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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 

 
๑. ความต้องการเครื่องกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟ้า 
๒. วัตถุประสงค์ ใช๎ส าหรับกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟ้า พร๎อมระบบควบคุมจังหวะการเต๎นของหัวใจ และวัด

ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 
๓. คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจขนาดกะทัดรัด มีหูหิ้วในตัว เคลื่อนย๎ายสะดวกรวดเร็ว ด๎วยน้ าหนักเบา 
3.2 กระตุกหัวใจได๎ทั้งเด็กและผู๎ใหญํจอภาพแบบ Color LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 6.5 นิ้ว 
3.3 ตัวเครื่องประกอบด๎วย ๕ สํวน คือภาคกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟ้า( Defibrillator)ภาคแสดงสัญญาณ

คลื่นหัวใจ ( ECG Monitor) ภาคบันทึกการท างานของหัวใจ( Recorder/Printer)ภาคควบคุม
จังหวะการเต๎นของหัวใจ ( Pacemaker) ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ( Pulse 
Oxygen Saturation) 

3.4 ใช๎ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕o เฮิรตซ์  
3.5 มีแบตเตอรี่แบบอัดประจุไฟฟ้าใหมํ(Rechargeable)เป็นชนิด Lithium Ion  
3.6 ใชง๎านตํอเนื่องได๎ไมํน๎อยกวํา ๓.๕ ชั่วโมง หรือกระตุกหัวใจได๎ไมํน๎อยกวํา๑00ครั้งที่พลังงาน ๒๐๐จูลล์ 
3.7 ตัวเครื่องได๎รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC๖๐๖๐๑-๒-๔หรือ EN ๖๐๖๐๑-๒-๒๕ เป็นอยํางน๎อย 

๔. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคเป็นเครื่องกระตุกและติดตามการท างานของหัวใจ ตัวเครื่องประกอบด๎วย
อยํางน๎อย ๕ สํวน 
4.1 ภาคกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟ้า (Defibrillator) 

 4.1.1 กระแสไฟฟ้าที่ใช๎กระตุกหัวใจเป็นชนิดรูปคลื่น Biphasic  
4.1.2ใช๎เวลาในการประจุไฟฟ้า (Charge Time) ที่พลังงานสูงสุดของเครื่องภายในเวลาไมํเกิน ๘ วินาที 
4.1.3 พลังงานในการปลํอยกระแสไฟฟ้าที่กระตุกหัวใจ ตั้งคําได๎ระหวําง ๒– ๒๐๐จูลส์ 
4.1.4มีระบบกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator

๔.๑.4.1 ให๎ค าแนะน าขณะท าการกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ  
๔.1.4.2 ใช๎พลังงานไมํน๎อยกวํา ๑๒๐จูลล์ ในผู๎ใหญํ และ ๕๐จูลล์ในเด็ก 
๔.1.4.3มีระบบประเมินประสิทธิภาพการท า CPR ( CPR Dashboard หรือ (CPR Feedback) 

4.2ภาคแสดงสัญญาณคลื่นหัวใจ (ECG Monitor)  
๔.2.๑ จอภาพสามารถแสดงผลได๎ ไมํน๎อยกวํา ๓รูปคลื่น 

๔.3ภาคบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Recorder/Printer)  
๔.3.๑ บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจลงกระดาษบันทึก  
๔.3.๒บันทึก วัน เดือน ปี และเวลา ที่ท าการกระตุกหัวใจ 
๔.3.๓บันทึกคําพลังงานไฟฟ้าที่ใช๎กระตุกหัวใจตามจริง 

๔.4ภาคควบคุมจังหวะการเต๎นของหัวใจ (Pacemaker) 
๔.4.๑ ปรับกระแสไฟฟ้าในการกระตุ๎นได๎ระหวําง ๐–๑๔๐mAหรือกว๎างกวํา 
๔.4.๒ ปรับอัตราการกระตุ๎นของหัวใจได๎ระหวําง๓๐– ๒๔๐ ครั้งตํอนาที หรือกว๎างกวํา 
๔.4.๓ ความกว๎างของ Pulse (Pulse Duration) ไมํน๎อยกวํา ๒๐msec 

๔.5ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oxygen Saturation) 
๔.5.๑วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด ได๎ในชํวง ๑ – ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
๔.5.๒วัดชีพจรได๎ในชํวง๒๕-๒๔๐ ครั้งตํอนาที หรือกว๎างกวํา 
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงนอนไฟฟ้าส าหรับผู้ป่วยหนัก  

 
1. ความต้องการ เตียงนอนไฟฟ้าส าหรับผู๎ป่วยหนัก 
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเตียงนอนส าหรับผู๎ป่วยหนักมีการควบคุมการท างานด๎วยระบบไฟฟ้า 
3. คุณสมบัติท่ัวไป 

3.1 เป็นเตียงผู๎ป่วยหนักชนิดท างานด๎วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการท างานด๎วยระบบไฟฟ้า
กระแสตรง 

แบบ 4 มอเตอร์  
3.2 ใช๎กับไฟฟ้า 220 โวลต์ความถ่ี 50 เฮิรซท์ และมีแบตเตอรี่ส ารองติดตั้งมาพร๎อมกับเตียง 
3.3 ควบคุมการปรับทําทางตํางๆของเตียงด๎วยระบบรีโมทคอลโทรลชนิดมีสาย หรือเป็นแบบชนิดมี

แผง 
ควบคุมการใช๎งานฝังที่ราวกั้นเตียงหรือมีทั้งสองแบบ โดยการปรับทําตํางๆกดปุ่มเพียงครั้งเดียวตํอ 1 ทํา 
3.4 เตียงมีมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ของเตียงผู๎ป่วยไฟฟ้าดังนี้  

- IEC 60601-1 หรือ EN 60601-1ความปลอดภัยทางไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์ 
- IEC 60601-1-2 หรือ EN 60601-1-2 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า และการควบคุมตํางๆ 
- IEC 60601-2-52 หรือ EN 60601-2-38 ความปลอดภัยทางด๎านความแข็งแรงของราวกั้น
เตียง 

1. คุณสมบัติเฉพาะ 
1.1 โครงสร้างของเตียง 

1.1.1 โครงสร๎างและพ้ืนเตียงผลิตจากโลหะผํานการเคลือบสีเพ่ือป้องกันสนิม ทนตํอแรง
กระแทกขณะชํวยฟื้นคืนชีพ และสามารถท าความสะอาดได๎งําย  

1.1.2 เตียงมีขนาดความกว๎างรวมอยํางน๎อย 105ซม. และมีขนาดความยาวไมํเกิน 230 ซม.
โดยปรับเพ่ิมความยาวสํวนปลายเตียงได๎อยํางน๎อย 20 ซม.  

1.1.3 รับน้ าหนักผู๎ป่วยได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 220 กิโลกรัม  
1.1.4 พนักหัวเตียงและท๎ายเตียงมีระบบล็อคที่ถอดและประกอบได๎สะดวก  
1.1.5 ที่มุมทั้งสี่ของเตียงมีชํองส าหรับเสียบเสาน้ าเกลือ โดยมีระบบล็อคและปลดล็อคได๎

สะดวก 
1.1.6 มีอุปกรณ์กันกระแทกขณะเข็นเคลื่อนย๎าย โดยติดตั้งที่มุมทั้งสี่ของเตียง  
1.1.7 มีชํองส าหรับผูกยึดบนพื้นเตียงอยํางน๎อย 10 จุด 
1.1.8 มีเสาน้ าเกลือแบบปรับระดับและพับขอแขวนน้ าเกลือได๎ 

1.2 ราวกั้นเตียง 
1.2.1 เป็นแบบ 2 ตอนชํวงบนมีขนาดเล็กกวําราวกั้นเตียงชํวงลําง หรือราวกั้นเตียงเป็นลักษณะ

แนวนอนไมํน๎อยกวํา 4 ชั้น พับเก็บสไสด์ทางปลายเตียงได๎ 
1.2.2 ชํองวํางระหวํางราวกั้นเตียงชิ้นลํางกับพนักปลายเตียงมีความกว๎างไมํเกิน 43 ซม. หรือ

ราวกั้นเตียงชิ้นเดียวยาวปิดเต็ม 
1.2.3 ราวกั้นเตียงพับเก็บและยกข้ึนได๎งําย มีระบบรองรับการกระแทกขณะปรับราวกั้นเตียงลง  

1.3 การปรับท่าต่างๆของเตียง 
1.3.1 ชุดคอนโทรลของผู๎ป่วย เป็นชนิดรีโมทแบบมีสาย ปรับทําตํางๆได๎อยํางน๎อย 3ทําดังนี้ ยก

แผํนหลัง ยกเขําระดับความต่ า-สูงของเตียงและควบคุมการปรับทําตํางๆ 
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1.3.2ชุดคอนโทรลของผู๎ดูแล เป็นชนิดฝังติดผนังราวกั้นเตียงด๎านนอกท้ัง 2 ด๎าน หรือเป็นแบบ
มีสายที่แขวนกับพนักท๎ายเตียงได๎ สามารถปรับทําตํางๆได๎อยํางน๎อย 7ทํา ดังนี้ ยกแผํน
หลังยกเขําระดับความต่ า-สูงของเตียงทํานั่งอัตโนมัติทํานั่งปลายเตียงต่ าหัวเตียงสูงแบบ
อัตโนมัติปรับปลายเตียงต่ าหัวเตียงสูง-ปรับหัวเตียงต่ าปลายเตียงสูงในแนวตรง และปรับ
ทํานอนราบแบบอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน (Flat Position) และควบคุมการปรับทําตํางๆ
ได๎ 

1.3.3 ปรับทํายกแผํนหลัง (Back Raise)ตั้งแตํ 0ถึงอยํางน๎อย 70 องศา  
1.3.4 ปรับทํายกเขํา (Knee Raise)ตั้งแตํ0 องศา ถึง อยํางน๎อย 25 องศา 
1.3.5 ปรับเตียงระดับต่ าสุดอยํางน๎อย 40ซม. และปรับระดับสูงสุดไมํเกิน80ซม.โดยวัดจาก

ระดับพ้ืนเตียง (ไมํรวมที่นอน) 
1.3.6 ปรับทํานั่งแบบอัตโนมัติ 
1.3.7 ปรับทํานั่งปลายเตียงต่ าหัวเตียงสูงแบบอัตโนมัติได๎ 
1.3.8 ปรับหัวเตียงต่ าและสูงในแนวตรงได๎ตั้งแตํ 0 องศา ถึง อยํางน๎อย 12องศา 

(Trenderlenburg / Reverse Trenderlenburg) 
1.3.9 มีปุ่มกด Electric CPR ที่ชุดคอนโทรลส าหรับผู๎ดูแลผู๎ป่วย สามารถปรับเตียงให๎อยูํใน

แนวราบ โดเตียงไมํเลื่อนระดับลง เพื่อความรวดเร็วขณะชํวยฟื้นคืนชีพ 
1.3.10 มีคันโยกฉุกเฉิน CPR ทั้ง 2 ข๎าง 
1.3.11 มีปุ่มล็อคการปรับทําของเตียงที่ชุดรีโมทคอนโทรลหลักปลายเตียง หรือท่ีแผงควบคุม

การท างาน 
ติดราวกั้นเตียงทั้ง 2 ข๎าง  

1.3.12 มีไฟสัญลักษณ์แสดงสถานะการท างานของแบตเตอรี่ที่ชุดรีโมทคอนโทรลหลักปลาย
เตียง หรือท่ี 
แผงควบคุมการท างานติดราวกั้นเตียงทั้ง 2 ข๎าง 

1.3.13 มีแบตเตอรี่ติดตั้งมาพร๎อมกับเตียง เพ่ือปรับการใช๎งานระหวํางการเข็นเคลื่อนย๎าย และ
กรณี 
ฉุกเฉินที่ไมํมีไฟฟ้าใช๎งาน 

1.4 การเคลื่อนย้ายเตียง 
1.4.1 มีระบบการควบคุมแบบ 4 ล๎อโดยมีคานเหยียบติดตั้งอยูํท่ีล๎อไมํน๎อยกวํา 2 ล๎อ 
1.4.2 ล๎อควบคุมได๎อยํางน๎อย3 ระบบ ดังนี้ ระบบการล็อค 4 ล๎อ ระบบการเคลื่อนย๎ายแบบ

แนวอิสระและระบบการเคลื่อนย๎ายแบบบังคับแนว 
1.4.3 ล๎อของเตียงมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางอยํางน๎อย 12ซม. 
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องผ่าตัดน้ าวุ้นลูกตาส่วนหลัง  

 

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
เป็นอุปกรณ์ตัดน้ าวุ๎นในลูกตาสํวนหลังพร๎อมระบบสลายเลนส์ต๎อกระจก 

(PHACOEMULSIFICATION) ทางลูกตาสํวนหน๎า และเลเซอร์รักษาโรคจอตาโดยสามารถท างานรํวมกันได๎
ในการผําตัดครั้งเดียว (COMBINED PROCEDURE) ได๎ทันที ควบคุมการท างานด๎วยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ (MICROPROCESSORS) สามารถใช๎กับหัวตัดได๎หลายชนิด ตั้งแตํ 20G PROBE, 23G 
PROBE, 25G PROBE 

2. คุณลักษณะเฉพาะ  
2.1 ลักษณะเฉพาะของระบบตัดน้ าวุ๎นลูกตา (VITRECTOMY) 

2.1.1 สามารถท าการผําตัดน้ าวุ๎นในลูกตาทางสํวนหลัง POSTERIOR VITRECTOMY 
2.1.2 มีหัวตัดที่มีอัตราเร็วการตัดไมํต่ ากวํา 4,000 ครั้ง/นาที 
2.1.3 เครื่องเป็นระบบVenturi pump ควบคุมการตัดน้ าวุ๎นตา 
2.1.4 มีอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการฉีดเข๎า และหรือดูดออกของซิลิโคนออยล์  
2.1.5 เครื่องมีระบบแลกเปลี่ยนของเหลวและอากาศ และระบบรักษาความดันลูกตา  

2.2 คุณลักษณะเฉพาะของระบบผําตัดต๎อกระจกทางลูกตาสํวนหน๎า  
2.2.1 สามารถใช๎กับด๎ามสลายต๎อกระจกคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด Piezo Electric  
2.2.2 ด๎ามสลายต๎อกระจกสามารถให๎ความถี่สูงได๎ไมํต่ ากวํา 30kHz ส าหรับการท างานแบบ

เข็มสลายต๎อกระจกเคลื่อนที่ซ๎าย – ขวา (Torsional) หรือด๎ามสลายต๎อกระจกสามารถ
ให๎ความถี่สูงได๎ไมํต่ ากวํา 40 kHz ส าหรับการท างานแบบเข็มสลายต๎อกระจกเคลื่อนที่
เดินหน๎า – ถอยหลัง (Longitudinal) 

2.3 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอตา 
2.3.1 เป็นเลเซอร์ชนิดความยาวคลื่น532 นาโนเมตร ชนิดตํอสายเลเซอร์ได๎อยํางน๎อย 2 ชํอง 
2.3.2 แหลํงก าเนิดแสงเลเซอร์เป็นแบบ Diode-Pumped Solid-State 
2.3.3 มีล าแสงชี้เป้า (Aiming beam) ที่ความยาวคลื่นอยูํในชํวง 630 – 640 นาโนเมตร 
2.3.4 เครื่องเลเซอร์ Built-in มากับเครื่องผําตัดน้ าวุ๎นลูกตาสํวนหลัง หรือแยกจากกันกับ

ตัวเครื่องผําตัดน้ าวุ๎นลูกตาสํวนหลัง 
3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

3.1 เครื่องตัดน้ าวุ๎นลูกตาสํวนหลังพร๎อมเลเซอร์     1  ชุด 
3.2 รีโมทควบคุมการท างานเครื่องตัดน้ าวุ๎นลูกตาสํวนหลังพร๎อมเลเซอร์  1  ชิ้น 
3.3 มี FOOTSWITCH ควบคุมการท างานเครื่อง     1  ชิ้น  
3.4 ถุงส าหรับคลุมเครื่องกันฝุ่น       1  ชิ้น 
3.5 ด๎ามสลายต๎อกระจกทางสํวนหลังลูกตา (FRAGMENTATION HANDPIECE) 2 ชิ้น  
3.6 เข็มสลายต๎อกระจกทางสํวนหลังลูกตาขนาด 20 เกจจ์    6  ชิ้น 
3.7 แก๏ส C3F8 พร๎อม วาวล์ปรับแรงดัน      1 ชุด  
3.8ชุดผําตัดน้ าวุ๎นตา ขนาด 23G       24 ชิ้น  
3.9  ชุดผําตัดน้ าวุ๎นตา ขนาด 25G      12 ชิ้น  
3.10  ชุดผําตัดน้ าวุ๎นตาพร๎อมผําตัดต๎อกระจก ขนาด 23G    6  ชิ้น 
3.11  ด๎ามจับส าหรับตํอกับปากคีบหรือกรรไกร     4  ชิ้น  
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3.12ปากคีบเนื้อเยื่อชั้นในจอประสาทตา ขนาด 23G    6  ชิ้น  
3.13ปากคีบเนื้อเยื่อชั้นในจอประสาทตา ขนาด 25G    6  ชิ้น 
3.14ปากคีบเนื้อเยื่อจอประสาทตาชนิดจับแนํน ขนาด 23G    6  ชิ้น 
3.15ปากคีบเนื้อเยื่อจอประสาทตาชนิดจับแนํน ขนาด 25G    6  ชิ้น 
3.16เข็มปลายซิลิโคน ขนาด 25G       20 ชิ้น 
3.17ด๎ามปาดเนื้อเยื่อชั้นในจอประสาทตา (Membrane scraper) ขนาด 23G  6  ชิ้น  
3.18เลนส์สัมผัสใช๎ผําตัดจอประสาทตา 59D     6  ชิ้น 
3.19ด๎ามจี้จอประสาทตา ขนาด 25G      6  ชิ้น

  
3.20สายเลเซอร์ชนิดปรับความโค๎งของปลายได๎     6 ชิ้น  
3.21สายเลเซอร์ชนิดมีไฟในตัว       6  ชิ้น

  
3.22กลํองใสํด๎ามสลายต๎อกระจกทางสํวนหลังลูกตาเพ่ือน าไปนึ่งฆําเชื้อ  2 ชิ้น  
3.23ตัวหมุน ส าหรับหมุนแนํน และคลายเข็มสลายต๎อกระจก    2 ชิ้น  
3.24วาวล์ปรับแรงดันแก๏สไนโตรเจนพร๎อมสายตํอระหวํางเครื่องผําตัดกับถังแก๏ส 1  ชิ้น 
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล  
 

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เป็นเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได๎สามารถใช๎งานภายในห๎องผําตัดและเคลื่อนย๎าย
ระหวํางห๎องผําตัดได๎อยํางสะดวก  มีประสิทธิภาพ รองรับงาน ศัลยกรรม Endo-Vascular, 
Endoscope, Urology,Neurology และ Orthopedics 

2. คุณลักษณะท่ัวไป 
2.1 เป็นเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได๎สามารถใช๎งานภายในห๎องผําตัด และ 

สามารถเคลื่อนย๎ายระหวํางห๎องผําตัดได๎อยํางสะดวก 
2.2 มีแขนโค๎งรูปตัวซี (C)  ยึดหลอดเอกซเรย์  พร๎อม Flat Panel Detector (FPD)  ถํายทอด 

ภาพ เอกซเรย์ที่ปลายแตํละข๎างของแขนโค๎งรูปตัวซีสามารถเคลื่อนที่ได๎  
2.3 มีระบบการสํองตรวจภาพ (Fluoroscopy) โดยการใช๎ Flat Panel Detector ถํายทอดภาพ 

เอกซเรย์ เป็นระบบสัญญาณดิจิทัล 
2.4 รองรับระบบ DICOM 3.0 เป็นอยํางน๎อย และรับสํงภาพทางรังสีวิทยาของโรงพยาบาลได๎ (PACS)  
2.5 ใช๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ220v 50 Hz 

3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
3.1 ชุดก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงและตัวควบคุม (Generator and controller) 

3.1.1 ชุดก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงและตัวควบคุมตั้งอยูํบนรถท่ีสามารถเคลื่อนย๎ายได๎ 
3.1.2 ชุดก าเนิดไฟแรงสูงเป็นชนิด High frequency 
3.1.3 มีขนาดก าลังของเครื่อง 15 kW หรือ มากกวําและสามารถให๎กระแสได๎สูงสุด 125 mA 

หรือ มากกวํา 
3.1.4 สามารถให๎คําความตํางศักย์ไฟฟ้าสูงสุดไมํน๎อยกวํา 120 kV 

3.2 หลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) และการปรับขนาดของล าแสงเอกซเรย์ (Collimator) 
3.2.1 เป็นหลอดเอกซเรย์แบบขั้วบวกหมุนได๎ (Rotating Anode) 
3.2.2 มีขนาดของ Focal spot 2 ขนาด ขนาดเล็กมีขนาดไมํมากกวํา 0.3 มิลลิเมตร และ 

ขนาดใหญํมีขนาดไมํมากกวํา 0.6 มิลลิเมตร 
3.2.3 ขั้วบวกสามารถทนความร๎อนสูงสุดได๎ไมํน๎อยกวํา 300,000H.U.และมีอัตราการ 

ระบายความร๎อนสูงสุดได๎ไมํน๎อยกวํา 73,000H.U. ตํอนาที  
3.2.4 สํวนหํอหุ๎มหลอดเอกซเรย์สามารถทนความร๎อนสูงสุด (Tube housing storage) ได๎  

