนอขาย
ของบริษทั ที่ขายภายในประเทศ
2. บริษัทผูขายตองมีแคตตาลอคตัวจริงจากบริษทั ผูผลิตมาแสดงในวันยืน่ เอกสารการประกวดราคา
3. บริษัทผูขายตองมีหลักฐานแสดงวามีชางที่ผานการฝกอบรมสามารถซอมเครื่องได
4. กรณีที่บริษัทไมสามารถซอมเครื่องไดใน 48 ชั่วโมง บริษัทตองมีเครื่องสํารองใหใช
5. บริษัทผูขายตองมีใบรับรองการทํางานของเครื่อง ในวันสงมอบ
6. เปนผลิตภัณฑของยุโรป หรือ อเมริกา
5.4 เครื่องชวยพยุงหัวใจโดยใชบอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ (Intra-Aortic Balloon Pump : IABP)
จํานวน 1 ชุด
5.4.1 คุณลักษณะทั่วไป
5.4.1.1 เปนเครื่องชวยเพิ่มความดันเลือด , ปริมาณเลือดไปเลี้ยงหัวใจ และชวยผอนแรงในการ
ทํางานของหัวใจลงโดยการใสสายลูกบอลลูน (Balloon) เขาไปทีห่ ลอดเลือดแดงใหญแลว
เครื่องจะบังคับใหบอลลูนโปง และแฟบตามจังหวะการเตนของหัวใจ
5.4.1.2 สามารถเคลื่อนยายเครื่องขณะใชงานไดสะดวก
5.4.1.3 สามารถใชกับไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรต และมีแบตเตอรี่สํารองภายในเครื่องสามารถ
ใชงานไดไมนอยกวา 3 ชั่วโมง
5.4.1.4 มีเอกสารรับรองจากทางองคการอาหาร และยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) หรือ
เทียบเทาวาสามารถใชกับผูปวยเด็ก และผูใหญ
5.4.1.5 เปนผลิตภัณฑของยุโรป หรืออเมริกา
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5.4.2 คุณลักษณะเฉพาะ
5.4.2.1 ระบบควบคุมการทํางานของเครื่อง
- มีปุม Semi Auto เพื่อสามารถเลือกใหเครื่องทํางานไดจากสัญญาณ ดังตอไปนี้
• ECG
(คลื่นไฟฟาหัวใจ)
• PRESSURE
(ความดันเลือด)
• INTERNAL
(เครื่องกําหนดเอง)
• PACER A
(การกระตุนทีห่ ัวใจหองบน)
• PACER V
(การกระตุนทีห่ ัวใจหองลาง)
• PACER A-V
(การกระตุนทีห่ ัวใจหองบน และหองลาง)
- สามารถปรับอัตราการชวยของเครื่อง เพื่อการหยาเครื่อง (Weaning) ไดดังนี้
(IAB FREQUENCY)
ชวยทุก ๆ ครั้งที่หวั ใจเตน
(1:1)
ชวยทุก ๆ สองครั้งที่หวั ใจเตน (1:2)
ชวยทุก ๆ สามครั้งทีห่ ัวใจเตน (1:3)
- ตัวเครื่องมีการขจัดสัญญาณ T – Wave ที่มีความสูงนอยกวา 70% ของ
QRS-Wave บนคลื่นไฟฟาหัวใจ เพือ่ ปองกันการกระตุนซ้ํา(Tall T-Wave Rejection)
- สามารถตัง้ การเตือนพรอมขอความแสดงการเตือนเมื่อคาความดันไดแอสโตลิค
ทีเ่ พิ่มขึน้ ต่ํากวาคาที่ตงั้ ไว (Low Augment Diastolic Pressure)
- มีเวลาแสดงบนหนาจอเมือ่ เครื่องอยูในชวงเตรียมพรอมที่จะทํางาน (Time -in-Standby)
และมีสญ
ั ญาณเตือนเมื่ออยูในชวงนีน้ านเกิน 10 นาที
- มีโปรแกรมที่ใชในการตรวจวิเคราะหหรือซอมเครื่อง (Service Diagnostics)
อยูภายในเครื่อง
5.4.2.2 ระบบกาซของตัวเครื่อง
- มีดิสกนิรภัย (Safety Disk) เพื่อแยกสวนของผูปวยออกจากสวนระบบลมของตัวเครื่อง
- มีระบบ THERMO-ELECTRIC COLLING เพื่อขจัดน้ําออกจากตัวสายลูกบอลลูนโดย