1,500,000H.U.หรือ มากกวํา เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตํอเนื่อง 
3.2.5 สามารถปรับขนาดของล าแสงเอกซเรย์ขณะท าภาพ Last image hold ได๎ 
3.2.6 สามารถปรับขนาดล าแสงเอกซเรย์ให๎เหมาะสมกับขนาดของอวัยวะที่ต๎องการถํายทั้ง  

กํอนและหลังได๎ ( Digital Virtual Collimator) 
3.3 ระบบการถํายภาพแบบ Fluoroscopy 

3.3.1 สามารถปรับคําพลังงานได๎ในชํวง40 kV ถึง120 kV 
3.3.2 สามารถปรับคํากระแสได๎ ( mA Range ) 
3.3.3 สามารถเลือก Mode ส าหรับการท า Fluoroscopy แบบ AEC ( Automatic Exposure Control )  

สามารถปรับคํา kV และ mA อัตโนมัติตามขนาดรํางกายหรือ แบบ Manualได๎ 
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3.3.4 มีระบบ Reduce blur และ Reduce noise หรือ ระบบ Digital filters real time  
acquisition หรือระบบ Object Detected Dose Control (ODDC) 

3.4 ระบบชุดรับสัญญาณภาพระบบดิจิทัลชนิดแบนราบ (Digital Flat Panel Detector)   
3.4.1 Flat Panel Detector มีขนาด  Field of View 10.3 นิ้ว x 10.3 นิ้ว หรือ ใหญํกวํา 

 สามารถปรับได๎ไมํน๎อยกวํา 3 ขนาด 
3.4.2 สามารถรับสัญญาณเอกซเรย์และแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล มี Dynamic range 

ไมํน๎อยกวํา 90 dB และมีคํา DQEไมํน๎อยกวํา 70% 
3.4.3 มี Grid ท าจากวัสดุ Carbon fiber โดยมีจ านวนไมํน๎อยกวํา 60 เส๎น : เซนติเมตร  

ซึ่งสามารถถอดเข๎าออกได๎ตามความต๎องการ เพ่ือเป็นการลดปริมาณรังสีเอ็กซ์และ  
เพ่ิมความคมชัดส าหรับการถํายภาพอวัยวะขนาดเล็กๆ   

3.4.4 สามารถปรับหมุนภาพได๎ไมํน๎อยกวํา  360 องศา ( Rotation ) ได๎โดยไมํต๎องท าการ 
Fluoroscopy 

3.4.5 มีระบบปรับความสวํางและความคมชัดของภาพได๎โดยอัตโนมัติ (ABS/ Automatic  
Brightness System)หรือมีระบบ Automaticobject Detection) 

3.5 ระบบเก็บบันทึกภาพ ประมวลผลและจอภาพ (Digital imaging storage, Processing and monitor) 
3.5.1 มีระบบบันทึกภาพ เป็นระบบดิจิตอลที่มีความชัดเจนสูง (High resolution) โดยมี 

ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 16 bits 
3.5.2 สามารถเก็บบันทึกภาพในรูปแบบมาตรฐาน 20,000 ภาพหรือ มากกวํา 
3.5.3 สามารถปรับอัตราเร็วในการเก็บภาพแบบตํอเนื่องได๎ 6 ภาพ ตํอวินาที (6 Frames/sec) 

หรือมากกวํา 
3.5.4 สามารถกลับภาพ ซ๎าย - ขวา และ บน - ลําง ได๎ ( Mirror ) 
3.5.5 สามารถท าการ Zoom และ Marker on images 
3.5.6 สามารถใสํข๎อความ (Text annotation) ลงในภาพได๎ 
3.5.7 สามารถวัดระยะทางและขนาดของมุมตํางๆ ในภาพได๎ (Measurement) 
3.5.8 สามารถเก็บภาพสุดท๎ายค๎างบนจอภาพขณะ Fluoroscopy ได ๎( LIH ) 
3.5.9 Command Console หรือ Monitor สามารถใช๎ปากกา (Stylus Pen) วาดเส๎นไป 

รอบๆ จุดที่สนใจหรือท าการรักษา ไปบนจอภาพแสดงผลได๎เพ่ือท าเป็น Marker  
และสามารถลบเส๎นที่วาดดังกลําวได๎โดยงําย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภารในการรักษาบางประเภท  
เชํน EVAR 

3.5.10 Command Console ชนิด LCD  สามารถควบคุมการท างานด๎วยระบบสัมผัส  
(Touch screen) ได๎  

3.5.11 สามารถปรับความสูงต่ าของจอภาพแสดงผล ( Monitor )ได๎ 20 เซนติเมตรหรือ 
มากกวํา 

3.6 ระบบการดูภาพส าหรับการใช๎งานทางหลอดเลือด (Vascular) และ Pain management 
3.6.1 เป็นระบบเพื่อชํวยในการ Fluoroscopy ภาพทางระบบหลอดเลือด โดยสามารถตัด 

หรือลบภาพที่ไมํต๎องการ เชํน กระดูกหรือเนื้อเยื่อ (Digital subtraction) ออกไปให๎ 
คงเหลือแตํภาพของเส๎นเลือด 

3.6.2 มีระบบชํวยในการใสํสาย Catheter ในหลอดเลือด (Road mapping)  
3.6.3 สามารถท าการแสดงภาพของ Subtraction และ Road mapping ได๎ทันทีขณะที่ 
3.6.4 ท าการปฏิบัติงานโดยไมํต๎องรอเวลาให๎เครื่องประมวลผลภาพ 



- 10 - 
 

สามารถให๎ Pulse rate ได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 15 pulses/second และให๎คํา mA  
ได๎ไมํน๎อยกวํา 60 mA หรือ ระบบ Low Dose หรือ ระบบ Smart Exposure  
Synchronized with Frame Rate เพ่ือสามารถลดทอนการใช๎ปริมาณรังสี ที่ไมํ 
จ าเป็น( Dose Reduction Technique ) 

3.6.5 สามารถเก็บบันทึกภาพได๎ 20,000 ภาพ หรือมากกวําและสามารถย๎อนดูภาพได๎ทั้ง 
แบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (CINE)   

3.7 ชุดแขนตัวซี (C-Arm) 
3.7.1 สามารถปรับความสูงต่ าด๎วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าได๎ไมํน๎อยกวํา 42 เซนติเมตร 
3.7.2 สามารถปรับแขนหมุนแกนนอนได+๎/- 200 องศา (Rotation) หรือกว๎างกวํา 
3.7.3 สามารถเลื่อนเข๎าออกได๎ไมํน๎อยกวํา 20 เซนติเมตร (Longitudinal)หรือมากกวํา 
3.7.4 สามารถหมุนเลื่อนตามความโค๎งไมํน๎อยกวํา 135 (+90/-45) องศา (Angulation) 
3.7.5 สามารถปรับหมุนสํายซ๎ายขวาได๎ +/-10 องศา (Swivel range) หรือกว๎างกวํา 
3.7.6 มีความลึกของแขนซีอาร์ม (C-Arm depth) ไมํน๎อยกวํา 68 เซนติเมตร มีระยะ SID  

แบบคงท่ี ( Fixed SID )  หรือ สามารถปรับเลื่อนได๎ ( Variable SID ) 
3.7.7 มีระบบที่สามารถจดจ าต าแหนํงของแขนซีอาร์มได๎ (Position memory) โดยสามารถ 

บันทึกต าแหนํงและมุมของแขน C-Arm เพ่ือใช๎ในการย๎อนกลับแขน C-arm มา  
ณต าแหนํงและมุมที่ท าการบันทึกเอาไว๎ได๎ไมํน๎อยกวํา 3 ต าแหนํง  

3.8 มีจอ Command Console ขนาดไมํน๎อยกวํา10 นิ้ว ส าหรับแสดงภาพขณะท าการ 
Fluoroscopy และสามารถใช๎ในการปรับตั้งคําพารามิเตอร์ ตํางๆที่ใช๎ในการเอกซเรย์  
การย๎อนดูภาพ  และอ่ืนๆ โดยสามารถปรับหมุน จอภาพได๎ 

3.9 การเลื่อนแขน CRotation/Lateral และ Angulation/ Orbital โดยระบบมอเตอร์  
 (Motorized) หรือ โดยแบบ มือโยกโดยมีระบบ Color Code ส าหรับใช๎ในการชํวยปรับ 
ต าแหนํงซีอาร์ม 
3.9 มีจอแสดงภาพชนิด Color LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 2 จอ โดยด๎านหนึ่งเป็น 

ระบบ Touch screen วางบนฐานล๎อเดียวกัน สามารถพับจอภาพ LCD เก็บได๎สามารถปรับ 
หมุนจอภาพแสดงผลได๎ไมํน๎อยกวํา 180 องศา หรือเป็นจอขนาดไมํน๎อยกวํา 32 นิ้ว โดย 
สามารถแบํงภาพหน๎าจอออกเป็น 2 จอได๎ วางอยูํบนฐานล๎อเดียวกัน จอเป็นแบบ Touch 
 Screen หรือมีจอ Touch screen แยก สามารถดึงจอมาทางด๎านหน๎าไมํน๎อยกวํา 68 ซม.  
สามารถปรับความสูงได๎ไมํน๎อยกวํา 43 ซม.และสามารถเคลื่อนย๎ายได๎อยํางสะดวก และล็อค 
ล๎อให๎หยุดนิ่งได๎  หรือ เป็นจอแสดงภาพ (Monitor) ชนิด LCD  ขนาดไมํน๎อยกวํา 27 นิ้ว  
ชนิด High Brightness มีความละเอียด (Resolution) ไมํน๎อยกวํา 4 ล๎านพิเซล (MPixel)  
ติดตั้ง อยูํบน แขนยึด (Mounted  on Arm) สามารถปรับหมุนซ๎ายขวา รวมถึงสามารถ  
เลื่อนขึ้นสูงจากปกติได๎โดยมอเตอร์ 

3.10 สามารถเก็บบันทึกภาพในรูปแบบมาตรฐานได๎ 20,000 ภาพ หรือ มากกวํา 
3.11 มี USB Port ส าหรับสํงภาพออกจากตัวเครื่องโดยบันทึกลงในThumb drive หรือ Flash 

drive ได ๎
3.12 มีโปรแกรมส าหรับใช๎งานทางด๎านกระดูกและข๎อ (Orthopedic), หลอดเลือด (Vascular)ได๎ 

เชํน  Roadmap  และ Digital Subtraction อีกท้ังอวัยวะอ่ืนๆได๎ท่ัวทั้งรํางกาย 
3.13 มีระบบส าหรับใช๎ในการก าหนดต าแหนํงส าหรับการผําตัดทาง Orthopedic ได๎ในชุด Flat 

Panel Detector เชํน Laser Guide 
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการท างานของหัวใจ  

 

1. ความต้องการ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ  
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน 

2.1  ใช๎วัดสัญญาณชีพผู๎ป่วยตั้งแตํ เด็กแรกเกิด จนถึงผู๎ใหญํ 
2.2  ใช๎วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP) อัตราการหายใจ   

 (Respiration) ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และอุณหภูมิรํางกาย (Temperature) 
2.3  ใช๎เพื่อติดตาม เฝ้าระวังและแสดงคําสัญญาณชีพของผู๎ป่วย พร๎อมทั้งแสดงสัญญาณเตือนเมื่อเกิด   

 เหตุการณ์ที่ผิดปกติ 
3. คุณลักษณะท่ัวไป  

3.1  เป็นเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 
3.2  ตัวเครื่องเคลื่อนย๎ายได๎อยํางสะดวก   
3.3  หน๎าจอเป็นแบบระบบสัมผัส มีปุ่มควบคุมการท างาน แบบปุ่มหมุน (Navigation Wheel) และ 

 ปุ่มควบคุมท่ีใช๎งานได๎รวดเร็ว  
3.4  จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว  ความละเอียดการแสดงผลไมํน๎อยกวํา 800 x 600 pixels  
3.5  เป็นเครื่องที่ผํานการรับรองความปลอดภัยและมาตรฐาน EN/IEC 60601-1 และ Type CF  

 Defibrillation Proof เป็นอยํางน๎อย 
3.6  มีแบตเตอรี่ที่ใช๎งานในตัวเครื่อง สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา 1 ชั่วโมง 
3.7  มีระบบเก็บข๎อมูลผู๎ป่วยย๎อนหลังได๎สามารถแสดงผลเป็นแบบตารางและกราฟ 
3.8  มีชํอง USB Port สามารถน าข๎อมูลผู๎ป่วยออกจากตัวเครื่อง ตัวเครื่องสามารถสํงข๎อมูลออกมา 

 เพ่ือเชื่อมตํอกับระบบจัดเก็บข๎อมูลของโรงพยาบาล  
3.9  ใช๎ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕o เฮิรตซ์   

4. คุณลักษณะทางเทคนิค 
4.1 ภาคตรวจวัดและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) 

4.1.1 วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได๎ไมํน๎อยกวํา 3 ลีด และหยุดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได๎ 
4.1.2 วัดอัตราการเต๎นของหัวใจตั้งแตํ 15-300 ครั้งตํอนาที หรือดีกวํา 
4.1.3 ปรับขนาดและความเร็วได๎ไมํน๎อยกวํา 3 ระดับ 
4.1.4  สามารถตรวจจับ Arrhythmia ได๎ไมํน๎อยกวํา 23 ชนิด 
4.1.5 ปรับตั้งสัญญาณเตือนคําสูงและต่ าได๎ แบบอัตโนมัติ หรือแบบเลือกก าหนดคําเอง  
4.1.6 มีระบบตรวจจับและแสดงสภาวะหัวใจหยุดเต๎นฉับพลันได๎ 

4.2 ภาคตรวจวัดและติดตามความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) 
4.2.1 วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดได๎ตั้งแตํ 0-100 เปอร์เซ็นต์ มีความเที่ยงตรงอยูํ  

ในชํวง   70-100% ที่ + 3% หรือดีกวํา 
4.2.2 ขณะท าการตรวจวัดเครื่องสามารถแสดงผลได๎ไมํน๎อยกวํา 3 ชนิด ได๎แกํ ชีพจร รูปคลื่น          

และบาร์กราฟ 
4.2.3 ตั้งคําความเร็วในการตรวจจับความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดได๎ 
4.2.4 วัดชีพจรได๎ตั้งแตํ 30 ถึง 250 ครั้งตํอนาที มีคําความเที่ยงตรง + 2% หรือ + 1 bpm  
         หรือดีกวํา 
4.2.5 ปรับตั้งสัญญาณเตือนคําสูงและต่ าได๎ 
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4.3 ภาคตรวจวัดและติดตามความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)  
4.3.1 วัดความดันโลหิตได๎โดยใช๎วิธี Oscillometric  
4.3.2 mode การวัดมีอยํางน๎อย 2 mode คือ Auto  Manual  
4.3.3 ความดันโลหิตแสดงคําได๎ 3 คําคือ Systolic  Diastolic และคํา Mean                 

พร๎อมแสดงคําชีพจรได๎ 
4.3.4 mode การเตือนสัญญาณชีพ เลือกจากแหลํงที่มาตํางๆ ได๎อยํางอัตโนมัติ 
4.3.5 ปรับตั้งสัญญาณเตือนคําสูงและต่ าได๎ 

4.4 ภาคตรวจวัดและติดตามอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย (Temperature) 
4.4.1 วัดอุณหภูมิกายได๎อยํางน๎อย 2 ต าแหนํง  
4.4.2 วัดอุณหภูมิกายได๎ ชํวง 25 - 45 ºC หรือดีกวํา 
4.4.3 ปรับตั้งสัญญาณเตือนคําสูงและต่ าได๎ 
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG  

 
1. วัตถุประสงค์การใช้งาน 

1.1 เพ่ือใช๎ในการตรวจและติดตามการวินิจฉัยโรคลมชักและประเมินความรุนแรงของโรคลมชักและการ 
ตอบสนองการรักษา 

1.2 เพ่ือใช๎ในการบันทึกภาพอาการชักรํวมกับการตรวจคลื่นสมองผู๎ป่วยทั้งเด็กและผู๎ใหญํใน
ห๎องปฏิบัติการ 
ตรวจคลื่นสมองและสามารถเคลื่อนย๎ายเครื่องมือไปตรวจบนหอผู๎ป่วยแบบ Bedside EEG ได ๎

1.3 เพ่ือใช๎ในการบันทึกภาพอาการชักรํวมกับการตรวจคลื่นสมองผู๎ป่วยแบบ Long-Term EEG & VDO  
Monitoring และตรวจแบบ ICU EEG Monitoring ตํอเนื่องกันไมํน๎อยกวํา24ชั่วโมง 
 

2. ข้อก าหนดทั่วไป 
2.1 ท างานผํานคอมพิวเตอร์และเป็นเครื่องที่ใช๎ระบบปฏิบัติการที่รองรับโปรแกรมท่ีผู๎ผลิตก าหนด 
2.2 สามารถบันทึกคลื่นสมองและสัญญาณไฟฟ้าอ่ืนของผู๎ป่วยได๎ไมํน๎อยกวํา 32 ชํอง 
2.3 สามารถใช๎ งานรํวม กับอุปกรณ์ประกอบการใช๎งาน เชํน เครื่องกระตุ๎นด๎วยไฟกระพริบ กล๎องวีดิ

ทัศน์ และไมโครโฟนบันทึกเสียง เป็นต๎น 
2.4 มีระบบสั่งการตรวจ  อํานผลการตรวจ รายงานผล และเรียกผลกลับมาดูย๎อนหลังได๎ 
2.5 ใช๎ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕o เฮิรตซ์ และแบตเตอรี่ 
2.6 ตัวเครื่องผํานการรับรองความปลอดภัยดังนี้ UL60601-1, IEC601-1หรือ IEC 60601-1, EN 

60601-1, IEC60601-2-26, EN 60601-2-26 
3. คุณสมบัติทางเทคนิค 

2.7 คอมพิวเตอร์ควบคุมตัวเครื่องหลัก  (WORKSTATION) จ านวน 1เครื่อง ติดตั้งอยูํบนรถเข็นที่
เคลื่อนย๎ายได๎สะดวกมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.7.1 ตัวเครื่องหลักใช๎ระบบปฏิบัติการของ WINDOWS 10หรือดีกวํา 
2.7.2 หนํวยประมวลผลกลาง  (CPU) เป็นชนิด Intel Core i5หรือดีกวํา ความเร็วไมํน๎อยกวํา

1.0 GHz. 
2.7.3 มีหนํวยความจ าท างาน (RAM) ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB  
2.7.4 มีชุดเก็บข๎อมูล (Hard Disk Drive) ขนาดความจุอยํางน๎อย 1 TB 
2.7.5 มีจอภาพสี (Color Monitor) ชนิดจอ LCD ขนาดจอไมํน๎อยกวํา22นิ้วจ านวน1ชุด 
2.7.6 มีระบบ LAN ชนิดไมํต่ ากวํา Gigabit Ethernet  
2.7.7 มีแป้นพิมพ์จ านวน1ชุด 
2.7.8 มีชํองตํออุปกรณ์ภายนอกชนิด USB port อยํางน๎อยจ านวน2ชํอง 

2.8 ชุดขยายสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง (Amplifiers) จ านวน 1ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 
2.8.1 ใช๎กระแสไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ผํานชํองUSB มีชํองสัญญาณไมํน๎อยกวํา32ชํองสัญญาณ 
2.8.2 ชุดขยายสัญญาณมี port ส าหรับเชื่อมตํออุปกรณ์ภายนอกไมํน๎อยกวําดังนี้ USBcable, 

Photic stimulator และ Patient event button 
2.8.3 สัญญาณรบกวน (Noise) ที่ระดับต่ ากวํา 0.65μV rms หรือ 1.5 uVp-p 
2.8.4 สามารถตัดสัญญาณรบกวน (CMRR) ได๎ที่ระดับสูงกวําหรือเทํากับ105 dB  
2.8.5 แปลงสัญญาณ Analog to Digital (A-to-D Conversion) ขนาดไมํต่ ากวํา 16 Bits  



- 14 - 
 

2.8.6 สามารถเลือกระดับความถ่ีในการรับสัญญาณได๎สูงสุด 1,000เฮิร์ทซ 
2.8.7 สามารถปรับตั้งคําความไว  (Sensitivity) ของสัญญาณได๎ตั้งแตํ 1 ไมโครโวลท์ตํอ

มิลลิเมตร ถึง 1,000 ไมโครโวลท์ตํอมิลลิเมตร หรือกว๎างกวํา 
2.8.8 สามารถก าจัดสัญญาณรบกวนกระแสสลับ (Notch Filter) 50 Hz และ 60 Hz ได ๎

2.9 กล๎องวีดิทัศน์ จ านวน 1ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 
2.9.1 เป็นกล๎องแบบ IP camera 
2.9.2 สามารถปรับซูมได๎แบบ optical zoom และ digital zoom 
2.9.3 สามารถถํายภาพในบริเวณท่ีมีแสงสวํางปกติและบริเวณท่ีมีแสงสวํางน๎อยได๎ 
2.9.4 ควบคุมการท างานโดยใช๎โปรแกรมควบคุมการท างานของกล๎อง       

2.10 อุปกรณ์กระตุ๎นด๎วยไฟกระพริบ จ านวน 1ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 
2.10.1 สามารถเลือกตั้งอัตราความถี่การกระตุ๎นได๎ระหวําง 0.5 Hz ถึง 60 Hz เป็นอยํางน๎อย 
2.10.2 สามารถปรับเปลี่ยนขั้นความถี่ (Hertz) การกระตุ๎นและชํวงเวลากระตุ๎น (Period) ได ๎
2.10.3 สามารถเลือกการกระตุ๎น  (Stimulation Mode) แบบ Automatic โดยการตั้งโปรแกรม