อัตโนมัติ ไมตองเทน้ําทิง้ เมื่อน้ําเต็มระบบดักน้ํา
- มีปุมเติมกาซฮีเลียมเขาดิสกนิรภัยโดยอัตโนมัติ และสามารถเติมกาซดวยมือได
เมื่อระบบเติมกาซอัตโนมัติขัดของ
- ระบบปมเปนแบบไดอะแฟรม 2 หัวคู
- มีระบบปองกันเลือดเขาสูระบบปมสูบอากาศ
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- สามารถใชกับทอกาซฮีเลียมขนาดไมนอยกวา 0.69 ลิตร ความดันไมนอยกวา
2200 ปอนด/ตารางนิว้ ไดไมนอยกวา 2 เดือน เมือ่ เปดเครื่องใหทํางานตลอด 24 ชั่วโมง
- ถาใชในผูป วยเด็กระบบสามารถปรับไดโดยใชบอลลูนขนาดไมเกิน 20 มิลลิลิตร
5.4.2.3 ระบบจอภาพ
- จอภาพสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวของรูปคลื่นได 3 รูปคลื่น คือคลื่นไฟฟาหัวใจ ,
ความดันเลือด , ความดันในสายลูกบอลลูน
- มีแถบแสดงการเคลื่อนไหวของลูกโปง (IAB STATUS) เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของ
ลูกบอลลูนภายในตัวผูปว ย
- มีตัวเลขแสดงคาอัตราการเตนของหัวใจ ,คาความดันเฉลี่ย ,คาความดันไดแอสโตลิค
ทีเ่ พิ่มขึ้น , คาความดันซิสโตลิค, ความดันไดแอสโตลิค และตัวเลขแสดงคาความดัน
ซิสโตลิค/ ไดแอสโตลิค ตอนเครื่องไมชวย (UNASSISTED SYST/DIAS) เมื่อปรับ
อัตราการชวยของเครื่อง (IAB FREQUENCY) ที่ 1:2 และ 1:3
- สามารถปรับความเร็วของภาพบนจอภาพได 2 คา คือ 25 และ 50 มิลลิเมตรตอวินาที
5.4.2.4 ระบบบันทึกผลลงกระดาษ
- สามารถบันทึกรูปคลื่นไดอยางนอย 2 ชองของคลื่นไฟฟาหัวใจ , คลื่นความดันเลือด ,
คลื่นความดันของบอลลูน
5.4.2.5 ระบบการติดตอสื่อสาร และสนับสนุน
- มีชองตอชนิด RS 232 เพื่อใชติดตอขอมูลผานทางระบบคอมพิวเตอร
- มีชองตอ Modem / Telecom เพื่อใชติดตอขอมูลทางระบบสายโทรศัพทกบั
เครื่องคอมพิวเตอร
5.4.3 อุปกรณประกอบการใชงาน
5.4.3.1 ทอกาซฮีเลียมชนิดเติมได
จํานวน 2 ทอ
5.4.3.2 สาย ECG
จํานวน 1 ชุด
5.4.3.3 กระดาษบันทึก
จํานวน 10 มวน
5.4.3.4 สายตอชุดวัดความดัน (Pressure cable)
จํานวน 1 เสน
5.4.3.5 สายตอเชื่อมสัญญาณคลื่นหัวใจจากเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ จํานวน 1 เสน
5.4.3.6 คูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
อยางละ 1 ชุด
5.4.3.7 ULTRASONIC DOPPLER
จํานวน 1 เครื่อง
5.4.3.8 เสาน้ําเกลือติดกับตัวเครื่อง
จํานวน 1 ชุด
5.4.3.9 กระเปาสําหรับใสอุปกรณชนิดติดกับตัวเครื่อง
จํานวน 1 ชุด
5.4.3.10 สายลูกบอลลูนพยุงหัวใจ
จํานวน 1 เสน
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5.4.4 เงื่อนไขเฉพาะ ของอุปกรณการแพทย ขอ 5.4
5.4.4.1 บริษัทตองจัดบริการฝกอบรมการใชเครื่องใหแกบุคลากรสามารถใชเครื่องไดอยางชํานาญ
5.4.4.2 บริษัทตองจัดบริการหลังการขายในเรื่องการตรวจเช็ค การบํารุงรักษาเปนระยะ ๆ
อยางนอยทุก 6 เดือน และเมื่อเกิดกรณีเครื่องเสีย บริษัทตองจัดเจาหนาที่มาบริการ
ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง นับตังแตรับแจง ถาบริษทั ไมสามารถซอมไดแลวเสร็จ
ภายใน 48 ชั่วโมง บริษทั ตองมีเครื่องสํารองมาใหใช (ตามความขางตนบริษทั ตอง
ดําเนินการใหโดยไมคิดคาใชจายในกรณีอยูในระยะเวลาประกัน)
5.4.4.3 บริษัทตองมีอุปกรณสํารองที่สามารถสงของไดรวดเร็วภายในระยะเวลาไมเกิน 7 วัน
เมื่อตองสงซอม (อุปกรณสํารองทีท่ ําการเปลีย่ นแปลงใหเมือ่ อยูในชวงระยะเวลาประกัน
บริษัทตองทําการเปลี่ยนไดโดยไมคิดมูลคา)
5.4.4.4 บริษัทผูขายตองมีหลักฐานแสดงการเปนผูแทนจําหนายของผลิตภัณฑที่นาํ มาเสนอขาย
ของบริษัทที่ขายภายในประเทศ
5.4.4.5 บริษัทผูขายตองมีแคตตาลอคตัวจริงจากบริษัทผูผลิตมาแสดงในวันยืน่ เอกสารการ
ประกวดราคา
5.4.4.6 บริษัทผูขายตองมีใบรับรองการทํางานของเครื่อง ในวันสงมอบ
5.5 เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะทอนของหัวใจแบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด
5.5.1 คุณสมบัติทั่วไป
5.5.1.1 เปนเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะทอนหัวใจชนิดหิว้ ถือ มีโปรแกรมวิเคราะหการทํางานของหัวใจ
5.5.1.2 มีนา้ํ หนักไมรวมแบตเตอรี่ไมเกิน 7 กิโลกรัมสามารถเคลื่อนยายโดยการหิว้ มือเดียวไดสะดวก
5.5.1.3 มีแบตเตอรี่ในเครื่องสําหรับการใชงานภาคสนาม
5.5.1.4 จอภาพสามารถปรับมุมได ตัวเครื่องมีแปนพิมพขนาดมาตรฐาน
5.5.1.5 ใชกบั ไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ
5.5.1.6 เปนผลิตภัณฑของยุโรป หรือ อเมริกา
5.5.2 คุณสมบัติเฉพาะ
5.5.2.1 มีชุดประมวลผลสัญญาณภาพจํานวนไมนอยกวา 20,000 ชองสัญญาณ (Processing
Channels) ซึ่งรับสงคลื่นเสียงความถี่สงู ดวยระบบดิจติ อล
5.5.2.2 มีชุดแปลงสัญญาณภาพเปนดิจติ อล (A/D Converters) ที่มคี วามละเอียดไมต่ํากวา
8 Bits
5.5.2.3 มีจอภาพในการแสดงผลเปนชนิดใหรายละเอียดสูง LCD ขนาดไมนอยกวา 15.4 นิ้ว
5.5.2.4 สามารถเก็บภาพลงบนหนวยความจําแมเหล็ก (Hard disk) ได โดยมี Hard disk
ไมนอยกวา 80 GB

13

5.5.2.5 สามารถเรียกภาพดิจิตอลในหนวยความจํามาวัด และคํานวณใหมได
5.5.2.7 สามารถใชตรวจไดทุกโหมดการทํางานของเครื่อง คือ Color Flow ,M-mode และ 2D ได
5.5.3 คุณสมบัติของการตรวจใน 2-D Imaging Mode
5.5.3.1 อัตราการแสดงภาพไมนอยกวา 200 ภาพ ตอวินาที ขึ้นกับชนิดหัวตรวจ และโปรแกรม
การใชงาน
5.5.3.2 สามารถเลือกระดับความลึกในการตรวจไดไมนอยกวา 30 ซม. ขึ้นกับชนิดของหัวตรวจ
5.5.3.3 สามารถปรับ TGC ได 8 จุด และ LGC ได 2 จุด
5.5.3.4 แสดงจุดโฟกัสได เพื่อใหภาพมีความชัดเจนตลอดแนวความลึก
5.5.3.5 สามารถกลับภาพซาย/ขวา (Left/Right) และกลับภาพขึ้น/ลง (Up/Down) ได
5.5.3.6 มีระบบ Tissue Doppler Imaging
5.5.3.7 มีระบบ Harmonic Fusion Imaging