ไว๎ 
ลํวงหน๎าและการกระตุ๎นแบบ Manual Mode ได ๎

2.11 โปรแกรมควบคุมการท างานและวิเคราะห์ผลการตรวจ คลื่นไฟฟ้าสมองแบบมีลิขสิทธิ์ มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
2.11.1 มีโปรแกรมจัดการเก็บข๎อมูลผู๎ป่วยสามารถค๎นหาข๎อมูลคนไข๎ย๎อนหลังได ๎
2.11.2 มีโปรแกรมควบคุมการบันทึกและทบทวนผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองได๎ ไมํน๎อยกวํา 24  

ชั่วโมง (Routine EEG recording, Long-Term Monitoring and Analysis)  
2.11.3 มีโปรแกรมการบันทึกข๎อมูลเป็นICUEEG modeได๎หรือ Measuring EEG Waveforms in  

an ICU ได ๎
2.11.4 สามารถสร๎างแบบแสดงผลการบันทึก (Montages) ไว๎ลํวงหน๎าได๎ 
2.11.5 แสดงกราฟ EEG แบบ Reference Montages และ Bipolar Montages ได ๎
2.11.6 สามารถตรวจคํา impedance ได๎และ /หรือสามารถท า ON-LINE  FREQUENCY 

MAPPING  
ในขณะท า ACQUISITION ได ๎

2.11.7 สามารถเข๎าหาค าข๎อความอธิบายหมายเหตุ  (log events) จากหมายเหตุหนึ่งไปยัง
ต าแหนํง 
ถัดไปได๎อยํางรวดเร็วในการทบทวนข๎อมูล 

2.11.8 สามารถวัดเวลาวัดความสูงของกราฟของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองได๎ 
2.11.9 สามารถดูกราฟคลื่นไฟฟ้าสมองย๎อนหลังด๎วยการแบํงจอภาพ  (Split Screen) เพ่ือดูข๎อมูล

ที ่
บันทึกกํอนหน๎านั้นควบกับข๎อมูลที่ก าลังบันทึกอยูํได๎ท้ังภาพ และเสียงได๎พร๎อมกัน 

2.11.10สามารถท าการกระตุ๎นแบบ Hyperventilation และแสดงเวลาการกระตุ๎นได๎ 
2.11.11 มีโปรแกรมวิเคราะห์อาการชักท้ังแบบ Spike detection และSeizure Detection ได ๎
2.11.12มีโปรแกรมวิเคราะห์อาการชักท้ังแบบ Event Detection หรือ Wide-Band Analysis  

Software 
2.11.13 มีระบบแจ๎งเตือนเม่ือสายรับสัญญาณขาดการเชื่อมตํอกับกลํองขยายสัญญาณ หรือมี

ข๎อความ  
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The electrode junction box is disconnected เกิดข้ึนเมื่อกลํองสัญญาณมีปัญหา 
2.11.14สามารถค านวณที่วํางของ Hard disk ที่เหลือในการบันทึกข๎อมูลพร๎อมแสดงเวลาที่เหลือ

ที ่
สามารถบันทึกข๎อมูลได๎ 
 

2.11.15สามารถพิมพ์ค า ข๎อความอธิบายประกอบ (Annotation) โดยพิมพ์ข๎อความลํวงหน๎า 
หรือ 
ข๎อความ (Free Text) แทรกระหวํางการบันทึกข๎อมูล EEG ผู๎ป่วยหรือระหวํางทบทวนข๎อมูล 
ย๎อนหลังได ๎

2.11.16สามารถเข๎าค๎นหา ค า  ข๎อความอธิบาย  หมายเหตุ (log events) จากหมายเหตุหนึ่งไป
ยัง 

ต าแหนํงถัดไปได๎อยํางรวดเร็วในการทบทวนข๎อมูล 
2.11.17สามารถวัดเวลา  วัดความสูงของกราฟของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองได๎ 
2.11.18มีโปรแกรม  EEG Report Generated สามารถพิมพ์รายงานผลของผู๎ป่วยได๎อยําง

รวดเร็ว 
2.11.19สามารถตัดตํอ File EEG และ File VDOในสํวนส าคัญเพ่ือสร๎างเป็น File EEG และ File VDO

ใหมํได ๎
โดยอาจสามารถตัดเป็นทํอนๆ และแตํละทํอนสามารถเลือกต๎องการ VDO หรือไมํได๎ตามต๎องการ 
2.11.20สามารถบันทึกข๎อมูลคลื่นไฟฟ้าสมองของคนไข๎ลงใน CD และ External Hard Disk และ 
น าไปอํานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนได๎ 
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ร่าง 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องช่วยหายใจที่ควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมแสดงกราฟการหายใจของผู้ ป่วย   
 
 

1. ความต้องการ เครื่องชํวยหายใจควบคุมด๎วยปริมาตร และความดัน พร๎อมแสดงกราฟการหายใจของผู๎ป่วย  
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน  เพ่ือใช๎ในการชํวยหายใจหรือพยุงการหายใจ โดยเครื่องสามารถควบคุมการ
ท างานได๎ทั้งแบบปริมาตร และความดัน  เพ่ือใช๎ในการชํวยหายใจผู๎ป่วยที่มีการหายใจล๎มเหลว หยุดหายใจหรือ
พยุงการหายใจในผู๎ป่วยที่หายใจเองได๎ไมํเพียงพอ ตัวเครื่องสามารถขับเคลื่อนการท างานได๎โดยตํอเข๎ากับระบบ
จํายก๏าซออกซิเจนและอากาศอัด (Compress air) จากสํวนกลางของโรงพยาบาล (Central Pipeline)  
3.  คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1  เป็นเครื่องชํวยหายใจที่ควบคุมด๎วยปริมาตรและความดัน ใช๎ได๎กับผู๎ป่วยตั้งแตํเด็กโตจนถึงผู๎ใหญํ 
3.2  มีจอภาพชนิดสี LCD  ขนาด ไมํน๎อยกวํา 10 นิ้ว แสดงข๎อมูลการตั้งคําการท างานของเครื่อง และ 

 ข๎อมูลของผู๎ป่วยที่เก่ียวกับการหายใจ ในรูปของตัวเลขและกราฟอยูํในจอภาพเดียวกันทั้งหมด 
3.3  หน๎าจอแสดงผล สามารถถอดแยกจากตัวเครื่องได๎ 
3.4  แสดง Waveform ได๎พร๎อมกันอยํางน๎อย 2  Waveforms 
3.5  Flow sensor เป็นชนิดอยูํติดกับตัวเครื่อง หรืออยูํในตัวเครื่อง  
3.6  มีระบบพํนยา ที่ให๎ละอองฝอย 
3.7  ใช๎ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕o เฮิรตซ์  
3.8  มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช๎งานได๎ตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 30 นาท ี
3.9  ได๎รับมาตรฐาน EN/IEC 60601-1 หรือเทียบเทําหรือดีกวํา  
3.10 ตัวเครื่องมีรถเข็น 4 ล๎อ และมีระบบล๎อค 
3.11 มี bacteria filter ชนิดน ากลับมาใช๎ใหมํ ได๎โดยการท าให๎ปราศจากเชื้อ ประสิทธิภาพการกรองเชื้อ  

   โรค ขนาด 0.3 ไมครอน จ านวน 2 จุด ชํวงหายใจเข๎าและหายใจออก  
3.12 มีระบบควบคุมวาล์วฉุกเฉิน กรณีเครื่องมีปัญหาหรือความดันในระบบสูงกวําก าหนด 

4.  คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
4.1   ภาคควบคุมการท างานของเครื่อง 

4.1.1 การท างานของเครื่อง ชนิดควบคุมปริมาตรหายใจ (Volume Controlled Ventilation 
                   และควบคุมด๎วยแรงดันในทางเดินหายใจ (Pressure Controlled Ventilation) 

4.1.2 การท างานเครื่องชํวยหายใจ (Mode of Ventilation) ดังนี้ 
    4.1.2.1 ชนิดควบคุมด๎วยปริมาตร (Volume Controlled) 
    4.1.2.2 ชนิดควบคุมด๎วยแรงดัน (Pressure Controlled) 
    4.1.2.3 ชนิดควบคุมการหายใจด๎วยเครื่องสลับกับการหายใจเอง (SIMV) 
    4.1.2.4 ชนิดการชํวยหายใจโดยใช๎ความดันบวกสองระดับ (Bilevel หรือ APRV) 
    4.1.2.5 ชนิดความดันบวกอยํางตํอเนื่อง (CPAP/Spontaneous) 

    4.1.2.6 ชนิดควบคุมด๎วยปริมาตรและความดัน โดยเครื่องต๎องสามารถให๎คํา Tidal Volume   
                              ตามท่ีก าหนดไว๎ได๎อยํางถูกต๎องและแมํนย า โดยปรับ Pressure หรือ flow เอง 
                               อัตโนมัติ เพื่อให๎ได๎ คํา Tidal Volume ที่ต๎องการ (VV+หรือ PRVC) 

4.2   มีระบบชดเชยทํอชํวยหายใจ (Tube compensation/ARC) 
4.3 มีระบบจํายก๏าซชดเชยกรณีมีการรั่วของก๏าซจากระบบหายใจ (Leak Compensation) 
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4.4  รูปแบบการชํวยหายใจมี 2 แบบ ได๎แกํ แบบใสํทํอชํวยหายใจ (Invasive Ventilation) และแบบ 
        ไม ํใสํ ทํอชํวยหายใจ (Non Invasive Ventilation) 
4.5  ภาคการปรับตั้งคําตําง ๆ ส าหรับการชํวยหายใจ 

4.5.1 ปรับปริมาตรในการหายใจ (Tidal Volume) ได๎ตั้งแตํ 25 มิลลิลิตรหรือน๎อยกวํา ถึง    
2,000 มิลลิลิตร หรือมากกวํา 

4.5.1  ปรับอัตราการหายใจ (Respiratory Rate) ได๎ตั้งแตํ 1 ครั้งตํอนาที ถึง 100 ครั้งตํอนาที   
  หรือมากกวํา 

4.5.2  ปรับอัตราการไหล (Peak Flow)ได๎ตั้งแตํ 3 ลิตรตํอนาที หรือน๎อยกวํา ถึง 150 ลิตรตํอ
นาท ี 
  หรือมากกวํา 

4.5.3  ตั้งระดับความไวในการกระตุ๎น ได๎ทั้งแบบ Flow sensitivity  และ Pressure sensitivity  
4.5.4  ปรับแรงดันหายใจเข๎า (Inspiratory Pressure) ได๎ตั้งแตํ 5 เซนติเมตรน้ าหรือน๎อยกวํา ถึง 

  90 เซนติเมตรน้ า หรือมากกวํา 
4.5.5  ปรับแรงดันเสริม (Pressure Support) ได๎ตั้งแตํ 0 ถึง 60 เซนติเมตรน้ า หรือมากกวํา 
4.5.6  ปรับแรงดันบวกขณะหายใจออกสุด (PEEP) ได๎ตั้งแตํ 1 ถึง 45 เซนติเมตรน้ า หรือมากกวํา 
4.5.7  ตั้งเวลาในการหายใจเข๎า (Inspiratory Time ) ได๎ตั้งแตํ 0.25 วินาที  หรือน๎อยกวํา ถึง 8   

 วินาที หรือกว๎างกวํา 
4.5.8  ตั้งความเข๎มข๎นของออกซิเจนในทางเดินหายใจเข๎า (FiO2) ได๎ 21% ถึง 100% 
4.5.9 ก าหนดสัดสํวนการหายใจเข๎าตํอการหายใจออก (I:E Ratio)ได๎  
4.5.10 ตั้งให๎เครื่องชํวยหายใจได๎ทั้งแบบควบคุมด๎วยปริมาตร (Volume Control) หรือควบคุม  

ด๎วย ความดัน (Pressure Control) กรณีผู๎ป่วยหยุดหายใจ (Apnea Ventilation)  
4.5.11 ตั้งอัตราเรํงการไหลของลม  (Rise Time) ได๎ 1 ถึง100%หรือ 0 - 0.5 วินาที   

4.6   ภาคแสดงผลและข๎อมูล 
4.6.1  แสดงข๎อมูลตํอไปนี้ ในรูปตัวเลข 

4.6.1.1 แรงดันในทางเดินหายใจ (Airway Pressure) ได๎แกํ Peak Pressure, Mean   
    Airway Pressure, Plateau Pressure, PEEP 

4.6.1.2 ปริมาตรของการหายใจ (Volume) ได๎แกํ TV, MV, TVinsp, TVexp  
4.6.1.3 Respiratory Rate 
4.6.1.4 Resistance, Compliance 
4.6.1.5 FiO2 
4.6.1.6 RSBI (Rapid Shallow  Breathing Index) 
4.6.1.7 Auto PEEP/Intrinsic PEEP 

4.6.2  ฟังก์ชั่นในการวัดสมรรถภาพปอด (Lung Mechanics) วัดคําได๎ดังนี้ 
4.6.2.1 Occlusion Pressure (P 0.1)  
4.6.2.2 Negative Inspiratory Force ( NIF) 
4.6.2.3 Vital Capacity (VC)  

4.6.3  แสดงกราฟการหายใจ (Waveform) ได๎ 2 ชํองสัญญาณพร๎อมกัน โดยเลือก 
4.6.3.1 Pressure - Time 
4.6.3.2 Flow - Time 
4.6.3.3 Volume – Time 
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4.6.4  เลือกแสดง Loop ได๎ อยํางน๎อย  2 รูปแบบ ดังนี้ 
4.6.4.1 Pressure - Volume Loop  
4.6.4.2 Flow - Volume Loop  

4.6.5  มีระบบบันทึกข๎อมูลผู๎ป่วยและสามารถน ามาแสดงย๎อนหลัง (Trends) ได๎อยํางน๎อย 72 ชั่วโมง 
4.6.6  ระบบเตือนความปลอดภัยด๎วยแสงและเสียง และตั้งสัญญาณเตือนของข๎อมูลตํอไปนี้ ได๎

เป็น 
  อยํางน๎อย 
4.6.6.1 High/Low Peak Airway Pressure 
4.6.6.2 High/Low Expired Tidal Volume 
4.6.6.3 High/Low Expired Minute Volume 
4.6.6.4 High Respiratory Rate 
4.6.6.5 Patient disconnected 
4.6.6.6 Circuit occlusion/ High circuit pressure 
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยตลอด ๔๘ ชั่วโมง (Holter Degitak XT 48 HR)  
 

1. ความต้องการ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวตลอด  24-48 ชั่วโมงพร๎อมเครื่อง
วิเคราะห์ผล  (Holter Analysis)  

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

ใช๎บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู๎ป่วยตลอด 24-48 ช่ัวโมง โดยเครื่องบันทึกจะติดตัวไปกับผู๎ป่วยโดยสะพาย หรือ
คาดไว๎ท่ีเอว ผู๎ป่วยสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได๎ตามปกติ เมื่อบันทึกครบ  24 ช่ัวโมง สามารถน าข๎อมูลที่ถูก
บันทึกมาวิเคราะห์ด๎วยเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ช่ัวโมง (Holter Analysis) พร๎อมแสดงออกทางจอภาพ 
และพิมพ์ผลออกมาโดยใช๎กระดาษ A4 ทั่วไปได๎  

3. คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1  มีเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 leads แบบพกพาติดตัว (12 leads digital recording)  
 จ านวน 1 เครื่อง 

3.2  มีโปรแกรมวิเคราะห์ผลจากเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว  (Holter   
 Analysis Station) พร๎อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 ชุด 

4. คุณลักษณะทางเทคนิค 

4.1  เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด แบบพกพาติดตัวตลอด 48 ชั่วโมง (12 –LEAD   
 digital Holter recorder) 
4.1.1 สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร๎อมกัน ทุกๆ Beat ตลอดไมํน๎อยกวํา  24   ช่ัวโมง 

(Continuous 12-Lead Holter Recording)  
4.1.2 การบันทึกข๎อมูลเป็นแบบ True 12 leads ECG recording โดยใช๎สาย 10  lead wires เหมือนกับการ

ตรวจ Resting ECG และ Exercise Stress Test ทั่วๆไป 

4.1.3 มีจอภาพ LCD สามารถดูรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจกํอนเริ่มบันทึกข๎อมูลได ๎

4.1.4 มี Digital Sampling Rate  ไมํน๎อยกวํา 10,000 s/sec ส าหรับ Pacemaker Spike Detection และไมํน๎อย
กวํา 180 s/sec ส าหรับการเก็บบันทึกทั่วไป 

4.1.5 มี A/D ไมํน๎อยกวํา 20 bit 

4.1.6 ใช๎แผํน Compact Flash Memory Card ในการบันทึกข๎อมูล 

4.1.7 ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ าหนักไมํมากกวํา 125 กรัม (ไมํรวมถําน alkaline) 

4.1.8 ใช๎พลังงานจากแบตเตอรี่ ขนาด AA จ านวน 1 ก๎อน 

4.1.9 สามารถตรวจเช็คคุณภาพของการติดลีด(Impedance Check) จากตัวเครื่อง โดยมี Bar Graph บอก
ระดับ Impedance ครบทุกลีดให๎สามารถแก๎ไขกํอนเริ่มท าการบันทึก 

4.2 เครื่องวิเคราะห์ผลจากเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Holter Analysis Station) 

4.2.1 ชุดประมวลผลไมํน๎อยกวําดังนี ้CPU Core i3, RAM  4 GB, Hard Disk มีความจุไมํน๎อยกวํา  500 GB 

4.2.2 มีหน๎าจอมีขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว  
4.2.3 DVD RW 
4.2.4 Operating System เป็นแบบ Windows 7 หรือดีกวํา 

4.2.5 โปรแกรมวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Advanced VERITAS Signal Processing Algorithm มีความแมํนย าสูง  

สามารถวิเคราะห์ผล ECG ได๎ไมํน๎อยกวํา ดังนี ้
- QT/QTc 

- ST Depression/ Elevation 

- RR Variability 

- Pacemaker  

4.2.6 สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจไมํน๎อยกวํา Profie, Prospective, Trend, Superimposition, Template, 
Histograms, Strips, Summary  

4.2.7 การวิเคราะห์ผลสามารถท าได๎ทั้งแบบ Retrospective และ Prospective  
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4.2.8 สามารถท า Superimposition และ Page Mode ได ๎

4.2.9 มี Code สีบอกชนิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได ๎

4.2.10  สามารถปรับตั้งคําในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจได ๎

4.2.11  สามารถเรียกดู ECG ที่บันทึกเหตุการณ์ตามที่ผู๎ป่วยกด(Diary Event) ได ๎

4.2.12  สามารถตรวจจับ  Atrial Fibrillation ได๎   
4.2.13  มีระบบ Split Screen สามารถแบํงหน๎าจอเป็น 2 สํวนซ๎ายขวา ส าหรับดูข๎อมูล  

 ภาพรวม(Profile) และข๎อมูล ECG ในต าแหนํงท่ีสนใจ 

4.2.14  สามารถเลือก ECG Strips ส าหรับจัดท า Report โดยอัตโนมัต(ิAutomatic) หรือ 

 ผู๎ใช๎เลือกเอง(Manual) 

4.2.15  สามารถพิมพ์รูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Full disclosure ได๎ไมํน๎อยกวํา 24-48  ช่ัวโมง 
4.2.16  สามารถพิมพ์รายงานผลไมํน๎อยกวํา Patient Information, Summary Statistics,   

 Narrative, Profiles, Trends, Templates, ECG Strips, Full Disclosure 
4.2.17  มีชุดพิมพ์ข๎อมูลกราฟฟิคและรายงานผลตําง ๆ ด๎วยความเร็วสูงระบบเลเซอร์  

 (Laser Printer)  
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด  

ชนิดระนาบเดียวพร้อมอุปกรณ์  
 

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เป็นเครื่องเอกซเรย์พิเศษส าหรับการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดระนาบเดียว ที่สามารถ

รองรับการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดได๎เป็นอยํางดี ด๎วยเทคโนโลยีการสร๎างภาพแบบดิจิตอล
สมรรถภาพสูง โดยใช๎ชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ (Dynamic Flat Detector) 
สามารถใช๎ตรวจรํวมรักษาได๎ทั้งในผู๎ป่วยเด็ก และผู๎ใหญํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือในสํวนที่ใช๎
งานกับผู๎ป่วยมีการออกแบบ และสร๎างอยํางถูกต๎องตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 

๒. คุณลักษณะท่ัวไปประกอบด้วย 
๒.๑. ชุดแขนยึดชุดหลอดเอกซเรย์ และชุดรับภาพ (Gantry)    ๑ ชุด 
๒.๒. เตียงเอกซเรย์ (X-ray table)       ๑ ชุด  
๒.๓. ชุดแขวนจอภาพ (Monitor ceiling suspension and Monitor๑ ชุด  
๒.๔. ชุดก าเนิดเอกซเรย์ (X-ray generator)       ๑  ชุด  
๒.๕. ชุดหลอดเอกซเรย์ (X-ray tube)        ๑ ชุด  
๒.๖. ชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ (Dynamic Flat Detector) ๑ ชุด  
๒.๗. ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับแสดงภาพ บันทึกภาพ และวิเคราะห์ภาพในระบบดิจิตอล  ๑ ชุด  
๒.๘. ระบบเฝ้าระวังการตอบสนองของผู๎ป่วย และการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิต 

(Hemodynamicmonitoring system)      ๑ ชุด  
๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

๓.๑. ชุดแขนยึดชุดหลอดเอกซเรย์ และชุดรับภาพ (Gantry) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
3.1.1 ชุดแขนยึดชุดหลอดเอกซเรย์ และชุดรับภาพ (Gantry) มีลักษณะโค๎งรูปตัวจี (G) หรือตัวซี 

(C)และการติดตั้งของชุดแขนยึดนี้ เป็นแบบติดตั้งแขวนเพดาน (Ceiling Mount)หรือตั้งพ้ืน 
โดยปลายด๎านหนึ่งยึดติดกับชุดหลอดเอกซเรย์ (X-Ray tube) และปลายอีกด๎านหนึ่งยึดติด
กับชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ (Dynamic Flat Detector) 

3.1.2 ชุดแขนยึดมีระยะจากจุดหมุนถึงพ้ืน (ISO -center to floor)  
3.1.3 ชุดแขนยึดเคลื่อนที่ในแนวตามยาว (Longitudinal)  
3.1.4 ชุดแขนยึดจัดต าแหนํงได๎ท้ังด๎านศีรษะ ด๎านซ๎าย ด๎านขวาของผู๎ป่วย 
3.1.5 ชุดแขนยึดท าการหมุน(C-Arm Rotation) ได๎ในแนวด๎านซ๎ายของผู๎ป่วย (LAO) องศา และใน

แนวด๎านขวาของผู๎ป่วย (RAO)  
3.1.6 ขั้วบวกของหลอดเอกซเรย์ถึงชุดรับภาพ (Source Image Distance/Focal spot to 

detector distance)ปรับระยะได๎ 
3.1.7 ชุดแขนยึดมีระยะจากจุดกึ่งกลางของชุดแขนยึด ถึงจุดก่ึงกลางของชุดรับภาพ (G-stand 

depth/C-arm depth) ได ๎
3.1.8 มีโปรแกรมบันทึกคํามุมตํางๆ ของชุดแขนยึด (Automatic Position Controller/Automap)ได๎

แบบไมํจ ากัด และสามารถเรียกใช๎งานได๎งํายจากชุดควบคุมข๎างเตียง 
 

๓.๒. เตียงเอกซเรย์ (X-ray tables) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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3.2.1 เตียงปรับระดับความสูง -ต่ าได๎ โดยที่จุดต่ าสุดจากพ้ืน≤ ๗๗.๕เซนติเมตร และจุดสูงสุดจาก
พ้ืน≥ ๑๐๒เซนติเมตร 

3.2.2 เตียงมีความยาว≥ ๒๘๐เซนติเมตร 
3.2.3 เตียงเคลื่อนท่ีในแนวตามยาว (Longitudinal) ได≥๎ ๑๒๐เซนติเมตร 
3.2.4 เตียงเคลื่อนท่ีในแนวตามขวาง (Lateral/Transverse) ได≥๎ ๓๕เซนติเมตร 
3.2.5 เตียงรองรับน้ าหนักได๎สูงสุด≥ ๓00กิโลกรัม 
3.2.6 เตียงรองรับการท า CPR บนเตียงได ๎
3.2.7 เตียงท าการหมุน (Pivot/Table rotation) ได ๎
3.2.8 มีชุดควบคุมแขนยึด เตียงเอกซเรย์  
3.2.9 มีชุดควบคุมแบบระบบสัมผัสติดตั้งภายในห๎องตรวจ (Examination room) 
3.2.10 มีชุดควบคุมการเอกซเรย์ด๎วยเท๎าไร๎สาย (Wireless Footswitch) ติดตั้งในห๎องตรวจ

(Examination room) 
 

๓.๓. ชุดแขวนจอภาพ และจอภาพ (Monitor ceiling suspension and Monitors) ในห้องตรวจ  
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
3.3.1 ชุดแขวนจอภาพหมุน (Rotation) ได๎≥ ๓๓๐องศา 
3.3.2 ชุดแขวนจอภาพเคลื่อนที่ได๎ตามแนวขวาง (Transversal/Travel Range) และตามแนวยาว 

(Longitudinal) ได๎ 
3.3.3 ชุดแขวนจอภาพปรับขึ้น-ลง (Height Movement/Height Adjustment) ระยะ≥ ๓๒

เซนติเมตร 
3.3.4 จอภาพหลักจ านวน ๑จอภาพมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3.4.1 มีขนาดของจอภาพ≥ ๕5นิ้ว 
3.3.4.2 มีความละเอียด≥ ๘,๐๐๐,๐๐๐พิกเซล 
3.3.4.3 มีขนาดResolution≥ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล 
3.3.4.4 มีคําความสวําง (High Brightness/Typical Luminance)≥ ๕๒๐ cd/m2 
3.3.4.5 รองรับการเชื่อมตํอสัญญาณภาพจากภายนอกได๎ ≥๙ชํองสัญญาณ 
3.3.4.6 มีจอภาพส ารองขนาด≥ ๑๙นิ้ว ๒จอภาพ ติดตั้งอยูํด๎านบน หรือด๎านหลังของ 

จอภาพหลัก ส าหรับแสดงภาพฟลู หรือสัญญาณภาพอ่ืนๆ ในกรณีที่จอภาพหลัก 
มีปัญหา 

3.4ชุดก าเนิดเอกซเรย์ (X-ray generator) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
3.4.1 ชุดก าเนิดเอกซเรย์ควบคุมการท างานด๎วยระบบ Microprocessor และเป็นชนิด High 

frequency 
3.4.2 ชุดก าเนิดเอกซเรย์จํายคําความตํางศักย์ไฟฟ้า (Voltage) ได๎ตั้งแตํ ๔๐กิโลโวลต์ (kV) ถึง

๑๒๕กิโลโวลต์ (kV) 
3.4.3 ชุดก าเนิดเอกซเรย์จํายคํากระแสไฟฟ้าสูงสุด≥ ๑,๐๐๐มิลลิแอมป์ (mA) ที่คําความตําง

ศักย์ไฟฟ้า (Voltage) ๑๐๐กิโลโวลต์ (kV) 
3.4.4 ชุดก าเนิดเอกซเรย์จํายคําก าลังไฟฟ้าให๎หลอดเอกซเรย์ได๎≥ ๑๐๐กิโลวัตต์ (kW) 

3.5ชุดหลอดเอกซเรย์ (X-ray tube) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
3.5.1 หลอดเอกซเรย์มีจุดก าเนิดเอกซเรย์ (Focal spot) ≥ ๒ขนาด   
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3.5.2 ชุดหลอดเอกซเรย์มีระบบการปลํอยรังสีออกมาเป็นชํวงสั้นๆ (Grid-switched pulsed 
fluoroscopy/Grid-pulsed flat emitter) เพ่ือชํวยลดปริมาณรังสีให๎กับผู๎ป่วย และชํวย
เพ่ิมคุณภาพของภาพ 

3.5.3 หลอดเอกซเรย์มีอัตราการระบายความร๎อน (cooling)  
3.5.4 ขั้วบวกของหลอดเอกซเรย์จุความร๎อน (Anode heat storage) 
3.5.5 มีระบบกรองปริมาณรังสีที่ท าจากทองแดง โดยทองแดงมีความหนา≥๓ขนาด  
3.5.6 มีระบบการระบายความร๎อน(Cooling) ที่ใช๎น้ าหรือน้ ามันในการระบายความร๎อนจากหลอด

เอกซเรย์หรือเทียบเทําหรือดีกวํา 
3.6 ชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ (Dynamic Flat Detector)มี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
3.6.1 ชุดรับสัญญาณภาพมีขนาดพ้ืนที่รับสัญญาณภาพ≥ ๒๕เซนติเมตร ในแนวทแยงมุม

(Diagonal) 
3.6.2 ชุดรับสัญญาณภาพมีความละเอียด (Image matrix/Image display matrix) ≥๑,๐๒๔ x 

๑,๐๒๔พิกเซล 
3.6.3 ชุดรับสัญญาณภาพสามารถท าการปรับขนาดของพ้ืนที่รับสัญญาณภาพ (Input 

fields/Zoom fields)ได≥๎ ๔ ขนาด 
3.6.4 ชุดรับสัญญาณภาพมีขนาดของผลึก (Pixel pitch/Pixel size) ≤ ๑๘๔ ไมโครเมตร 
3.6.5 ชุดรับสัญญาณภาพมีความละเอียดของเฉดสี (Detector Bit Depth/Digitization Depth) 

≥ ๑๔บิต 
3.6.6 ชุดรับสัญญาณภาพมีความคมชัดของสัญญาณภาพ (Nyquist frequency) ≥ ๒.๗เส๎นตํอ

มิลลิเมตร (lp/mm) 
3.6.7 ชุดรับสัญญาณภาพมีคําตรวจจับรังสีเอกซ์แล๎วแปลงไปเป็นสัญญาณภาพ : DQE (Detection 

Quantum Efficiency)≥๗๕เปอร์เซ็นต์ 
3.7 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับแสดงภาพ บันทึกภาพ และวิเคราะห์ภาพในระบบดิจิตอล มีคุณสมบัติ  

ดังต่อไปนี้ 
3.7.1 มีจอภาพควบคุมการท างาน และแสดงภาพ (Monitors) ในห๎องควบคุม (Control room) 

ประกอบด๎วยจอภาพสี LCD ชนิดความละเอียดสูง≥๓ จอภาพ 
3.7.2 มีขนาดของจอภาพ≥๑๙นิ้ว 
3.7.3 มีขนาดImage display/Resolution≥ ๑,๒๘๐ x ๑,๐๒๔ พิกเซล 
3.7.4 คําความสวําง (Maximum Luminance)≥ ๒๘๐ cd/m2 
3.7.5 ห๎องควบคุม (Control room)มีชุดควบคุมการเอกซเรย์ด๎วยเท๎า (Footswitch) 
3.7.6 ท าการฟลู(Fluoroscopy) คําต่ าสุดได๎ ≤ ๓.๗๕ pulses ตํอวินาที 
3.7.7 เก็บบันทึกภาพฟลู(Fluoroscopy storage/Store fluoro) ได๎ ≥ ๒๐วินาที หรือ ≥ ๑,๐๒๔

ภาพ 
3.7.8 มีโปรแกรมส าหรับเอกซเรย์สร๎างภาพเฉพาะหลอดเลือด (Digital Subtraction 

Angiography : DSA) 
3.7.9 มีโปรแกรมส าหรับสร๎างภาพแผนที่หลอดเลือดน าทาง (Road map/Road map pro) 
3.7.10 เก็บบันทึกภาพได๎≥๑๐๐,๐๐๐ภาพ 
3.7.11 ท าการสํงภาพในรูปแบบ DICOM ได๎ (Dicom interface/Dicom send) 
3.7.12 มีโปรแกรมDICOM Radiation Dose Structured Report (DICOM RDSR/DICOM SR) 
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หรือเทียบเทําหรือดีกวํา 
3.7.13 มีโปรแกรมที่ใช๎ภาพฟลูครั้งสุดท๎ายในการอ๎างอิงหาต าแหนํงใหมํ โดยที่ไมํต๎องท าการฟลูเพ่ือ  

เพ่ิมรังสีให๎กับผู๎ป่วย และแสดงเส๎นบอกขอบเขต และจุดกึ่งกลางของต าแหนํงใหมํ โดย  
อ๎างอิงจากต าแหนํงเดิมได๎ ( Zero dose positioning/CAREposition)หรือเทียบเทําหรือดีกวํา 

3.7.14 มีโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ขนาดของหลอดเลือดทั่วไป และหาอัตราการตีบของหลอดเลือด  
ทั่วไปได๎ (Quantitative Vascular Analysis : QVA)  

3.7.15 มีโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ขนาดของหลอดเลือดหัวใจ และหาอัตราการตีบของหลอดเลือด  
หัวใจได๎ (Quantitative Coronary Analysis : QCA) 

3.7.16 มีโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์การบีบตัวของหัวใจห๎องลํางซ๎าย (Left Ventricular Analysis : LVA) 
3.7.17 มีโปรแกรมเพ่ิมความคมชัดให๎กับขดลวดตาขําย (Stent) ในหลอดเลือดหัวใจ 
3.7.18 มีโปรแกรมชํวยเพิ่มความคมชัดให๎กับขดลวดตาขําย (Stent) ในหลอดเลือดหัวใจได๎ และ 

สามารถแสดงภาพซ๎อนทับกับภาพหลอดเลือดหัวใจที่มีการฉีดสารทึบรังสีเข๎าไป ที่ต าแหนํง  
เดียวกันได๎(Stent boost subtract/Clear stent)หรือเทียบเทําหรือดีกวํา 

3.7.19 มีโปรแกรมชํวยเพิ่มความคมชัดให๎กับขดลวดตาขําย (Stent) ในหลอดเลือดหัวใจขณะที่ 
อุปกรณ์ตรวจสวนหัวใจมีการเคลื่อนที่ และสามารถแสดงภาพแบบ Real time ได๎(Stent  
boost live/Clear live)หรือเทียบเทําหรือดีกวํา 

3.7.20 มีโปรแกรมส าหรับการสร๎างภาพแผนที่หลอดเลือดน าทางของหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะ  
และสามารถเคลื่อนไหวไปพร๎อมกับการเต๎นของหัวใจในภาพฟลูแบบ Real time ได ๎
(Dynamic coronary roadmap/Syngo CTO Guidance)หรือเทียบเทําหรือดีกวํา 

3.7.21 มีโปรแกรมส าหรับการเก็บชุดข๎อมูลภาพการเอกซเรย์หลอดเลือดหัวใจแบบหมุนควง โดย 
การเอกซเรย์ฉีดสารทึบรังสี และการหมุนควงภายใน ๑ครั้ง แบบอัตโนมัติได๎(Cardiac 
swing/Heart sweep)หรือเทียบเทําหรือดีกวํา 

3.7.22 มีโปรแกรมส าหรับการเก็บชุดข๎อมูลภาพแบบหมุนเก็บ (Rotational scan) ที่ความเร็วใน 
การหมุนของชุดแขนยึด ≥ ๕๕องศาตํอวินาที และสามารถท าการประมวลผลสร๎างภาพ 
หลอดเลือดแบบ ๓มิติจากชุดข๎อมูลภาพนั้นได๎ (3D-RA/Syngo dyna 3D)หรือเทียบเทํา 
หรือดีกวํา 

3.7.23 มีโปรแกรมส าหรับการสร๎างภาพแผนที่หลอดเลือดน าทางแบบ ๓มิติ(3D roadmap/Syngo3D  
roadmap)หรือเทียบเทําหรือดีกวํา 

3.7.24 มีโปรแกรมส าหรับการน าภาพ ๓มิติของหลอดเลือดจากเครื่อง CT และ MRI มาสร๎างเป็น 
ภาพแผนที่หลอดเลือดน าทางแบบ ๓มิติได๎(MR/CT roadmap/Syngo3D roadmap) 
หรือเทียบเทําหรือดีกวํา 

3.8 ระบบเฝ้าระวังการตอบสนองของผู้ป่วย และการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิต  
(Hemodynamic monitoring system) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

3.8.1 มีชุดจอภาพควบคุมการท างาน และแสดงข๎อมูล (Monitors) ในห๎องควบคุม (Control 
room) ประกอบด๎วยจอภาพสี LCD ชนิดความละเอียดสูง ≥ ๒จอภาพ มีคุณสมบัติ
ดังตํอไปนี้ 
3.8.1.1 มีขนาดของจอภาพ ≥๑๙นิ้ว 
3.8.1.2 มีขนาดของ Format/Resolution≥๑,๒๘๐ x ๑,๐๒๔ พิกเซล 
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3.8.2 รองรับการท าหัตถการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization) การท า
หัตถการตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology) และรวมถึงการท าหัตถการ
ตรวจสวนหลอดเลือดทั่วไปได๎ (Interventional Radiology) 

3.8.3 ท าการเชื่อมตํอข๎อมูลผู๎ป่วยเพื่อท าการใช๎งานกับเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดได๎ 
3.8.4 รองรับการใช๎งานรํวมกับ ๑๒-lead ECG ได๎ 
3.8.5 รองรับการใช๎งาน Invasive blood pressure (IBP) ได≥๎๔ชํองสัญญาณ 
3.8.6 รองรับการใช๎งาน Non-Invasive blood pressure (NIBP) ได๎และตั้งคําการวัดคําแบบ

อัตโนมัติได๎ 
3.8.7 รองรับการใช๎งาน Pulse oximetry (SpO2) ได๎ 
3.8.8 รองรับการวัด และแสดงคํา Respiration rate ได ๎
3.8.9 รองรับการวัด และแสดงคํา Body surface temperature ได ๎
3.8.10 รองรับการวัดค านวณ และแสดงคํา Thermodilution cardiac output ได๎ 
3.8.11 มีระบบการแจ๎งเตือนคําตํางๆ ไมํน๎อยกวําดังนี้ Heart rate, BP systolic, BP diastolic,  

BP mean, NIBP systolic, NIBP diastolic, Temperature, ETCO2, Respirations,  
SPO2 โดยแสดงคําสูงหรือต่ ากวําปกติในรูปแบบของภาพ และเสียงได๎ 

3.8.12 มีแผนภาพหลอดเลือดแดง (Arterial trees) ทั้งหลอดเลือดแดงของหัวใจ (Cardiac arterial 
anatomy) และหลอดเลือดแดงทั่วไป (Peripheral arterial anatomy) ส าหรับรองรับการท า  
Standard report 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 26 - 
 

ร่าง 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Mobile X-Ray With Motor Drive) 
 
1. ความต้องการ 

เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร์ (Mobile X-Ray With Motor Drive) จ านวน 1 
เครื่อง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปแบบเคลื่อนที่มีล๎อเลื่อนและสามารถเคลื่อนที่ด๎วยระบบ Motor ไฟฟ้า เพื่อเข็นน า 
ไปใช๎งานนอกสถานที่ได๎สะดวก และใช๎งานถํายภาพทางรังสีได๎ทุกสํวนของรํางกาย  

 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
ใช๎ส าหรับถํายภาพทางรังสีทั่วไปแกํผู๎ป่วยตามหอผู๎ป่วยตําง ๆ ที่ไมํสามารถเคลื่อนย๎ายมาที่ห๎องเอ็กซเรย์ได๎   
มีสํวนประกอบ ดังนี้ 
3.1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และชุดควบคุมการถํายภาพรังสี (X-ray Generator and Controller) 
3.2 หลอดเอ็กซเรย์และชุดบังคับล ารังสี (X-ray tube and Collimator) 
3.3 ชุดเสาและแขนยึดหลอดเอ็กซเรย์ (Tube Column and Supporting Arm) 
3.4 ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อน (Motor Drive) 
3.5 สามารถใช๎กับไฟฟ้าขนาด 220 Volt  และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง 

 

4. คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.1 เครื่องก าเนิดเอ็กซเรย์ และชุดควบคุม (X-ray Generator & Controller) 

4.1.1 ระบบก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงเป็นชนิด High frequency Generator ควบคุมการท างานด๎วยระบบ  
         Microprocessor 

         4.1.2 เป็นระบบก าเนิดไฟฟ้าแรงสูง (High Frequency) มีขนาดก าลังของเครื่องไมํต่ ากวํา 30 kW 
         4.1.3 แสดงคําความตํางศักย์ไฟฟ้า (kV) และปริมาณรังสี (mAs) เป็นตัวเลขดิจิตอล (Digital 
Display) 
         4.1.4 สามารถปรับคํา kV ได๎ ต่ าสุดไมํน๎อยกวํา 40 kV และสูงสุดไมํมากกวํา 150 kV 
         4.1.5 สามารถปรับคํา mAs ได๎สูงสุดไมํมากกวํา 500 mAs 
    4.2 หลอดเอกซเรย์ และชุดบังคับล ารังสี (X-ray Tube and Collimator) 
         4.2.1 หลอดเอกซเรย์เป็นแบบ Rotating Anode          
         4.2.2 มี Focal Spots 2 ขนาด  

4.2.3 หลอดเอกซเรย์มีคําความจุความร๎อน 
4.2.4 มีชุด Collimator ที่สามารถปรับได๎ 

    4.3 ชุดเสาและแขนยึดหลอดเอกซเรย์ (Tube Column) 
4.3.1 ระบบแขนยึดหลอดเอกซเรย์สามารถปรับได๎เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย๎าย ปรับระยะและ  
         สามารถจัดต าแหนงํของหลอดเอกซเรยไ์ดห๎ลายระดบั 
4.3.2 เสายึดหลอดเอกซเรย์ (Column) ต๎องมีความสูงไมํเกิน 200 เซนติเมตร เพื่อให๎สามารถ 
         ผํานเข๎าประตไูดส๎ะดวก 
4.3.3 มีระยะทางแหลํงก าเนิดไปถึงตัวรับภาพ (SID) ในชํวง 55-205 เซนติเมตร  

    4.4 ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อน (Motor Drive) 
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4.4.1 สามารถขับเคลื่อนได๎ทั้งเดินหน๎าและถอยหลัง 
4.4.2 สามารถไตํระดับความลาดชันได๎  
4.4.3 มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของตัวเครื่องจากการชนกระแทก 

    4.5 ระบบแบตเตอรี่ (Batteries) 
 4.5.1 สามารถอัดประจุไฟฟ้าได๎จากกระแสไฟฟ้าสลับ 220 Volt 50HZ  

4.5.2 แบตเตอรี่ท าหน๎าที่แยกอิสระออกจากกันเป็น 2 สํวน สํวนแรกใช๎ส าหรับก าเนิดพลังงานเพื่อใช๎ 
         ในการขับเคลื่อน (Motor Drive) อีกสํวนใช๎ส าหรับก าเนิดพลังงานเอกซเรย์ (Exposure)  
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ร่าง 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ  
 

1.  ความต้องการ     
     เครื่องชํวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร๎อมระบบหยําเครื่องอัตโนมัติ  จ านวน 1 เครื่อง 
 

2.  วัตถุประสงค์การใช้งาน 
     เพ่ือใช๎งานกับผู๎ป่วยที่มีความผิดปกติในหอผู๎ป่วย สามารถใช๎ส าหรับการย๎ายผู๎ป่วยที่คาทํอชํวยหายใจ  
     และหายใจด๎วยตนเองไมํได๎ ไปสํงตรวจพิเศษนอกหนํวยงานหรือสํงตํอไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น เพ่ือ  
     ความปลอดภัยของผู๎ป่วย 
 