5.5.4 คุณสมบัติของการตรวจใน M-Mode
5.5.4.1 มีภาพ 2D อางอิง พรอมกับภาพ M-Mode เคลื่อนไหวพรอมกัน
5.5.4.2 เลือกเวลาในการกวาดภาพไดตั้งแต ไมนอยกวา 25 , 50, 75 มิลลิเมตรตอวินาที
5.5.5 คุณสมบัติของการตรวจใน Color Doppler Mode
5.5.5.1 ผูใชสามารถเลือกความถี่ในการตรวจจับการไหลเวียนของโลหิตไดหลายความถี่
5.5.5.2 สามารถเลื่อนระดับ Baseline และกลับทิศทาง (Invert) ของสีได
5.5.6 คุณสมบัติของการตรวจใน Spectral Doppler
5.5.6.1 สามารถใชงาน PW , CW ได
5.5.6.2 ความถี่ในการตรวจจับการไหลเวียนของโลหิตไดหลายความถี่ หรือแบบอัตโนมัติ
5.5.6.3 สามารถปรับระดับเสนพืน้ ฐาน (Baseline) , Sweep Speed , Gain จากภาพ
Realtime ได
5.5.7 ระบบการจัดเก็บภาพในหนวยความจําสํารองของเครื่อง (Image Management)
5.5.7.1 มีชุดบันทึกขอมูลลงบนแผน CD หรือ DVD และหนวยความจําแมเหล็ก (Hard disk)
ในตัวเครื่อง
5.5.7.2 สามารถทําการจัดเก็บภาพลงในหนวยความจําสํารองของเครื่องและเขียนขอมูลลงแผน
CD หรือ DVD แบบ Jpeg และ AVI ไฟลได
5.5.7.3 สามารถทําการบันทึกภาพจากหนวยความจําสํารองที่เปนภาพขาวดํา และภาพสี
ทัง้ ภาพนิง่ และภาพเคลื่อนไหวลงในหนวยความจําหลักของเครื่องได
5.5.7.4 สามารถเลือกรูปแบบการพิมพภาพไดในตัวเครื่อง
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5.5.8 อุปกรณประกอบการใชงาน
5.5.8.1 หัวตรวจหัวใจผูใหญ ความถี่ตั้งแต 1.0-5.0 MHz
จํานวน
5.5.8.2 มีชุด clamp รัดแขนขาพรอมสาย EKG
จํานวน
5.5.8.3 แบตเตอรี่
จํานวน
5.5.8.4 มีเอกสารใชงานและการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจํานวนอยางละ จํานวน
5.5.8.5 มีเครื่องพิมพภาพขาวดํา
จํานวน
5.5.8.6 กระดาษพิมพภาพขาวดํา
จํานวน
5.5.8.7 เครื่องบันทึกภาพ Internal DVD drive
จํานวน
5.5.8.8 แผน DVD Recordable
จํานวน
5.5.8.9 กระเปาใสเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะทอนของหัวใจชนิดหิว้ ถือสําหรับเดินทาง

1
1
1
1
1
10
1
10
1

ชุด
ชุด
กอน
ชุด
เครื่อง
มวน
ชุด
แผน
ใบ

5.5.9 เงื่อนไขเฉพาะของอุปกรณการแพทย ขอ 5.5
5.5.9.1 มีการตรวจเช็คสภาพเครื่อง และทําความสะอาดเครื่องทุก ๆ 4 เดือน ภายใน
ระยะเวลารับประกัน
5.5.9.2 บริษัทจะจัดสงเจาหนาที่ ที่ชาํ นาญงาน มาทําการสาธิตการใชงานเครื่อง และการดูแล
รักษาเครื่องใหกับเจาหนาที่ของโรงพยาบาล จนสามารถใชงานไดเปนอยางดี
5.5.9.3 บริษัทจะจัดสงเจาหนาที่ ที่ชํานาญงาน มาทําการสาธิตการแกไขปญหาการใชงาน
เบื้องตนใหกับเจาหนาที่ชา งของโรงพยาบาลจนสามารถแกไขปญหาเบื้องตนได
เปนเครื่องใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน
5.5.9.4 บริษัทผูขายตองมีหลักฐานแสดงการเปนผูแทนจําหนายของผลิตภัณฑทนี่ ํามาเสนอขาย
ของบริษัทที่ขายภายในประเทศ