3.  คุณลักษณะท่ัวไป     
     3.1 เป็นเครื่องที่ควบคุมการท างานด๎วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
     3.2 สามารถใช๎กับผู๎ป่วยตั้งแตํเด็กจนถึงผู๎ใหญํ 
     3.3 เป็นเครื่องควบคุมการจํายลมและแก๏สให๎กับผู๎ป่วยด๎วยปริมาตรและความดัน 
     3.4 สามารถใช๎ได๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต ์50 เฮิรตซ์ และมีแบตเตอรี่อยูํภายในตัวเครื่อง 
     3.6 มีระบบผลิตอากาศอยูํภายในตัวเครื่องหรือ Air compressor ติดตั้งภายนอก  
     3.7 สามารถใช๎งานรํวมกับแก็สออกซิเจนได๎แบบ High Pressure  
 

4.  คุณลักษณะเฉพาะ 
     4.1 เป็นเครื่องชํวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume Controlled) และควบคุมความดัน  
           (Pressure Controlled)  
     4.2 สามารถจํายแก๏สด๎วยอัตราการไหลสูงสุด (Peak Flow) ไดไ๎มํน๎อยกวํา 150 ลิตรตํอนาที 
     4.3 มีจอแสดงผลอยูํภายในตัวเครื่อง พร๎อมควบคุม 
           การท างานด๎วยปุ่มหมุน (Knob) หรือระบบสัมผัสบนหน๎าจอแสดงผล (Touch Screen) 
     4.4 สามารถเลือกแสดงรูปคลื่นของ Volume หรือ Flow พร๎อมกับ Pressure ได๎อยํางน๎อย 2 รูปคลื่น 
           พร๎อมกัน 
     4.5 สามารถเลือกรูปแบบการชํวยหายใจ (Mode) ได๎ไมํน๎อยกวําดังนี้ 
           4.5.1 Volume Controlled             
           4.5.2 Pressure controlled  
           4.5.3 ASV หรือ TCPL หรือ FlexCycle 
           4.5.4 SPONT หรือ CPAP/PSV  
           4.5.5 DuoPAP หรือ Biphasic หรือ VTPC 
           4.5.6 APRV (Airway pressure release ventilation) หรือ BPRV (Biphasic Pressure Release) 
           4.5.7 NIV หรือ NPPV 
    4.6 สามารถแสดงคําข๎อมูลเกี่ยวกับความดัน (Pressure) ได๎ดังนี้ : Peak Pressure, Mean Pressure,  
           Plateau Pressure, PEEP/CPAP, AutoPEEP หรือ Total PEEP  
    4.7 สามารถแสดงคําข๎อมูลเกี่ยวกับปริมาตร (Volume) ได๎ดังนี้ : Expiratory Tidal Volume,  
           Inspiratory Tidal Volume, Minute Volume, Leak, Spontaneous Minute Volume 
     4.8 สามารถแสดงคําข๎อมูลเกี่ยวกับเวลา (Time) ได๎ดังนี้ : Inspiratory Time, I:E Ratio, Total Breath  
           Frequency (Rate), Spontaneous Breath Frequency (Rate) 
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     4.9 สามารถแสดงข๎อมูลเกี่ยวกับอัตราการไหล (Flow) ได๎ดังนี้ : Inspiratory Peak, Expiratory Peak 
     4.10 สามารถแสดงคําตํางๆ ของผู๎ป่วยได๎อยํางน๎อยดังนี้ : Inspiratory Resistance หรือ Imposed  
             Resistance, Static Compliance, Maximum Inspiratory Pressure (MIP) หรือ Expiratory  
             Time Constant (RCexp) หรือ Time constant, Inspiratory Pressure หรือ Transpulmonary  
             Pressure หรือ Negative Inspiratory force, Rapid Shallow Breathing Index หรือ Work of  
             Breathing, P0.1 หรือ P100, Oxygen (%) 
     4.11 สามารถแสดงคําตํางๆ ของผู๎ป่วยแบบพิเศษได๎ดังนี้ : Pressure Time Product หรือ VTE%  
             variance หรือ C20/C 
     4.12 มี Sensor ส าหรับวัดความเข๎มข๎นของออกซิเจนกํอนเข๎าสูํตัวผู๎ป่วย (Oxygen Cell Monitoring) 
             อยูํภายในตัวเครื่อง  
     4.13 เครื่องสามารถกรอกข๎อมูลผู๎ป่วย เชํน ความสูงและน้ าหนักได๎              
     4.14 สามารถปรับอัตราการหายใจ (Rate) ได๎ตั้งแตํ 1 ถึง 80 ครั้งตํอนาทีหรือมากกวํา 
     4.15 สามารถปรับ Tidal Volume ได๎ตั้งแตํ 20 ถึง 2,000 มิลลิลิตรหรือมากกวํา 
     4.16 สามารถปรับ PEEP/CPAP ได๎ตั้งแตํ 0 ถึง 35 เซนติเมตรน้ าหรือมากกวํา 
     4.17 สามารถปรับออกซิเจน ได๎ตั้งแตํ 21 ถึง 100% 
     4.18 สามารถปรับเวลาในการหายใจเข๎า ได๎ตั้งแตํ 0.15 ถึง 5 วินาทีหรือมากกวํา 
     4.19 สามารถปรับ Flow Trigger ปรับได๎ตั้งแตํ 1 ถึง 20 ลิตรตํอนาทีหรือมากกวํา 
     4.20 สามารถปรับความดัน (Pressure Control) หรือ (Inspiratory Pressure) ได๎ตั้งแตํ 5 ถึง  
             60 เซนติเมตรน้ า หรือมากกวํา 
     4.21 สามารถปรับ Pressure Support ได๎ตั้งแตํ 0 ถึง 60 เซนติเมตรน้ า หรือมากกวํา 
     4.22 สามารถปรับ Pressure Ramp ได๎ตั้งแตํ 0 ถึง 200 มิลลิวินาที หรือ PSV Rise ได๎ตั้งแตํ 1-9 หรือ  
             Slope/Rise ได๎ตั้งแตํ 1-19 
     4.23 สามารถปรับ Expiratory Trigger Sensitivity (EST) หรือ PSV Cycle หรือ FlexCycle Expiratory  
             Threshold ได๎ตั้งแตํ 5-45% หรือกว๎างกวํา 
     4.24 มีระบบพิเศษดังนี้ Manual Breath, Inspiratory hold, Nebulizer, O2 Enrichment หรือ  
             Increase O2, Stand-by, Sigh, Apnea backup หรือ Back up Ventilation  
     4.25 สามารถตั้งสัญญาณเตือนแบบอัตโนมัติหรือเลือกก าหนดคําเองได๎ดังนี้  
             4.26.1 High Rate,High/Low Pressure  
             4.26.2 High/Low Minute Volume , High/Low Tidal Volume  
     4.26 ระบบสัญญาณเตือนอัตโนมัติแสดงเป็นข๎อความบนหน๎าจอ และมีเสียงสัญญาณเตือน กรณีเกิดความ 
             ผิดปกติข้ึน เชํน Disconnect, Loss of PEEP หรือ Low PEEP, Gas Supply, Power, Battery 
     4.27 สามารถปรับความดังของเสียงสัญญาณเตือนได๎ 
     4.28 มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง สามารถใช๎งานได๎ตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 60 นาที 
     4.29 มีเครื่องผลิตอากาศประกอบอยูํภายในตัวเครื่องหรือ Air compressor ติดตั้งภายนอก 
     4.30 สามารถเก็บและแสดงเหตุการณ์ตํางๆ พร๎อมเวลาย๎อนหลัง (Event Log) 
     4.31 ผลิตภัณฑ์ได๎รับการรับรองมาตรฐาน  IEC 60601-1, IEC 601-1,  
             IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, MIL-STD-461F control of electromagnetic  
             Interference หรือ MIL-STD-461D: 1993 หรือ UL STD No 2601-1 
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ร่าง 
คุณลักษณะเฉพาะชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดผ่านช่องท้อง 

ระบบวีดีทัศน์แบบสามมิติชนิดความละเอียดสูง 
1. คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 ชุดกล๎องสํองตรวจและผําตัดผํานชํองท๎องระบบวีดีทัศน์แบบสามมิติชนิดความละเอียดสูงพร๎อม  
อุปกรณ์ ประกอบด๎วย 
1.1.1 เครื่องแปลงสัญญาณภาพวีดีทัศน์ความละเอียดสูง   จ านวน 1 เครื่อง  
1.1.2 เครื่องก าเนิดแสงชนิดหลอดไฟแอลอีดี    จ านวน 1 เครื่อง  
1.1.3 จอแสดงภาพแบบ LED หรือ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 30 นิ้ว จ านวน 1 จอ  
1.1.4 จอแสดงภาพแบบ LED หรือ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 50 นิ้ว จ านวน 1 จอ  
1.1.5 หัวกล๎องรับภาพความละเอียดสูง    จ านวน 1 อัน  
1.1.6 กล๎องสํองตรวจทางชํองท๎อง ขนาด 10 มม. 0 องศา  จ านวน 1 กล๎อง  
1.1.7 กล๎องสํองตรวจทางชํองท๎อง ขนาด 10 มม. 30 องศา  จ านวน 1 กล๎อง  
1.1.8 กล๎องสํองตรวจทางชํองท๎อง ขนาด 5 มม. 0 องศา  จ านวน 1 กล๎อง  
1.1.9 กล๎องสํองตรวจทางชํองท๎อง ขนาด 5 มม. 30 องศา  จ านวน 1 กล๎อง  
1.1.10 สายน าแสง       จ านวน 1 เส๎น  
1.1.11 เครื่องจํายแก๏สคาร์บอนไดออกไซด์เข๎าชํองท๎อง   จ านวน 1 เครื่อง  
1.1.12 เครื่องอํุนแก๏สคาร์บอนไดออกไซด์    จ านวน 1 เครื่อง  
1.1.13 เครื่องจํายน้ าเข๎าชํองท๎องทางศัลยกรรม   จ านวน 1 เครื่อง  
1.1.14 เครื่องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบความละเอียดสูง จ านวน 1 เครื่อง  
1.1.15 รถเข็นใสํเครื่องและอุปกรณ์     จ านวน 1 คัน  
1.1.16 ขาตั้งส าหรับแขวนจอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 50 นิ้วแบบมีล๎อเข็น จ านวน 1 อัน 

 1.2ได้รับมาตรฐาน ISO,FDA,CE 
2. คุณลักษณะทางเทคนิค 
 2.1 เครื่องแปลงสัญญาณภาพวีดีทัศน์ความละเอียดสูง ระบบ 4K 
  2.1.1 ถํายทอดสัญญาณในระบบ 4 KUHD หรือ Full 4K 
  2.1.2 รองรับความละเอียดภาพไมํน๎อยกวํา 3840 x2160 pixel 
  2.1.3 รองรับการสํงสัญญาณออกด๎วย 3GSDI หรือ HD-SDI หรือ HDMI 4K 
  2.1.4 การควบคุมความสวําง (Brightness control) เป้นแบบ Automatic shutter หรือ  

Automatic gain control 
 2.1.5 สามารถปรับ เพ่ิม ลด ก าลังขยายของภาพได๎ทั้งท่ีปุ่มด๎านหน๎าของเครื่อง หรือที่หัว

กล๎อง 
 2.1.6 สามารถปรับเปลี่ยนโหมดสีของภาพ แบบ SIM หรือ NBI เพื่อให๎เห็นความแตกตําง

ของ 
เนื้อเยื่อหรือเส๎นเลือดที่ชัดเจน 

 2.1.7 หน๎าจอควบคุมเครื่องเป็นแบบสัมผัส  
2.2 เครื่องก าเนิดแสง 

 2.2.1ใช๎หลอดไฟฟ้าชนิด XENON  หรือหลอด LED ข 
 2.2.2 สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได๎  

 2.2.3 สามารถปรับ เพ่ิม ลด ระดับความสวํางของแสงได๎จากหน๎าเครื่อง  
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 2.3 จอแสดงภาพความละเอียดสูง 4 K ขนาดไมํน๎อยกวํา 30 นิ้ว ชนิด LED  
  2.3.1 จอแสดงภาพแบบ  LED  ขนาดไมํน๎อยกวํา 30 นิ้ว 
  2.3.2 รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 4096 x2160 pixel 
  2.3.3 ผํานมาตรฐานทางการแพทย์ ( Medical Grade) 
 2.4 จอแสดงภาพ 4 K ขนาดไมํน๎อยกวํา 50 นิ้ว ชนิด LED  
  2.4.1 จอแสดงภาพแบบ  LED หรือ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 50 นิ้ว 
  2.3.2 รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 3840 x2160 pixel 
  2.3.3 ผํานมาตรฐานทางการแพทย์ ( Medical Grade) 
 2.5 หัวกล๎องรับภาพความละเอียดสูง  
  2.5.1 อุปกรณ์รับภาพชนิด 4 K Exmor R CMOS sensor หรือ 3x1/3˝ CMOS sensor 
  2.5.2 ความยาวสายไมํน๎อยกวํา 2.5 เมตร 
  2.5.3 มีปุ่มควบคุมท่ีหัวกล๎องสามารถเลือกตั้งคําการท างานได๎  
  2.5.4 สามารถฆําเชื้อด๎วยการแชํน้ ายา, อบแก๏สเอธิลีนออกไซด์ ( ETO) และอบด๎วย

ไฮโดรเจน 
เปอร์ออกไซด์พลาสมําได๎ 

2.6 กล๎องสํองตรวจทางชํองท๎อง ขนาด 10 มม. 0 องศา 
 2.6.1 เป็นกล๎องขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางภายนอกไมํเกิน 10 มม.  
 2.6.2 มุมมองภาพ 0 องศา  
 2.6.3 สามารถท าการฆําเชื้อด๎วยการอบไอน้ า ( Autoclave) หรือแชํน้ ายาได๎  
2.7 กล๎องสํองตรวจทางชํองท๎อง ขนาด 10 มม. 30 องศา 
 2.6.1 เป็นกล๎องขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางภายนอกไมํเกิน 10 มม.  
 2.6.2 มุมมองภาพ 30 องศา  
 2.6.3 สามารถท าการฆําเชื้อด๎วยการอบไอน้ า ( Autoclave) หรือแชํน้ ายาได๎ 
2.8 กล๎องสํองตรวจทางชํองท๎อง ขนาด 5 มม. 0 องศา 
 2.6.1 เป็นกล๎องขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางภายนอกไมํเกิน 5 มม.  
 2.6.2 มุมมองภาพ 0 องศา  
 2.6.3 สามารถท าการฆําเชื้อด๎วยการอบไอน้ า ( Autoclave) หรือแชํน้ ายาได๎ 
2.9 กล๎องสํองตรวจทางชํองท๎อง ขนาด 5 มม. 30 องศา 
 2.6.1 เป็นกล๎องขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางภายนอกไมํเกิน 5 มม.  
 2.6.2 มุมมองภาพ 30 องศา  
 2.6.3 สามารถท าการฆําเชื้อด๎วยการอบไอน้ า ( Autoclave) หรือแชํน้ ายาได๎ 
2.10 สายน าแสง 
 2.10.1 สายน าแสงแบบ Fiber 
 2.10.2 ความยาวไมํน๎อยกวํา 3 เมตร  
 2.10.3 ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางน าแสงไมํน๎อยกวํา 4 มม.  
2.11 เครื่องจํายแก๏สคาร์บอนไดออกไซด์เข๎าชํองท๎อง 
 2.11.1 อัตราการไหลสูงสุดไมํน๎อยกวํา 40 ลิตร/นาที และไมํเกิน 50 ลิตร/นาที  
 2.11.2 สามารถควบคุมคําความดันในชํองท๎องได๎ตั้งแตํ 3 – 25 mm.Hg 
 2.11.3 มีระบบอุํนแก๏สและระบบดูดควันภายในตัวเครื่อง หรือมีเครื่องอํุนแก๏สแยกตํางหาก

จากตัวเครื่อง 
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 2.11.4 มีระบบตรวจสอบและแสดงคําตําง ๆ ดังนี้  
   2.11.4.1 อัตราการไหลของแก๏ส  
   2.11.4.2 ความดันแก๏สในชํองท๎อง  
   2.11.4.3 ปริมาณแก๏สที่ใช๎ไป  
2.12 เครื่องอํุนแก๏สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 2.12.1 สามารถใช๎กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  
 2.12.2 สายแก๏สสามารถท าการฆําเชื้อด๎วยการ Autoclave ได๎ 
2.13 เครื่องจํายน้ าเข๎าชํองท๎องทางศัลยกรรม 
 2.13.1 ใช๎หลักการควบคุมแรงดันน้ าในการสํงน้ า ( Pressure-controlled pump) โดยมี

อัตราการไหลสูงสุดของน้ าไมํต่ ากวํา 1.8 ลิตร/นาที 
 2.13.2 สามารถใช๎กับสายจํายน้ าทั้งแบบใช๎ครั้งเดียวทิ้ง หรือแบบน ากลับมาใช๎ใหมํได๎  
 2.13.3 ได๎รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC 60601-1, 93/42/EEC 
2.14 เครื่องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบความละเอียดสูง 
 2.14.1 เครื่องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบความละเอียดสูงรองรับระบบ 4K 
 2.14.2 รองรับการสํงข๎อมูลผํานระบบเครือขํายเชํน PACS ได๎ 

2.14.3 ความละเอียดภาพไมํน๎อยกวํา 3840x2160 pixel 
 2.14.4 รองรับการบันทึกข๎อมูล ดังนี้  
   2.14.4.1 หนํวยความจ าภายในเครื่องไมํน๎อยกวํา 4 TB (4 Terabits) 
  2.14.4.2 สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได๎ทั้งในระบบ 4 K และ 2K (Full HD) ใน

เวลาเดียวกัน  
  2.14.4.3 รองรับการเชื่อมตํอหนํวยความจ าภายนอก ( External USB Storage) 
  2.14.4.4 มีจอแสดงภาพที่ตัวเครื่อง  
 2.14.4.5 สามารถใช๎กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  
2.15 รถเข็นใสํเครื่องและอุปกรณ์ 

  2.15.1 มีขายึดส าหรับติดตั้งจอแสดงภาพ สามาถปรับได๎  
  2.15.2 มีชั้นวางอุปกรณ์ พร๎อมที่วางถังแก๏ส  
  2.15.3 มีล๎อส าหรับเข็น สามารถล๏อคล๎อได๎  
  2.15.4 ท าจากวัสดุไมํเป็นสนิม  
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องช่วยหายใจและส่วนวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ  
 

1.  ความต้องการ 
เครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์พร๎อมเครื่องชํวยหายใจและสํวนวัดคําก๏าซขณะดมยาสลบ  
 

2.  วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เพ่ือใช๎ในการให๎ยาดมสลบแกํผู๎ป่วยที่มารับการผําตัดทั่วไป 
 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
3.๑ สามารถใช๎งานได๎กับผู๎ป่วยตั้งแตํเด็กแรกเกิดถึงผู๎ใหญํ 
3.2 ตัวเครื่องประกอบด๎วยวัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถเคลื่อนย๎ายได๎มี 4 ล๎อ พร๎อมระบบล็อคล๎อ  
3.3 ตัวเครื่องมีสํวนของชั้นหรือลิ้นชักส าหรับใสํอุปกรณ์ใช๎งานอยํางน๎อย 1 ชั้น 
3.4 เป็นชนิด 3 ก๏าซ คือ ออกซิเจน ไนตรัส ออกไซด์ อากาศ และสามารถติดตั้งเครื่องระเหยยาดมสลบ 
อยํางน๎อย 2 เครื่องในระนาบเดียวกัน 
3.5 มีเครื่องชํวยหายใจที่สามารถเลือกก าหนดคําการท างานให๎เป็นการควบคุมด๎วยปริมาตร (Volume  
Control) และควบคุมด๎วยความดัน (Pressure Control) โดยปรับเลือกเป็นการควบคุมทั้งหมด  
(Control mode) และชํวยเสริมการหายใจในกรณีท่ีผู๎ป่วยสามารถหายใจเองได๎บางสํวน (SIMV  
           mode, Pressure support mode) 
3.6 มีจอภาพติดตามการท างานของเครื่องชํวยหายใจแสดงคําเป็นตัวเลข เชํน อัตราการหายใจเปอร์เซ็นต์ 
ของออกซิเจนก๏าซยาดมสลบในลมหายใจเข๎า ลมหายใจออก (Fi:Feหรือ Fi:Et), PEEP 
3.7 มีสํวนแสดงข๎อมูลติดตามคําของก๏าซชนิดตํางๆ โดยเป็นเครื่องท่ีผลิตจากโรงงานผู๎ผลิตเดียวกัน 
3.8 มีแบตเตอรี่ส ารองการท างานของเครื่องชํวยหายใจ สามารถใช๎งานตํอเนื่องได๎ 
3.9 เครื่องสามารถท างานได๎ถูกต๎องตามมาตรฐานของเครื่องดมยาสลบ ตามมาตรฐานANSI (American  
           National Standard Institute) หรือ FDA  
 
 