5.5.9.5 บริษัทผูขายตองมีแคตตาลอคตัวจริงจากบริษัทผูผลิตมาแสดงในวันยืน่ เอกสารการ
ประกวดราคา
5.5.9.6 บริษัทผูขายตองมีหลักฐานแสดงวามีชางที่ผา นการฝกอบรมสามารถซอมเครื่องได
5.5.9.7 ผูขายตองรับรองวามีอะไหลขายในทองตลาดไมนอยกวา 5 ป
5.5.9.8 มีหลักฐานวามีชางผานการอบรมที่สามารถจะซอมเครื่องได
5.5.9.9 มีคูมือการซอม และวงจรของเครื่อง (TECHNICAL/SERVICE MANUAL)
5.5.9.10 มีคูมือในการใชงาน และบํารุงรักษาภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละ 1 เลม
5.5.9.11 บริษัทผูขายตองมีใบรับรองการทํางานของเครื่อง ในวันสงมอบ
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5.6 เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา แบบ 3 ชอง ควบคุม จํานวน 1 เครื่อง
5.6.1 คุณลักษณะทั่วไป
5.6.1.1 เปนเครื่องที่มีระบบการควบคุมของสารละลายแบบ Advanced Shuttle Pumping
Mechanism
5.6.1.2 เปนเครื่องควบคุมการใหของเหลวที่ใหไดทั้ง Primary infusion และ Piggyback
5.6.1.3 เปนเครื่องที่สามารถใชไดกับไฟฟากระแสสลับ 220-240 โวลต 50/60 เฮิรตซ
5.6.1.4 เปนเครื่องที่มีแบตเตอรี่สํารองและสามารถใชไดตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 3 ชั่วโมง
ที่อัตราการไหล 100 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
5.6.1.5 จอแสดงผลสามารถแสดงคา อัตราการไหล , รายชื่อของยาที่ผูปวยกําลังไดรับ ,
เวลาที่ปริมาตรของของเหลวจะหมด และปริมาตรของเหลวที่ใหโดยแสดงผลได
พรอมกันทัง้ หมด เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
5.6.1.6 เปนผลิตภัณฑของยุโรปหรืออเมริกา
5.6.2 คุณลักษณะทางเทคนิค
5.6.2.1 การปรับตั้งอัตราการไหลของสารละลาย (Flow rate) แบบ Primary infusion
- ไดตั้งแต 1 – 1,200 มิลลิลิตร/ชั่วโมง โดยสามารถปรับเพิ่ม/ลด ไดละเอียดครั้งละ
1 มิลลิลติ ร
- ไดตั้งแต 0.1 – 99.9 มิลลิลิตร/ชั่วโมง โดยสามารถปรับเพิ่ม/ลด ไดละเอียดครั้งละ
0.1มิลลิลิตร
5.6.2.2 การปรับตั้งอัตราการไหลของสารละลาย (Flow rate) แบบ Piggyback infusion
- ไดตั้งแต 1 – 500 มิลลิลิตร/ชั่วโมง โดยสามารถปรับเพิ่ม/ลด ไดละเอียดครั้งละ
1 มิลลิลติ ร
- ไดตั้งแต 0.1– 99.9 มิลลิลิตร/ชั่วโมง โดยสามารถปรับเพิ่ม/ลด ไดละเอียดครั้งละ
0.1 มิลลิลิตร
5.6.2.3 การปรับตั้งปริมาตรของสารละลาย (Volume to be infuse)
- ไดตั้งแต 1 – 9,999 มิลลิลิตร โดยสามารถปรับเพิม่ /ลด ไดละเอียดครั้งละ
1 มิลลิลิตร
- ไดตั้งแต 0.1 – 99.9 มิลลิลิตร โดยสามารถปรับเพิม่ /ลด ไดละเอียดครั้งละ
0.1 มิลลิลิตร
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5.6.2.4 การตั้งคาเพื่อแสดงรายชื่อยาที่ใหแกคนไข (Label library)
- มี 64 รายชื่อโดยแสดงไดครั้งละ 1 รายชื่อยา
- สามารถใสเพิ่มไดอีก 32 รายชื่อโดยแสดงครั้งละ 1 รายชื่อยา