4. คุณลักษณะทางเทคนิค 
4.1 เครื่องดมยา 
4.1.1สามารถแสดงคําแรงดันบนจอภาพ (Display) หรือหน๎าปัด (Pressure gauge) ของออกซิเจน  
                    ไนตรัสออกไซด์ และอากาศจากระบบจํายก๏าซกลางได๎ 
           4.1.2มีถังส ารองของก๏าซออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ ติดตั้งอยูํด๎านหลังของตัวเครื่องดมยาสลบแสดง  
                    คําแรงดนับนจอภาพ (Display) หรือหน๎าปัด (Pressure gauge) ของก๏าซถังส ารอง 
           4.1.3มีระบบสัญญาณเตือนด๎วยเสียงและระบบตัดก๏าซไนตรัสออกไซด์เมื่อระบบจํายออกซิเจน  
ล๎มเหลว และมีวาล์วส าหรับให๎ออกซิเจนฉุกเฉิน (Oxygen Flush Valve) อยูํด๎านหน๎าเครื่อง 
           4.1.4มี Auxillary Common Gas Outlet สามารถตํอกับ Disposable breathing circuit แบบ 
อ่ืนได๎ เชํน Bain’s Circuit, Jackson Rees’ Circuit 
           4.1.5มีระบบความปลอดภัยส าหรับการให๎ก๏าซออกซิเจนส ารอง กรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข๎อง โดยให๎  
flow อยํางน๎อย2-10 LPMหรือกว๎างกวํา 
4.1.6มี Oxygen Sensor  
           4.1.7มีอุปกรณ์ Scavenging ติดตั้งบนเครื่องดมยาสลบ  
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     4.2เครื่องปรับอัตราการไหลของก๊าซแบบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
           4.2.1มีระบบความคุมอัตราการไหลของก๏าซออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ที่อํานคําเป็นตัวเลข สามารถปรับอัตราการไหลด๎วยการสัมผัสหน๎าจอหรือปุ่มหมุน (knob) 
           4.2.2 สามารถปรับอัตราการไหลของก๏าซออกซิเจน และไนตรัสออกไซด์ โดยปรับคําได๎ในชํวง  
                    0.15-15 ลิตรตํอนาทีหรือกว๎างกวํา 
           4.2.3 มีระบบนิรภัยควบคุมอัตราสํวนการไหลของก๏าซระหวํางไนตรัสออกไซต์และออกซิเจนเพื่อ  
                    ปอ้งกันไมํให๎ความเข๎มข๎นของออกซเิจนต่ ากวําทีก่ าหนด 
     4.3เครื่องระเหยดมยาสลบ(Vaporizer) 
           4.3.1 เป็นชนิดใช๎กับน้ ายาสลบเซโวฟลูเรน หรือ ไอโซฟลูเรน 
           4.3.2 แนวที่ใช๎แขวนเครื่องระเหยยาสลบสามารถติดตั้งเครื่องระเหยได๎อยํางน๎อย 2 ตัว  
           4.3.3 มีระบบล็อค vaporizer ป้องกันการเปิด vaporizerเกินกวํา 1 เครื่อง ในเวลาเดียวกัน 
     4.4ระบบส่งก๊าซสู่ผู้ป่วย 
4.4.1 มีวาล์วตรวจเช็คการหายใจเข๎า-ออก ให๎ก๏าซผํานได๎ทางเดียว  
4.4.2 มีภาชนะบรรจุ Sodalime 
4.4.3 มีวาล์วปรับแรงดันในวงจรดมยาสลบ (Adjust Pressure Limit Valve)  
4.4.4 มี Auxillary Flow Meter ติดมาพร๎อมกับเครื่องดมยาสลบ 
     4.5เครื่องช่วยหายใจ(Ventilator) 
           4.5.1สามารถใช๎ในขณะดมยาสลบผู๎ป่วยผู๎ใหญํและเด็ก (Adult, Pediatric and Neonate) 
           4.5.2 สามารถเลือกตั้งคําการท างานให๎ควบคุมโดยปริมาตร (Volume Control) และควบคุมโดย 
ความดัน (Pressure Control) ได๎ มี mode ในการท างานได๎ไมํน๎อยกวํานี้ดังนี้  
(1) mode Manual  
(2)VCV  
(3)PCV 
(4)PCV-VG หรือ AdvPS 
(5) SIMVทั้งใน pressure และ volume control  
                    (6) Pressure support 
           4.5.3 สามารถตั้งคําการท างานของการหายใจควบคุมโดยระบบไฟฟ้าได๎แกํ คํา Tidal Volume,  
Respiratory Rate, I:E ratio, Inspire Pressure Limit, Inspire Pressure Control, PEEP,  
                    Pressure support 
          4.5.4ใช๎ลูกยางบีบ (Bellow) ชนิดตั้งขึ้น (Ascending bellow) 
           4.5.5มีระบบชดเชยการสูญเสียในวงจรหายใจ (compensation system) ซึ่งท างานโดยอัตโนมัติ 
 
     4.6 ภาคแสดงข้อมูล 
           4.6.1จอควบคุมและแสดงผลสามารถโยกปรับเปลี่ยนต าแหนํงได๎ เป็นชนิดจอภาพสีแบบ Touch  
                    screen หรือมีปุ่มหมุนอยูํด๎านหน๎า ขนาดจอภาพไมํน๎อยกวํา 10 นิ้ว สามารถแสดงคําตํางๆ  
                    เป็นตวัเลขไดแ๎กํ Tidal Volume, Minute Volume, Respiratory Rate, Airway Pressure  
                    (Peak, Mean), PEEP 
           4.6.2 สามารถแสดง Flow waveform (inspiratory flow, expiratory flow), Pressure-Time  
curve ได๎ 
           4.6.3 มีระบบสัญญาณเตือนเป็นเสียงหรือไฟกระพริบเมื่อมีความผิดปกติตํางๆ เกิดขึ้น  
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           4.6.4 มีจอภาพแสดงข๎อมูลติดตามคําของก๏าซชนิดตํางๆ ในลมหายใจได๎แกํ คําแรงดันของก๏าซ  
คาร์บอนไดออกไซด์ (ETCO2)คําเปอร์เซ็นต์ความเข๎มข๎นของยาสลบชนิดตํางๆ ได๎แกํ  
                    ไอโซฟลูเรนเซโวฟลูเรน เดสฟลูเรน (ระบุประเภทของก๏าซแบบ automatic agent  
identification) คํา Minimum Alveolar Concentration (MAC) ของคําดมยาสลบชนิด 
                    ตาํงๆ 
           4.6.5 สามารถแสดงคํากลไกระบบหายใจ (Spirometry loop) ได๎แกํ Pressure-Volume Loops,  
                    Flow-Volume Loops และสามารถบันทึก (Save loop/Store loop) ได๎ไมํน๎อยกวํา  
                    6 รูปแบบ (Loop) 
           4.6.6 Peak gas flow หรือ Inspiratory flow ต๎องไมํน๎อยกวํา 120 LPM 
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องตรวจอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  ชนิดหิ้วถือ  
 

1. ความต้องการ  
เครื่องตรวจอวัยวะภายในกล๎ามเนื้อ เส๎นเลือดและเส๎นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้ว 

2. วัตถุประสงค์  
 ใช๎ตรวจอวัยวะภายในชํองท๎อง, กล๎ามเนื้อ, เส๎นเลือด, เส๎นประสาท และหัวใจ ด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1 เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิตอล ซ่ึงสามารถแสดงภาพ 
      ได้ทั้งชนิดสีและขาวด า 
3.2 มีจอแสดงภาพเป็นชนิด LCD มีขนาดไมํน๎อยกวํา 21 นิ้ว แบบความละเอียดของภาพสูง 
3.3 มีชุดแป้นพิมพ์ (key board) ส าหรับควบคุมการท างาน 
3.4 ใช๎กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง 
3.5 สามารถเปิด-ปิดเครื่องในโหมด Standby  

4. คุณสมบัติเฉพาะ 
4.1 สามารถตํอหัวตรวจ ได๎พร๎อมกันไมํน๎อยกวํา 3 หัวตรวจ โดยผู๎ใช๎สามารถเลือกหัวตรวจที่ตํอไว๎ จาก   
       Control Panel ได ๎ 
4.2 หัวตรวจเป็นชนิด multi frequency โดยสามารถเลือกใช๎ความถ่ีได๎ ไมํน๎อยกวํา 9 คําความถ่ี ใน
หัว 
      ตรวจเดียวกันพร๎อมแสดงความถี่ ที่จอภาพได๎ (ขึ้นอยูํกับหัวตรวจ) 
4.3 มีระบบปรับความคมชัดของภาพแบบอัตโนมัติ 
4.4 มีโปรแกรมลดสัญญาณรบกวน 
4.5 มีระบบ Precision Imaging ที่ชํวยระบุขอบเขตของเนื้อเยื้อให๎ชัดเจนขึ้น (ขึ้นอยูํกับหัวตรวจ) 
4.6 หัวตรวจสามารถใช๎น้ ายาฆําเชื้อเช็ดท าความสะอาดได๎ 
4.7 เครื่องสามารถรองรับเทคนิคในการสแกน ได๎ 4 แบบ คือ 
     4.7.1 Electronic convex Scan 

              4.7.2 Electronic linear Scan 
      4.7.3 Electronic sector Scan 
      4.7.4 Trapezoid Scan 
4.8 คุณสมบัติใน B-Mode 
   4.8.1 ระยะลึกในการตรวจสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 40 เซนติเมตร (ขึ้นอยูํกับชนิดหัวตรวจ) 
   4.8.2 สามารถปรับคํา gain เพ่ือเพ่ิมความคมชัด ไมํน๎อยกวํา  90 dB 
 4.8.3 มีระบบ Pan และ Zoom เพ่ือดูรายละเอียดของภาพในทั้งในขณะ Real Time และ Freeze 
ภาพ   
 4.8.4 มีระบบ Harmonic สามารถปรับความคมชัดของภาพได๎ ไมํน๎อยกวํา 4 ความถี่ (ขึ้นอยูํกับ
ชนิด  
               หัวตรวจ) 
4.9 คุณสมบัติใน M-Mode 

  4.9.1 สามารถท าการปรับระดับความเร็วในการแสดงภาพได๎ 
  4. 9.2 สามารถท าการปรับคํา gain เพ่ือแสดงความคมชัดได๎                                                          
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4.10 คุณสมบัติใน Color Doppler Mode  
  4.10.1 ผู้ใช้สามารถเลือกความถี่ในการตรวจจับการไหลเวียนของโลหิตได้หลายความถี่ 

                  4.10.2 สามารถท าการปรับ Baseline ได๎ทั้งในขณะ Real-Time และหลังจากการ Freeze แล๎ว   
                4.10.3 สามารถปรับคํา Filter Cut-Off ได๎เพ่ือให๎ได๎ภาพ Spectrum Doppler ที่คมชัด  

                4.10.4 สามารถแสดงภาพขาวด า และภาพสีเปรียบเทียบกันในเวลาเดียวกันได้ 
                4.10.5 สามารถท าการย๎อมสีภาพของภาพ Doppler Mode ให๎เป็นสีตํางๆ ได๎เพ่ือประโยชน์ใน
การ 
                           วินจิฉัย 

    4.11 ระบบการจัดเก็บภาพในหน่วยความจ าส ารองของเครื่อง (Image Management) 
        4.11.1 มีระบบการจัดเก็บข๎อมูลคนไข๎อยูํภายในตัวเครื่องความจุไมํน๎อยกวํา  500 GB 
        4.11.2 หนํวยความจ าส ารองเครื่องเป็นแบบชนิด Solid State Drive ความจุไมํน๎อยกวํา 128 
GB 

  4.11.3 สามารถท าการจัดเก็บภาพลงในหน่วยความจ าส ารองของเครื่องด้วยรูปแบบ 
DICOM และ 

             เขียนข้อมูลลงแผ่น CD/DVD แบบ Jpeg และ AVI ไฟล์ได้  
          4.11.4  สามารถท าการบันทึกภาพจากหน่วยความจ าส ารองท่ีเป็นภาพขาวด าและภาพสี ทั้ง
ภาพ  

                     นิ่งและภาพเคลื่อนไหวลงในหน่วยความจ าหลักของเครื่องได้ 
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ร่าง 
คุณลักษณะเฉพาะชุดกล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ระบบวีดีทัศน์ (Colonoscope) 

 
1. คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1. เป็นชุดกล๎องสํองตรวจล าไส๎ใหญํระบบวีดีทัศน์ชนิดตวามละเอียดสูง ประกอบด๎วย 
1.1.1 เครื่องประมวลสัญญาณภาพระบบวีดีทัศน์ 
1.1.2 เครื่องก าเนิดแสง 
1.1.3 จอแสดงภาพ 
1.1.4 กล๎องสํองตรวจล าไส๎ใหญํระบบวีดีทัศน์ความละเอียดสูง 

1.2 ใช๎ได๎กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
2. คุณลักษณะทางเทคนิค 

2.1 เครื่องประมวลสัญญาณภาพระบบวีดีทัศน์ 
2.1.1 สามารถแสดงภาพในระดับความละเอียดสูง (High Definition) โดยมีสัญญาณสํงออกเป็น

สัญญาณดิจิตอล 
2.1.2 มีระบบ Color Adjustment Mode เพื่อปรับระดับความเข๎มอํอนของสี 
2.1.3 มีชุดการสร๎างภาพแบบ Chromo Endoscopy โดยใช๎หลักการก าหนดความยาวของคลื่น

แสงสีแดง เขียว น้ าเงิน (RGB Wavelength) ชํวงความยาวคลื่นในแตํละสีตั้งแตํ 400 – 700 
นาโนเมตร 

2.1.4 การสร๎างภาพ Chromo Endoscopy ชนิดพิเศษโดยใช๎หลักการปรับเพ่ิม หรือลดสี เชํน 
โหมด BLI (Blu Light Imaging) LCI (Linked Color Imaging) เป็นต๎น 

2.1.5 สามารถการตั้งคําความยาวคลื่นแสง (RGB Wavelength) ไดไ๎มํน๎อยกวํา 10 คํา 
2.1.6 สามารถรองรับการใช๎งานกับกล๎องสํองตรวจล าไส๎เล็ก ชนิดดับเบิ้ลบอลลูน (Double 

Balloon Endoscopy) 
2.1.7 สามารถเชื่อมตํอกับระบบข๎อมูลของคนไข๎ (PACS)ได๎ 

2.2 เครื่องก าเนิดแสง 
2.2.1 หลอดไฟหลักเป็นชนิดแอลอีดี (LED) 
2.2.2 มีระบบปรับแสงอัตโนมัติ (Automatic Brightness Adjustment เพ่ือปรับเพิ่ม ลด แสง

สวํางของภาพโดยอัตโนมัติ 
2.2.3 มีระบบเป่าน้ า เป่าลม (Air Pump) และสามารถปรับได๎สามระดับ (Hi/Med/Low) และ Off 

2.3 จอแสดงภาพ 
2.3.1 เป็นจอรับภาพที่ได๎รับมาตรฐานทางการแพทย์ ขนาดจอภาพไมํน๎อยกวํา 24 นิ้ว 
2.3.2 ความละเอียดภาพไมํน๎อยกวํา 1920 x 1080 pixel 

2.3.3 รองรับภาพระบบ Full High Definition (Full-HD) 
2.4 กล๎องสํองตรวจล าไส๎ใหญํระบบวีดีทัศน์ชนิดให๎รายละเอียดสูง 

 2.4.1 ภาพที่แสดงออกมาทางจอรับภาพมีลักษณะแบบวงกลม หรือแปดเหลี่ยม  
 2.4.2 ระบบรับสัญญาณท่ีปลายกล๎องเป็น CMOS Technology 
 2.4.3 ระบบประมวลภาพเป็นแบบ Mega Pixel  
 2.4.4 สามารถใช๎กับระบบ Chronoscope (BLI, LCI, FICE) และภาพปกติได๎ 
 2.4.5 มีชํองส าหรับตํออุปกรณ์ Water Jet ที่ Connector 
 2.4.6 หัวตํอ Connector เป็นชนิดหัวตํอเดียว (One Step Connector) 
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 2.4.7 มีการปรับปลายกล๎องแบบ ( Flexibility Adjuster) ความแข็งอํอนของกล๎อง 
 2.4.8 ระบบเลนส์  

2.4.8.1 มุมมองภาพปกติไมํน๎อยกวํา 170 องศา 
2.4.8.2 เห็นภาพชัดแบบปกติในระยะระหวําง2-100 มม. 

2.4.9 สํวนใช๎งาน 
2.4.9.1 สํวนปลายกล๎องมีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํเกิน12.0 มิลลิเมตร 
2.4.9.2 ตัวกล๎องมีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํเกิน12.0 มิลลิเมตร 
2.4.9.3 ความยาวสํวนใช๎งานไมํน๎อยกวํา1690 มิลลิเมตร 
2.4.9.4 ความยาวรวมไมํน๎อยกวํา2000 มิลลิเมตร 

2.4.10 สํวนปรับมุม 
2.4.10.1 ปรับมุมขึ้นได๎ไมํน๎อยกวํา180 องศา 
2.4.10.2 ปรับมุมลงได๎ไมํน๎อยกวํา180 องศา 
2.4.10.3 ปรับมุมซ๎ายได๎ไมํน๎อยกวํา160 องศา 
2.4.10.4 ปรับมุมขวาได๎ไมํน๎อยกวํา160 องศา 
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ร่าง 

รายละเอียดและคุณลักษณะ 
เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง 

TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)  
 
๑. ความต้องการ 

เครื่องกระตุ๎นระบบประสาทด๎วยสนามแมํเหล็กชนิดความถี่สูง   TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) เพื่อใช๎
ในการวินิจฉัย รักษา การศึกษาวิจัย และฟื้นฟูสมรรถภาพในผู๎ป่วยจิตเวชและระบบประสาท 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

ใช๎ในการกระตุ๎นสมองและระบบประสาทด๎วยคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า โดยสร๎างคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าไปเหนี่ยวน าให๎
เกิดกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทบริเวณรอยประสานประสาท ( synapse) มีจุดประสงค์เพื่อใช๎ส าหรับกระตุ๎นสมองและระบบ
ประสาทสํวนปลาย  โดยสามารถกระตุ๎นสมองและเส๎นประสาท ทั้งที่อยูํลึกและอยูํตื้น เพ่ือใช๎ในการวินิจฉัย รักษา การศึกษาวิจัย 
และฟื้นฟูสมรรถภาพในผู๎ป่วยจิตเวชและระบบประสาท 

 
๓. คุณลักษณะท่ัวไป  

๓.๑ เป็นเครื่องมือท่ีใช๎ วินิจฉัย และให๎การบ าบัดรักษาผู๎ป่วยซึมเศร๎าและโรคอื่นได๎ไมํน๎อยกวํา ๔ โรค โดยกระตุ๎นสมองและ
ระบบประสาทด๎วยสนามแมํเหล็กและฟื้นฟูสมรรถภาพในผู๎ป่วยจิตเวช และระบบประสาท   

๓.๒ ตัวเครื่องและอุปกรณ์ตําง ๆ ติดตั้งอยูํบนรถเข็นท่ีมีล๎อเลื่อนสามารถเคลื่อนย๎ายได๎  
๓.3 สามารถปรับตั้งคําพารามิเตอร์ตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับผู๎ป่วยแตํละคนได๎ 
๓.4 มีอุปกรณ์ที่สามารถลดอุณหภูมิของหัวกระตุ๎น (Coil) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกระตุ๎น 

๓.5 ตัวเครื่องได๎รับการรับรองมาตรฐานทางเครื่องมือแพทย์จากสถาบันท่ีเกี่ยวข๎อง (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา) 

๓.6 ตัวเครื่องได๎รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า  
๓.7  ตัวเครื่องสามารถควบคุมการท างานด๎วยหนํวยประมวลผลที่ติดตั้งมาในตัวเครื่อง หรือสามารถควบคุมการท างานผําน

ชุดคอมพิวเตอร์ได๎ 
 

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค  

๔.๑ เครื่องกระตุ๎นระบบประสาทด๎วยสนามแมํเหล็กชนิดความถี่สูง มีคุณสมบัติไมํน๎อยกวําดังนี้ 
๔.1.๑ สามารถเลือกอัตราการกระตุ๎น (Stimulation Rate) ได๎ ๑ – ๘๐ เฮิรตซ์ หรือกว๎างกวํา 
๔.1.๒ สามารถเลือกรูปแบบสัญญาณ (Waveform) แบบ Biphasic หรืออ่ืน ๆ  
๔.1.๓ สามารถเลือกโหมด (Pulse modes) ที่ใช๎ในการกระตุ๎นรูปแบบตําง ๆ ได๎ 
๔.1.๔ ความสัมพันธ์ระหวําง Output กับอัตราการกระตุ๎นซ้ า (Repetitive Rate) แบบ Biphasic ที่คํา  
         พลังงาน Output ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถตั้งอัตราการกระตุ๎นได๎ไมํน๎อยกวํา ๒๒ ลูกตํอวินาที   
         และเหมาะสมตํอการรักษาส าหรับผู๎ป่วยแตํละรายได๎  
๔.1.๕ สามารถปรับความกว๎างของจังหวะการกระตุ๎น (Pulse width) แบบ Biphasic ได๎ไมํน๎อยกวํา    
         ๒๘๐ ไมโครวินาที  
๔.1.๖ สามารถเลือกจ านวนครั้งในการกระตุ๎นแตํละรอบได๎  
๔.1.๗ สามารถเลือกจ านวนรอบของการกระตุ๎นได๎  
๔.1.๘ สามารถตั้งเวลาระยะหํางในการกระตุ๎นแตํละรอบได๎ ๐.๑ ถึง ๖๐ วินาที หรือกว๎างกวํา 

๔.1.9 สามารถตั้งรูปแบบการกระตุ๎น (Protocol) เพื่อรักษาโรคซึมเศร๎าได๎เป็นอยํางน๎อย  
๔.1.๑0 ในกรณีที่ตัวเครื่องมีการอัพเดทหรือปรับปรุงโปรแกรมด๎านการใช๎งานของเครื่อง เพื่อให๎เครื่องใช๎ 

           งานได๎เป็นปัจจุบัน ทางผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมเครื่องดังกลําวโดยไมํคิด 