5.6.2.5 การคํานวณอัตราการไหลจากขนาดของยาที่ไดรับ (Dose calculation modes)
- การคํานวณจากปริมาณของยาตอน้าํ หนักของคนไข mcg/kg/min, mcg/kg/hr,
mg/kg/min, mg/kg/hr, unit/kg/hr
- การคํานวณจากปริมาณของยาที่ตองการใหคนไข mcg/min, mcg/hr, mg/min,
mg/hr, unit/hr
- การคํานวณจากเวลาและปริมาตรที่ตอ งการใหคนไข (Volume/time programming)
5.6.2.6 มีระบบสัญญาณเสียงเตือนและแสดงขอความเมื่อเกิดความผิดปกติตอไปนี้เปนอยางนอย
- เมื่อผูปวยไดรับปริมาตรของสารละลายครบจํานวนและเครื่องไดปรับการทํางาน
ไปสูภาวะ KVO mode เพื่อปองกันการอุดตันในชุดใหสารละลายตามอัตราการไหล
ที่ถูกตั้งคาไว (0.1 – 5.0 mL/hr)
- มีประจุไฟฟาในแบตเตอรี่สํารองออนกําลัง (Low Battery Alarm)
- เมื่อใสชุดใหสารละลายไมถูกตอง (Tube misloaded)
- มีการอุดตันภายในชุดใหสารละลายทัง้ สวนตนและสวนปลาย (Up and down
stream occlusion)
- มีฟองอากาศในสายใหสารละลาย (Air in-line)
- มีขอบกพรองในระบบ (System failure)
5.6.2.7 สามารถตั้งคาความตองการตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่ใชเครื่องได
(Programmable Personalities) ทั้งสิน้ 8 หนวยงาน
5.6.2.8 สามารถจัดเก็บขอมูล และแสดงขอมูลการใหสารละลายครั้งลาสุดได
(Memory Function)
5.6.2.9 การทํางานของเครื่อง จะตองมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน Accuracy +/- 5 %
ตลอดระยะเวลา 72 ชั่วโมง
5.6.2.10 มีระบบในการใสชดุ ใหสารละลายแบบอัตโนมัติ (Auto tube loading)
5.6.2.11 สามารถตั้งคาใหเครื่องเริ่มการทํางานอัตโนมัติหลังจากไดทาํ การแกไขการอุดตัน
ภายในชุดใหสารละลาย โดยไมตองกดปุม Start อีก (Automatic restart) สูงสุด 9 ครั้ง
5.6.2.12 มีชอ งควบคุมของสารละลาย 3 ชองในแตละชองสามารถตัง้ คาขางตนไดโดยแยก
จากกันเปนอิสระ
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5.6.3 อุปกรณประกอบการใชงาน ประกอบดวย
5.6.3.1 ชุดสายใหสารละลาย
5.6.3.2 เสาน้ําเกลือสแตนเลสพรอมแทนสําหรับวางเครื่อง
(Stand for pump)
5.6.3.3 คูมือการใชงานฉบับยอ (Quick Reference Guide)

จํานวน 10 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

5.6.4 เงื่อนไขเฉพาะของอุปกรณการแพทย ขอ 5.6
5.6.4.1 เปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน
5.6.4.2 มีหลักฐานแสดงการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง
5.6.4.3 มีเอกสารรับรองวามีชางที่ผานการอบรมและสามารถซอมเครื่องใหได
5.6.4.4 มีบริการตรวจสอบการทํางานของเครื่องกอนสงมอบ พรอมออกหนังสือรับรอง
5.6.4.5 มีบริการสอบเทียบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมออกหนังสือรับรอง
5.6.4.6 มีแคตตาล็อคตัวจริงมาแสดงในวันยืน่ เอกสารการประกวดราคา
5.7 เตียงสําหรับผูปวยแบบมีลอเข็น จํานวน 1 เตียง