           คําใช๎จํายตลอดอายุการใช๎งาน   
๔.1.๑1 มีระบบท่ีสามารถลดอุณหภูมิของหัวกระตุ๎น (Coil)  

๔.1.๑2 สามารถปลํอยพลังงานไฟฟ้าได๎ไมํน๎อยกวํา ๑,๐๐๐ VA 

๔.1.๑3 มีคําการเหนี่ยวน าของหัวกระตุ๎น (Coil) ไมํน๎อยกวํา ๑๒ ไมโครเฮนรี่ หรือ ๒ เทสลา 
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๔.2 หัวกระตุ๎น ( Coil) ประกอบด๎วยหัวกระตุ๎นท่ีสามารถใช๎ในการก าหนดต าแหนํง หัวกระตุ๎นที่สามารถรักษาผู๎ป่วยโรค
ซึมเศร๎า โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ 

        ๔.2.1 หัวกระตุ๎นรูปแบบตํางๆตามโรคที่น าเสนอ  
        ๔.2.2 มีอุปกรณ์ส าหรับก าหนดจุดกระตุ๎น 

        ๔.2.3 มีที่จับยึดหรือแขวนส าหรับหัวกระตุ๎น (Coil)สามารถปรับให๎อยูํในต าแหนํงที่ต๎องการ  
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ร่าง 
คุณสมบัติเฉพาะเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 

 
1. คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 เป็นชุดศูนย์กลางที่สามารถเฝ้าระวังและติดตามการท างานของสัญญาณชีพข๎างเตียงผู๎ป่วย มี
คุณสมบัติตามข๎อก าหนด โดยใน 1 ชุด ประกอบด๎วย 

1.1.1. เครื่องศูนย์ติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ   
1.1.2. เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการท างานของสัญญาณชีพ   

  
1.1.3 สามารถใช๎ได๎กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค 
2.1 เครื่องศูนย์ติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor) มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

2.1.1 มีจอภาพสี ขนาดไมํน๎อยกวํา 17 นิ้ว จ านวน 2 จอ 
2.1.2การควบคุมการท างานสามารถใช๎ Key board หรือ Mouse  
2.1.3สามารถแสดง Individual bed screen ได๎ไมํน๎อยกวํา 8 Waveform พร๎อมคํา  
Numeric Data และสัญญาณECG real time ได๎พร๎อมกันทั้งหมดบนจอภาพ 
2.1.4สามารถท าTrend graph screen ได๎ไมํน๎อยกวํา 72 ชั่วโมง 
2.1.5สามารถท าTrend table, Hemodynamics list ได๎และ ST-level บนจอภาพได๎ 
2.1.6จอภาพจะต๎องปรากฏ ECG real time พร๎อมกันทั้งหมด 
2.1.7 สามารถท าArrhythmia recall on screen และมีProgram zoom out เพื่อขยาย 
และ Diagnostic บนจอภาพได๎ 
2.1.8 สามารถเรียกดูข๎อมูลผํานทางระบบเครือขํายของโรงพยาบาลได๎ 
2.1.9 มีโปรแกรม Full disclosure สามารถเก็บรูปคลื่นได๎ไมํน๎อยกวํา 5 รูปคลื่น 
2.1.10 สามารถเรียกข๎อมูล ST list ย๎อนหลังได๎ 
2.1.11 สามารถพิมพ์ข๎อมูลย๎อนหลัง ECG Wave form 12 Leads และ Vital sign ได๎ทาง

เครื่อง Laser printer  
2.1.12 สามารถสั่งวัดความดันโลหิตผู๎ป่วยแตํละเตียงจาก Central Monitor ได ๎

2.2เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการท างานของสัญญาณชีพ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
2.2.1 การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)  

2.2.1.1สามารถดูสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได๎ 3 Lead (ส าหรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 6Lead 
ดังนี้ I, II, III, aVR, aVL, aVFและ V lead สามารถเพ่ิมได๎ในภายหลัง)  

2.2.1.2 สามารถปรับ Sensitivity ได๎  
2.2.1.3สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติการเต๎นของหัวใจ (Arrhythmia Analysis) รูปแบบตํางๆ

ได ๎
2.2.1.4 สามารถแสดงสัญญาณ STได๎และเก็บข๎อมูลสามารถเรียกกลับมาดูได๎  
2.2.1.5 สามารถเก็บข๎อมูลความผิดปกติการเต๎นของหัวใจ (Arrhythmia recall) ได๎  
2.2.1.6 สามารถวัดอัตราการเต๎นของหัวใจได๎ไมํน๎อยกวํา 15 ถึง 300 ครั้ง/นาที  
2.2.1.7 มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวน 

2.2.2 ภาคอัตราการหายใจ (Respiration)  
2.2.2.1 ใช๎เทคนิคการวัดแบบ impedance  
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2.2.2.2 สามารถวัดอัตราการหายใจได๎ตั้งแตํ 0 ถึง 150 ครั้ง/นาที  
2.2.2.3 สามารถติดตามสัญญาณชีพการหายใจ และสามารถปรับ Sensitivity ได๎  

2.2.3 ภาควัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)  
2.2.3.1 สามารถวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดได๎ในชํวง 0-100 % 
2.2.3.2 สามารถวัดคําชีพจร (Pulse rate) ได๎ไมํน๎อยกวํา 30 ถึง 300 ครั้ง/นาที  

2.2.4 ภาควัดความดันโลหิตชนิดภายนอก (Non-Invasive Blood Pressure)  
2.2.4.1 สามารถวัดความดันโลหิตแบบไมํแทงเส๎น โดยใช๎เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric 
2.2.4.2 สามารถตั้ง Trigger NIBP ได๎ (PWTT) หรือเทียบเทํา 

2.2.5มีโปรแกรมการวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได๎พร๎อมกัน 12 Leads (EKG Analysis 
Program)  
จากการติด Electrode 10 ชุด และสามารถดูข๎อมูลย๎อนหลังได๎ไมํน๎อยกวํา 5 Finding หรือดีกวํา 
2.2.6สามารถใช๎ Keypad, Touch Screen I หรือ Knob ควบคุมในการใช๎งาน 
2.2.7สามารถตั้งสัญญาณเตือน (Alarm) สูงและต่ าได๎ 
2.2.8ได๎รับรองมาตรฐานความปลอดภัย IEC 60601-1, IEC 60601-1-2หรือ IEC 60601-2-27  

2.3ภาควัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 
2.3.1 มีชํองส าหรับสายเสียบ (Connector) เพ่ือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) อัตราการเต๎น

ของ 
หัวใจ, อัตราการหายใจ, ปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด , ความดันโลหิตชนิด 
ภายนอกและวัดอุณหภูมิ 2 ชํอง 
2.3.2 ภาคตรวจวัดเป็นชนิด Multi connector จ านวน 2 ชํอง หรือ Modular โดยต๎องมี 
Multi connector หรือ Modular ภายในตัวเครื่องแตํละเครื่อง (ไมํรวบอุปกรณ์ประกอบ) 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดตํอหนํวยงานราชการ ไมํน๎อยกวํา ดังนี้ 

2.3.2.1มีMulti connector หรือ Modular วัดความดันโลหิตชนิดแทงเส๎น IBP  
ภายในตัวเครื่องแตํละเครื่อง 
2.3.2.2มีMulti connector หรือ Modular วัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ EtCO2  
ภายในตัวเครื่องแตํละเครื่อง 

2.2.2.3โดยชุดวัด Multi connector หรือ Modular หนํวยงานเพียงแตํซื้อเพ่ิม
เฉพาะ 

อุปกรณ์ท่ีใช๎วัด IBP, EtCO2, BIS และ CO ได๎ตามต๎องการในอนาคต 
 

2.4ภาคแสดงผล (Display)  
2.4.1 จอภาพสีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว ความละเอียด 800X600 จุด 
2.4.2 ภาคแสดงผลสามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณตํางๆ ได๎พร๎อมกันไมํน๎อยกวํา 10 ชํองสัญญาณ 

2.4.3 สามารถเปลี่ยนสัญญาณชีพได๎ 
2.4.4สามารถเรียกข๎อมูลย๎อนหลังเป็นกราฟได๎ Trend graph ไมํน๎อยกวํา 24 

ชั่วโมง 
2.4.5สามารถเลือกความเร็วในการกวาดรูปคลื่นได๎ไมํน๎อยกวํา 4 ระดับ 
2.4.6สามารถแสดงสัญญาณชีพตํางๆ (Vital signs list) ตามพารามิเตอร์ที่วัดจาก 
ผู๎ป่วยได๎โดยสามารถแสดงคําเป็นตัวเลขได๎ 
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2.4.7สามารถแสดงสัญญาณเตือน (Alarm) ลักษณะตํางๆ ดังนี้ Alarm 
Tachycardia  

และ Bradycardia หรือ เหตุการณ์อ่ืนๆ 
2.4.8ที่จอภาพแสดงผลมีหลอดไฟแสดงสถานะของสัญญาณเตือน เพ่ือแยกสถานะ  
ความรุนแรงของเหตุการณ์โดยแสดงเป็นสีชัดเจน 

2.5การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)  
2.5.1 สามารถดูสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได๎ 3 Lead I, II และ III (ส าหรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
6  
Leadดังนี้ I, II, III, aVR, aVL, aVFและ V lead สามารถเพ่ิมได๎ในภายหลัง) 

2.5.2 สามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสามารถปรับ Sensitivityได ๎
2.5.3 สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติการเต๎นของหัวใจ (Arrhythmia Analysis) ได๎

ไมํน๎อยกวํา 20 รูปแบบ  
2.5.4 สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติการเต๎นของหัวใจ (Arrhythmia Analysis) ได ๎
ความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน ec 1 ดังนี้ Tachy, VPC Run, VT, VF  
2.5.5 สามารถแสดงสัญญาณ ST ได๎และเก็บข๎อมูลสามารถเรียกกลับมาดูได๎ 
2.5.6 สามารถเก็บเหตุการณ์และเรียกกลับมาดูของความผิดปกติการเต๎นของหัวใจ  
(Arrhythmia recall) ได๎ 
2.5.7 สามารถเก็บข๎อมูลแบบ (Full Disclosure) โดยการเลือกชํวงเวลาที่ต๎องการดู  
Ware forms ย๎อนหลังได๎  
2.5.8 สามารถวัดอัตราการเต๎นของหัวใจได๎ไมํน๎อยกวํา 0, 15 ถึง 300 ครั้ง/นาที 
2.5.9 มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนตํางๆ ดังนี้ ESU filter (ภายในตัวเครื่อง),  
Pacing pulse detection, AC hum filter, Defibrillation-Proof type CF  

2.6ภาคอัตราการหายใจ (Respiration) 
2.6.1 ใช๎เทคนิคการวัดแบบ impedance  
2.6.2 สามารถวัดอัตราการหายใจได๎ตั้งแตํ0 ถึง 150 ครั้งตํอนาที 
2.6.3 สามารถติดตามสัญญาณชีพการหายใจ และสามารถปรับ Sensitivity ได๎ 

2.7ภาควัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)  
2.7.1 สามารถวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดได๎ 
2.7.2 สามารถวัดคําชีพจร (Pulse rate) ได๎ไมํน๎อยกวํา 30 ถึง 300 ครั้ง/นาที 
2.7.3 สามารถติดตามรูปคลื่น Plethysmographyและสามารถปรับ Sensitivity ได๎ 
ตั้งแตํ 1/8 ถึง 8 และ Auto  

2.8ภาควัดความดันโลหิตชนิดภายนอก (Non-Invasive Blood Pressure)  
2.8.1 สามารถวัดความดันโลหิตแบบไมํแทงเส๎น โดยใช๎เทคนิคการวัดแบบ 

Oscillometric 
2.8.2 สามารถตั้ง Trigger NIBP ได๎ (PWTT) หรือเทียบเทํา 
2.8.3 สามารถใช๎งานได๎ตั้งแตํทารกจนถึงผู๎ใหญํ 
2.8.4 สามารถเลือก Mode ในการวัดได๎ดังนี้ Manual, Periodic และ STAT  

2.9ภาควัดความดันโลหิตชนิดแทงเสน้ (IBP)  
2.9.1 สามารถวัดความดันโลหิตได๎ไมํน๎อยกวํา -50 ถึง 300 mmHg (มิลลิเมตร 

ปรอท) 
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2.9.2 มีความแมํนย าในการวัดความดันโลหิต + 1mmHg (มลลิ  ิเมตร ปรอท) 
2.9.3 สามารถวัดคําชีพจร (Pulse Rate) ได๎ไมํน๎อยกวํา 30 ถึง 300 ครั้ง/นาที 
2.9.4 มีความแมํนย าในการวัดคําชีพจร + 2 ครั้ง/นาที 

2.10ภาควัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ (CO2)  
2.10.1 ใช๎วิธีการวัดแบบ Mainstream  
2.10.2 สามารถใช๎เวลาในการ Warm-up ภายใน 10 วินาท ี
2.10.3 สามารถวัดแก๏สคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจได๎ตั้งแตํ 0 ถึง 70 mmHg หรือ

มากกวํา 
2.10.4 สามารถวัดอัตราการหายใจได๎ตั้งแตํ 3 ถึง 60 ครั้ง/นาทีหรือมากกวํา 
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ร่าง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รายการรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

  เพื่อสํงตํอผู๎ป่วยภาวะวิกฤตให๎ได๎รับการรักษาอยํางเรํงดํวน และปลอดภัย รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุซ้ าซ๎อนกับผู๎ปฏิบัติงานในรถพยาบาล อีกท้ังป้องกันการแพรํกระจายเชื้อโรคและการสะสมเช้ือโรคในรถพยาบาล 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1เพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการขับข่ีและความปลอดภัยในชีวิตของแพทย์ พยาบาลและผู๎ป่วย กรณีรถพยาบาลเกิด
อุบัติเหตุพลิกคว่ าบนท๎องถนนในขณะน าสํงโรงพยาบาล โดยพัฒนาโครงสร๎างห๎องพยาบาลให๎ได๎มาตรฐานความปลอดภัยระดับ
สากล  

2.2 เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู๎ป่วยสูํแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติสารต๎านจุลชีพบริเวณผนัง
และฝ้าเพดานในห๎องพยาบาลในตัวรถ 

2.3 ให๎การดูแลและรักษาผู๎ป่วยในระดับ Basic Trauma Life Support และ Advanced Life Support ได๎เมื่อมีการติดตั้ง
อุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงเพิ่มเติมในอนาคต 

2.4 รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพในด๎านการสื่อสาร การสํงสัญญาณชีพ ภาพและเสียง หรือระบบการให๎ค าปรึกษา
ทางไกลผํานระบบดิจิตอลได๎เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นสูงเพิ่มเติมในอนาคต 

2.5 มีการจัดต าแหนํงพื้นที่ในการใช๎งานและการจัดวางเครื่องมือตามมาตรฐานสากล 
 
คุณลักษณะของรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง 

แบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังน้ีคือ 

หมวด (ก)  คุณลักษณะของรถยนต์ 

หมวด (ข)  คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ 
 
หมวด (ก)  คุณลักษณะของรถยนต์ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. คุณลักษณะท่ัวไปของรถยนต์ 

1.1 ส่วนของตัวรถยนต์ 

1.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบก าลังไมํน๎อยกวํา 150 แรงม๎าพร๎อมอุปกรณ์มาตรฐาน 

1.1.2 ประตูด๎านปิด-เปิดส าหรับยกเตียงผู๎ป่วยเข๎า-ออกชุดประตูหลังขวาจ านวน 1 ชุด 

1.1.3 มีตู๎เก็บทํอบรรจุก๏าซไมํน๎อยกวํา 2 ทํอพร๎อมท่ีแขวนน้ าเกลือ 

1.1.4 ความกว๎างภายในไมํน๎อยกวํา 1,800 มิลลิเมตร 

1.1.5 ความสูงภายในไมํน๎อยกวํา 1,700 มิลลิเมตร 

1.1.6 ห๎องโดยสารออกแบบให๎มีความแข็งแรงมีการวิเคราะห์ค านวณด๎วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร ์

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหนํวยงานวิจัยแหํงชาต ิ

1.1.7 ห๎องโดยสารออกแบบให๎มีความแข็งแรงมีการทดสอบภายใต๎เกณฑ์ตามมาตรฐาน UN ECE R 66 

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหนํวยงานวิจัยแหํงชาติ 
 

1.1.8 มีการทดสอบการป้องกันลามไฟของวัสดุที่ใช๎ท าเฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐาน UL 95 (มีอัตราการเผาไหม๎ 

แนวนอน Horizontal Burn ไมํเกิน 76 mm/min และหยุดเผาไหม๎ไมํเกิน 127 mm) มีรายงานเชิงเทคนิคห๎องทดสอบ 
1.1.9 มีอุปกรณ์จับยึดถังออกซิเจนความแข็งแรงตามมาตรฐาน AMD 003 มีรายงานเชิงเทคนิคแสดงผลการค านวณจาก

หนํวยงานวิจัยแหํงชาต ิ

1.1.10 มีการติดตั้งอุปกรณ์ภายในตามมาตรฐาน EN 1789 รายงานเชิงเทคนิคแสดงผลการค านวณจากหนํวยงานวิจัย
แหํงชาติ 

1.1.11 นวัตกรรมกระบวนการเคลือบสารซิลเวอร์นาโนบนผนังและพื้น 

1.1.12 ห๎องโดยสารภายในมีฉลากNanoQฆําเช้ือแบคทีเรีย 
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1.1.13 มีวิทยุคมนาคม VHF/FM25 วัตต์พร๎อมอุปกรณ์ 
1.1.14 เป็นรถยนต์ มีตู๎ห๎องโดยสารด๎านหลังสีขาว ความสูงจากพ้ืนถนนถึงหลังคาไมํน๎อยกวํา 2,400  

มิลลิเมตร สภาพใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน 

1.1.15พื้นที่ห๎องพยาบาล มีความยาวของห๎องพยาบาลภายในไมํน๎อยกวํา 2,750 มิลลิเมตร มีความกว๎างของห๎อง
พยาบาลภายในไมํน๎อยกวํา 1,800 มิลลิเมตร และมีความสูงของห๎องพยาบาลภายในไมํน๎อยกวํา 1,700 มิลลิเมตร โดยมีที่นั่ง
ส าหรับผู๎ปฏิบัติงาน/ญาติและผู๎โดยสารอื่นๆ รวมกันไมํน๎อยกวํา 3 ที่น่ัง และทุกท่ีนั่งมีเข็มขัดนิรภัยที่มั่นคงแข็งแรงผํานการ
รับรองมาตรฐาน 

1.1.16กระจกบังลมหน๎า กระจกผนังประตูเป็นแบบนิรภัย ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน 

                 1.1.16.1กระจกประตูด๎านหน๎าห๎องคนขับ 2 ข๎างติดฟิล์มกรองแสงไมํน๎อยกวํา 60% 

1.1.16.2กระจกบังลมด๎านหน๎าติดแถบฟิล์มกรองแสงไมํน๎อยกวํา 80% เฉพาะสํวนบนมีขนาด  
15 เซนติเมตร 

                 1.1.16.3 กระจกด๎านห๎องพยาบาลติดฟิล์มกรองแสงไมํน๎อยกวํา 80% 

1.1.17 ในห๎องคนขับและห๎องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ แยกควบคุมแอร์ทั้งสองห๎องและมีแอร์ตู๎หลังในห๎อง
พยาบาลอีก 1 ตู ๎

1.1.18ห๎องคนขับติดตั้งวิทยุแบบ AM/FM/CD/MP3/USB พร๎อมล าโพง และจอส าหรับกล๎องมองหลังขณะถอยหลัง 
1.1.19ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิด (cctv) ชนิดความละเอียดสูง บริเวณด๎านหน๎ารถ ภายในห๎องคนขับภายในพื้นที่ห๎อง

พยาบาล และด๎านหลังรถเพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะปฎิบัติงาน จ านวนไมํน๎อยกวํา4 ชํองสัญญาณพร๎อมมีระบบบันทึกภาพ (DVR) ที่มี
หนํวยความจ า (HDD) ขนาดไมํน๎อยกวํา 250 GB 

1.1.20มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามกฎหมายก าหนด 

                 1.1.20.1 ไฟฉุกเฉินแบบชนิดติดตั้งด๎านหน๎าและชนิดติดตั้งรอบคัน มีรายละเอียดดังนี ้
1.1.20.1.1 แบบติดตั้งด๎านหน๎า เป็นไฟฉุกเฉินประกอบด๎วยดวงไฟ LED มีรายละเอียดดังนี ้
ประกอบด๎วยดวงไฟ LED ไมํน๎อยกวํา 60 ดวง 

 -ฝาเลนส์ครอบดวงไฟท าด๎วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต หรือ อะคริลิก หรือ Lexan 

 -สามารถมองเห็นไฟกระพริบและแยกสีได ๎

 - เป็นไฟฉุกเฉินกระพริบชนิดสีน้ าเงินหรือแดง 

 - เป็นไฟกระพริบแบบ LED ชนิดติดตั้งด๎านหน๎า 

                    1.1.20.1.2 แบบติดตั้งรอบคัน เป็นไฟฉุกเฉินประกอบด๎วยดวงไฟ LED มีรายละเอียดดังนี ้
ประกอบด๎วยดวงไฟ LED จ านวน 4 ชุด 