มีรายละเอียดดังนี้
5.7.1 ตัวเตียงและโครงทําจากอลูมิเนียม
5.7.2 สามารถวางบนฐานรองรับเตียงบนรถฉุกเฉินทางการแพทยอยางมั่นคง
5.7.3 มีเข็มขัดนิรภัย จํานวน 1 ชุด
5.7.4 เปนผลิตภัณฑของยุโรปหรืออเมริกา
5.8 เครื่องดูดเสมหะ (Suction Pump) จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
5.8.1 ใชกับกระแสไฟตรง 12 โวลทหรือแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
5.8.2 เปนเครื่องดูดเสมหะและเศษอาหารชนิดPortable มีนา้ํ หนักเบา
5.8.3 สามารถปรับแรงดูดไดตั้งแต 0-500 มิลลิเมตรปรอท พรอม Vacuum Gauge จํานวน 1 ตัว
5.8.4 ภาชนะบรรจุของเหลวทําดวยแกว หรือพลาสติก
5.8.5 มีสวิทชปด-เปด และปุมควบคุมแรงดูด
5.8.6 เปนผลิตภัณฑของ ยุโรปหรืออเมริกา
5.9 กระเปาพยาบาล จํานวน 1 ชุด
มีอปุ กรณบรรจุภายในดังตอไปนี้
5.9.1 Ambu bag สําหรับเด็ก และ ผูใหญ
จํานวนอยางละ 1 ชุด
5.9.2 เครื่องสองหลอดลม
จํานวน
1 ชุด
ประกอบดวย เบรดโคงเบอร 2,3,4
และเบรดตรง เบอร 0,1
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6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 สําหรับตัวรถยนต
6.1.1 ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
6.1.2 การรับประกันสําหรับตัวรถยนต บํารุงตามระยะทางภายในเวลา 2 ป หรือ 200,000 กิโลเมตร
โดยศูนยบริการในประเทศไทย ที่มมี าตรฐานการรับรองจากผูผลิต
6.1.3 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย ตามมาตรฐานของผูผลิต
6.1.4 ผูเสนอราคาแนบเอกสารแสดงแบบตัวรถ (Drawing) แผนผังการเดินสายไฟฟาและ
ทอออกซิเจน ทั้งหมดในสวนของหองพยาบาล โดยแนบมากับเอกสารในวันยื่นซอง
ประกวดราคา
6.1.5 ผูซื้อนํารถพยาบาลฉุกเฉินเขาบํารุงรักษาโดยไมคิดมูลคาคาแรง ภายในระยะเวลา หรือ
ระยะทางที่ศูนยบริการมาตรฐานกําหนด
6.1.6 การใชสารกันสนิม พนสารกันสนิม และรับประกันไมนอยกวา 5 ป
6.1.7 น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันสงมอบ

6.2 เครื่องฟอกอากาศ
6.2.1 อุปกรณชิ้นสวนอะไหลที่ติดตั้งตองเปนชิ้นสวนอุปกรณใหมทกุ ชิน้ ที่ไมเคยใชงานมากอน
6.2.2 รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป นับแตรับมอบของครบเปนตนไป

6.3 อุปกรณทางการแพทย
6.3.1 มีหนังสือคูมือการใชงาน การซอมและวงจรของเครื่อง
6.3.2 รับประกันคุณภาพเปนเวลา 2 ป นับจากวันสงมอบ
6.3.3 ในกรณีท่เี ครื่องเสีย เมื่อทางโรงพยาบาล/หนวยงาน แจงไปที่บริษทั บริษัทตองสงชาง
มาดูแลภายในไมเกิน 48 ชั่วโมง และหากเครื่องเสียตองนํากลับไปซอมที่บริษทั และทาง
บริษัทไมสามารถซอมเครื่องไดภายใน 7 วัน ทางบริษทั ตองมีเครื่องสํารองมาใหใชงาน
จนกวาเครื่องจะซอมเสร็จ
6.3.4 ระยะเวลาการสงมอบ ผูเสนอราคาตองสงมอบภายใน 180 วัน
………………………………………………………………………………………………………………………