-ฝาครอบดวงไฟท าด๎วยพัสดุโพลีคาร์บอเนต หรือ อะคริลิก หรือ Lexan 

-เป็นไฟฉุกเฉินกระพริบชนิดสีน้ าเงินหรือแดง 
- ไฟกระพริบแบบ LED ชนิดติดรอบคัน โดยที่ติดตั้งด๎านข๎างรถ ท้ัง 2 ข๎าง                                 
                    1.1. 20.1.3 แบบติดตั้งบริเวณเหนือบริเวณล๎อหน๎า (intersection strobe) เป็นไฟฉุกเฉิน 
ประกอบด๎วยดวงไฟ LED มีรายละเอียดดังนี ้
-ประกอบด๎วยดวงไฟ LED สีน้ าเงิน จ านวน 2 ดวง 
-ติดตั้งท้ัง 2 ข๎าง บริเวณเหนือล๎อหน๎า  

1.1.21 ไฟสปอตไลท์ (Spot light) ด๎านซ๎าย-ขวา สํวนบนติดกับหลังคารถ บริเวณเดียวกับไฟกระพริบรอบคันพร๎อมติดตั้งโคม
ไฟสปอตไลท์ ชนิดหลอด LED ขนาดไมํน๎อยกวํา 15 วัตต์ โดยทั้งหมดมีสวิทต์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิด 
ได๎จากห๎องคนขับและสํวนท๎ายของห๎องพยาบาล 

1.1.22มีเครื่องขยายเสียงพร๎อมล าโพงขนาดไมํน๎อยกวํา 100 วัตต์ สามารถใช๎กับไฟกระแสตรงจ านวน 1 เครื่องประกอบไปด๎วย 
1.1.22.1 เครื่องขยายเสียงติดตั้งที่ห๎องคนขับ โดยมีปุ่มหมุนเปิด-ปิด และเพิ่ม-ลดเสียง 
1.1.22.2 มีไมโครโฟน มีสวิทซ์ส าหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ  
Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พร๎อมที่ยึดแขวนไมโครโฟน 

1.1.22.3 เลือกปรับเสียงไซเรน ให๎ความแตกตํางของเสียงได ๎

1.1.22.4 มีปุ่มปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบช่ัวคราวสามารถเลือกเสียงไซเรน และเสียง ประกาศ   
ได๎ทันทีที่ต๎องการ 

1.1.22.5ล าโพงขนาดไมํน๎อยกวํา 100 วัตต์ ติดตั้งให๎ได๎มาตรฐานบริเวณตัวรถด๎านหน๎าจ านวน 1 ตัว 
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1.1.23มีสวิทซ์ตัดตํอการจํายไฟในห๎องพยาบาล ซึ่งติดตั้งในห๎องคนขับ และเมื่อปิดสวิทซ์กุญแจรถระบบจํายไฟในห๎องพยาบาล
จะหยุดจํายไฟ แม๎วําสวิทซ์ตัดตํอการจํายไฟน้ีจะถูกเปิดอยูํก็ตาม 

1.2 ส่วนห้องพยาบาล และการตกแต่ง 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

 1.2. 1 เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล๎อเข็นปรับเป็นรถเข็นได๎จ านวน 1 ชุด 

 1.2. 2 ชุดชํวยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กและผู๎ใหญํจ านวน 1 ชุด 

 1.2. 3 เครื่องสํองกลํองเสียงหรือเครื่องดูดของเหลว (เลือกรายการใดรายการหนึ่ง) จานวน 1 ชุด 

 1.2. 4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนังจ านวน 1 ชุด 

 1.2. 5 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อนจ านวน 1 ชุด 

 1.2. 6 ชุดเฝือกลมจ านวน 1 ชุด 

 1.2. 7 ชุดให๎ออกซิเจนแบบ Pipe line สาหรับสํงทํอก๏าซจ านวน 1 ชุด 

 1.2. 8 อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้นจ านวน 1 ชุด 

 1.2. 9 เก๎าอี้เคลื่อนย๎ายผู๎ป่วยชนิดพับเก็บได๎จ านวน 1 ชุด 

 1.2. 10 เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติจ านวน 1 ชุด 

 1.2. 11 เครื่องชํวยหายใจอัตโนมัติจ านวน 1 ชุด 

 1.2. 12 รายการครุภัณฑ์นอกเหนือ 11 รายการที่จ าเป็นต๎องมีในรถพยาบาล : ชุดแผํนกระดานรองหลัง 

และล็อกศีรษะจ านวน 1 ชุด 

 1.2.13 มีชุดแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง 12 V เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 50 Hz. ขนาดไมํน๎อย 

กวํา1,500 วัตต์ พร๎อมปลั๊กไฟฟ้า 220 V. จ านวนไมํน๎อยกวํา2 จุด (4 เต๎าเสียบ) และมีปลั๊กไฟฟ้าแบบท่ีจุดบุหรี่ 12 V จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 2 หัวเสียบ ปลั๊กเสียบ USB Port จ านวน 1 จุด ติดตั้งในห๎องพยาบาล 
 1.2.14 ชุดสายพํวงตํอแบบม๎วน ส าหรับใช๎ไฟ 220 V. มีความยาวไมํน๎อยกวํา 20 เมตร พร๎อมเต๎าเสียบแบบมีสาย
ดินในตัวจ านวนไมํน๎อยกวํา 4 ชํอง 

 1.2.15 ห๎องพยาบาลด๎านซ๎ายมีประตูปิด-เปิด เป็นชนิดบานเปิดและด๎านหลังมีประตูปิด-เปิด แบบบานเปิดซ๎าย-ขวา 
ส าหรับยกเตียงผู๎ป่วยเข๎า-ออกจากรถพยาบาลได๎ มีบันไดไฟฟ้าด๎านข๎างและด๎านท๎ายสามารถเปิดและพับเก็บอัตโนมัต ิ

 1.2.16 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องระบายอากาศ ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 8 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องโดยมีสวิทซ์
ปิด-เปิด อยูํในชุดควบคุมเดียวกันท่ีแผงท้ังหมด ติดตั้งด๎านบนของห๎องพยาบาล 

 1.2.17 ด๎านในห๎องพยาบาลมีเก๎าอี้นั่งเดี่ยวแบบมีพนักพิง สามารถหมุนและพับเก็บได๎ จ านวนรวมไมํน๎อยกวํา2 ตัว แตํละ
ตัวมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่มั่นคงแข็งแรงผํานการรับรองมาตรฐานไมํน๎อยกวํา3 จุดและสามารถหมุนเบาะเข๎าหาเตียงผู๎ป่วย ส าหรับท า
หัตถการผู๎ป่วยเมื่อหันเบาะเข๎าหาเตียงผู๎ป่วย  

 1.2.18 มีทํอเก็บออกซิเจนมีขนาด F หรือ 1500 ลิตรแก๏ส หรือ 1.5 คิว จ านวน 2 ทํอพร๎อมส ารอง 1ทํอ 

โดยท าการติดตั้งอยูํในตู๎เก็บถังออกซิเจนแบบมีฝาปิด โดยสํวนของทํอเก็บออกซิเจนได๎รับการเช่ือมตํอด๎วยระบบ Pipe Line และ
ทํอทนแรงดัน โดยสามารถถอดทํอออกซิเจนทํอใดทํอหน่ึงออกได๎โดยยังสามารถใช๎งานถังที่เหลืออยูํได๎ตามปกต ิ

1.2.18.1 ชุดให๎ Oxygen เป็นแบบ Pipe Line System จ านวน 1 ชุด เป็นเครื่องให๎ Oxygenส าหรับระบบทํอสํง
ก๏าซออกซิเจนมีคุณลักษณะและอุปกรณ์ประกอบดังตํอไปนี ้
 1.2.18.1.1 มFีlow meter และชุด Humidifier จ านวน 1 ชุด 

1.2.18.1.2 มีชุดปรับลดความดันก๏าซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก2,000 PSI เป็น 50 PSI 

จ านวน 3 ชุด ติดตั้งกับทํอออกซิเจนโดยสามารถเปิดใช๎งานจากภายในห๎องพยาบาลได๎สะดวก 

         1.2.18.1.3 เดินสายสํงก๏าซออกซิเจนด๎วยทํอทนแรงดันมายังแผงควบคุม พร๎อมเกจแสดงแรงดันขณะใช๎งานไมํ
ต่ ากวํา 50 PSI 

1.2.18.1.4 มีระบบเตือนเมื่อปริมาณก๏าซในทํอลดลงต่ ากวําท่ีก าหนดและสามารถตรวจปริมาณก๏าซออกซิเจนที่เหลือ
ในถังได๎จากจอมอนิเตอร์ หรือเกจบนผนังห๎องพยาบาล 

1.2.19 ตู๎เก็บเวชภัณฑ์ด๎านบนมีชํองส าหรับใสํของพร๎อมฝาปิด-เปิด แบบบานยก มีคอนโซลที่ออกแบบเพื่อรองรับ
และยึดตัวอุปกรณ์ชํวยชีวิตฉุกเฉิน 

1.2.20เพดานด๎านใน มีที่แขวนภาชนะใสํน้ าเกลือหรือเลือดแบบกลํองเปิดอยูํบริเวณเพดาน เมื่อดึงออกมาใช๎งานจะ
สามารถแขวนภาชนะพร๎อมกันได๎ไมํน๎อยกวํา 2 ที่ และมีที่รัดภาชนะท้ังสองแบบปรับขนาดได๎ และมีที่แขวนตัวพร๎อมเข็มขัดแขวน
ตัวผู๎ชํวยเหลือขณะท าการชํวยฟื้นคืนชีพโดยรับน้ าหนักได๎ไมํน๎อยกวํา 80 กิโลกรัม 
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1.2.21 มีพื้นท่ีส าหรับติดตั้งถังดับเพลิง และทํอเก็บออกซิเจนขนาด D อยํางละ 1 ถัง 

1.2.22 มีชุดฐานส าหรับล็อคเตียง เมื่อเข็นขึ้น-ลงจากด๎านท๎ายรถ พร๎อมตัวล็อคเตียงด๎านหน๎าส าหรับยึดเตียงเมื่อ
เข็นเตียงข้ึนพร๎อมกับ มีตัวล็อกด๎านท๎ายของเตียงด๎านท๎ายของชุดฐาน มีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บ Spinal Board ใต๎เตียงผู๎ป่วย ด๎านหน๎า
ของชุดฐาน มีระยะหํางจากผนังห๎องพยาบาลด๎านหน๎าไมํน๎อยกวํา 50 เซนติเมตร เพื่อสะดวกตํอการท าหัตถการ 

1.2.23มาตรฐาน อุปกรณ์จับยึด ถังออกซิเจน ในข๎อง 1.2.18 ได๎รับออกแบบให๎ได๎ความแข็งแรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว๎
ในมาตรฐาน AMD 003 และมาตรฐานการยึดตรึงเก๎าอี้น่ังในห๎องพยาบาลในข๎อ1.2.17และมาตรฐานการยึดตรึงฐานเตียงในข๎อ 1.2.22 
ได๎รับการออกแบบและติดตั้งตามเกณฑ์ที่ระบุไว๎ตามมาตรฐาน CEN 1789 โดยมีเอกสารรายงานเชิงเทคนิคผลการวิเคราะห์จาก
หนํวยงานวิจัยแหํงชาติ (โดยมีเอกสารการวิเคราะห์ค านวณ เป็นรายงานเชิงเทคนิคท่ีออกโดยหนํวยงานวิจัยแหํงชาติ แนบมา 
ณ วันท่ีสํงมอบ) 

1.2.24โครงสร๎างห๎องพยาบาล  
1.2.24.1 โครงสร๎างหลักห๎องพยาบาลทั้งหมดท าด๎วยวัสดุไฟเบอร์กลาส (GRP หรือFRP)ประกอบแบบแซนวิซ

คอมโพสิท(Sandwich-structured Composite) 

1.2.24.2 โครงสร๎างห๎องพยาบาลมีความแข็งแรงได๎รับการออกแบบอ๎างอิงเกณฑ์ที่ระบุไว ๎

ตามมาตรฐานUN ECER66 โดยมีผลการวิเคราะห์ค านวณดว๎ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และผลการทดสอบภาคสนาม (โดยมี
เอกสารการวิเคราะห์ค านวณ และรายงานเชิงเทคนิคท่ีออกโดยหนํวยงานวิจัยแหํงชาติ แนบมา ณ วันท่ีสํงมอบ) 

1.2.24.3 ผนัง ฝ้า เพดาน และพื้น ส าหรับห๎องพยาบาล ตู๎เก็บถังออกซิเจน ตู๎เวชภัณฑ์ หรือวัสดุที่เป็นไฟเบอร์
กลาส ภายในห๎องโดยสารทั้งหมด เคลือบผิว ด๎วยสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงิน ที่มีคุณสมบัติฆําเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรม
บวกและแกรมลบโดยเฉพาะเช้ือ Pseudomonas aeruginosa และStaphylococcus โดยสามารถท าให๎ปราศจากเชื้อได๎ มากวํา 99 % 
โดยมีรายงานผลการทดสอบจากห๎องปฏิบัติการจากหนํวยงานของรัฐ และได๎รับการรับรองฉลากนาโน (NanoQ)จากสมาคมนาโน
เทคโนโลยีแหํงประเทศไทย มีไฟแสงสวํางแบบ LED จ านวน 6ชุดติดตั้งในต าแหนํงท่ีเหมาะสมส าหรับการท างานของ
ผู๎ปฏิบัติงาน และไฟ Down light จ านวน 4 ชุด โดยสามารถแยกสวิทซ์ปิด-เปิด ได๎ 

1.2.24.4 พื้นห๎องพยาบาลท าด๎วยไฟเบอร์กลาส (GRP หรือ FRP) มีแกน (Core) เป็น PVCfoam หรือ Polypropylene หรือ 
Balsa 
1.2.24.5มีโครงสร๎างแยกสํวนระหวํางสํวนห๎องคนขับและตู๎ห๎องพยาบาล 

1.3 คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์ 

1.3.1 ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีก าลังเครื่องยนต์ ไมํน๎อยกวํา 150แรงม๎า 

1.3.2 ระบบกันสะเทือนของรถยนต์ตามมาตรฐานผู๎ผลิต คูํหน๎าแบบอิสระดับเบิ้ลวิชโบนพร๎อมคอยล์สปริงโช๏คอัพฯ สํวนคูํหลัง
เป็นแหนบช๎อนหรือคอยล์สปริงพร๎อมโช๏คอัพฯ และเหล็กกันโคลง 
1.3.3ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัย อยูํด๎านขวา เป็นแบบแรคแอนด์พีเนี่ยนพร๎อมเพาเวอร์ชํวยผํอนแรง 
1.3.4ระบบห๎ามล๎อ คูํหน๎าเป็นแบบดิสก์เบรก พร๎อมครีบระบายความร๎อน สํวนคูํหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก 

1.3.5 ระบบสํงก าลัง ใช๎เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน๎าไมํน๎อยกวํา 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 
 1.3.6 ระบบไฟฟ้าใช๎แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ขนาดไมํน๎อยกวํา 60 แอมป์ และโคมไฟฟ้าประจ ารถ 

 1.3.7 ระยะชํวงล๎อหน๎า-หลัง ยาวไมํน๎อยกวา 3,000 มิลลิเมตร 
 1.3.8 เข็มขัดนิรภัยประจ าที่น่ังคนขับและที่น่ังข๎างคนขับตอนหน๎า 

 1.3.9 มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบกันสะเทือนของรถยนต์ เพื่อผํอนคลายการสะเทือนให๎เหมาะสมกับ
ผู๎ป่วยและผู๎โดยสาร ให๎แนบเอกสารรายละเอียดสํวนทีมีการปรับปรุงและมีเอกสารแนบผลการทดสอบและการประเมินคําความ
สบายตามมาตรฐานISO 2631-1(2007) ณ วันที่ยื่นเอกสารสํงมอบรถ 
 
2. อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถพยาบาลฉุกเฉินชั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ 

    2.1 ชุดอุปกรณ์ตกแตํงพร๎อมเครื่องมือประจ ารถประกอบด๎วย 

         2.1.1 ยางอะไหลํพร๎อมล๎ออัลลอยด์     1  ชุด  

         2.1.2 แมํแรงยกรถพร๎อมด๎ามแบบมาตรฐานประจ ารถ   1  ชุด 

         2.1.3 ประแจถอดล๎อ       1  อัน  

2.1.4 เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานผู๎ผลิตอยํางน๎อยประกอบด๎วย 

2.1.4.1  ประแจปากตาย (6 ตัว)      1  ชุด  

2.1.4.2  ประแจแหวน (6 ตัว)      1  ชุด  
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2.1.4.3  ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว      1  อัน 

2.1.4.4  ไขควงปากแบน/ปากแฉก ขนาด 6 นิ้ว      1  อัน 

2.1.4.5  คีมปากจิ้งจก ขนาด 6 นิ้ว      1  อัน 

2.1.4.6  คีมล็อค 10 นิ้ว       1  อัน 

2.1.4.7  ซองหรือกลํองเก็บเครื่องมือข๎างต๎น     1  ใบ  

2.1.4.8  โคมไฟสปอร์ตไลท์พร๎อมสายและปลั๊กเสียบ    1  ชุด 

2.1.4.9  เครื่องดับเพลิงน้ ายาเหลวระเหยชนิดไมํมีสาร CFC 

 ขนาดไมํน๎อยกวํา 5 ปอนด์พร๎อมติดตั้ง     1  ชุด 

2.1.4.10เครื่องหมายฉุกเฉินสะท๎อนแสงรูปสามเหลี่ยม ชนิดถอดตั้งได๎   1  ชุด 

2.1.5 ต๎องติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวรถยนต์ดังนี ้
2.1.5.1 สติ๊กเกอร์สะท๎อนแสง สีเหลืองสลับเขียวลายหมากลุก 1 ชุด ติดภายนอกตัวรถ 

2.1.5.2 สติ๊กเกอร์แสดงช่ือ สัญลักษณ์ ของหนํวยงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

    2.2 ชุดอุปกรณ์สื่อสาร วิทยุคมนาคม ระบบVHF/UHF ขนาดก าลังสํงไมํน๎อยกวํา 25 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
         2.2.1 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/UHF ชนิดติดตั้งในรถยนต์  
2.2.2 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช๎งานในยํานความถี่ 150 MHz ถึง 170 MHz สามารถใช๎งานได๎ทั้งระบบ Simplex และ Semi 
Duplex 
2.2.3 ใช๎กับไฟฟ้ากระแสตรงไมํต่ ากวํา 12 Volts 

2.2.4 มีชํองความถี่ในการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 11 ชํอง 

2.2.5 มีวงจร QT/DQT 2 Tone Signaling หรือ วงจร CTCSS (Continuous Tone ControlSquelch System) ควบคุมการท างานของเครื่อง
วิทยุคมนาคม 

         2.2.6 มีอุปกรณ์ครบชุด ดังนี ้
2.2.6.1 ไมโครโฟน  จ านวน 1 ชุด 

2.2.6.2 สายอากาศ  จ านวน 1 ชุด 

         2.2.7เงื่อนไข 

   2.2.7.1 ผู๎เสนอราคาจะต๎องรับประกันคุณภาพของสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี หรือตามระยะเวลารับประกันท่ีผลิตภัณฑ์ก าหนด 
 
หมวด (ข)  คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ครุภัณฑ์การแพทย์ 

    1.1 เตียงนอนส าหรับผู๎ป่วยแบบมีล๎อเข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี ้
1.1.1 ตัวเตียงและโครงท าจากโลหะผสม มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได๎ โดยไมํต๎องใช๎แผํน               กระดานรองหลัง 
1.1.2 แผํนรองตัวผู๎ป่วยท าจากโลหะผสมอลูมินั่มอัลลอยด ์

1.1.3 พนักพิงหลังเป็นระบบโช๏คอัพ หรือระบบ Manual ชํวยยกตัวผู๎ป่วยข้ึน-ลง สามารถปรับระดับได๎ ไมํต่ ากวํา 70 องศา 
1.1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นรถเข็นแบบทํานั่ง (Chair position) ได๎ และเข็นขึ้นรถพยาบาลในลักษณะเตียงนอน และ
เมื่อดึงเตียงลงจากรถล๎อคูํหลังและล๎อคูํหน๎าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers) 

1.1.5 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถพับได๎สะดวกตามลักษณะของเตียงสามารถถอดล๎างท าความสะอาดได๎ 
พร๎อมสายรัดผู๎ป่วยอยํางน๎อย 2 เส๎น 

1.1.6 น้ าหนักเตียงไมํรวมอุปกรณ์ประกอบหนักไมํเกิน 38 กิโลกรัม สามารถรับน้ าหนักผู๎ป่วยได๎ไมํต่ ากวํา 180 กิโลกรัม 
1.1.7 มีที่เสียบเสาน้ าเกลือท้ังด๎านซ๎ายและด๎านขวา พร๎อมเสาน้ าเกลือ จ านวน 1 เสา สามารถปรับระดับสูงต่ าได๎ และยึดติด
กับโครงเตียงได๎อยํางมั่นคง 

1.1.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 13485 

    1.2 ชุดล็อคศีรษะกับแผํนกระดานรองหลังผู๎ป่วย (Head Immobilizer) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.2.1 สามารถใช๎ล็อคศีรษะผู๎บาดเจ็บกับแผํนกระดานรองหลัง (Long Spinal Board) หรือเปลตัก 

1.2.2 ตัวก๎อนโฟมท าจากโฟมหรือฟองน้ าและภายนอกชุบเคลือบด๎วยโพลียูลีเทน หรือโพลีไวนิลคอลไรด์ ท้ังช้ินผิวโดยรอบ
เรียบเป็นช้ินเดียว ไมํมีรู รอยปะ รอยตํอ ที่จะท าให๎ของเหลวซึมผํานเข๎าไปท าให๎เกิดความหมักหมมภายใน 

1.2.3 มีสายรัดจ านวน 2 เส๎น ส าหรับยึดหน๎าผากและคางผู๎บาดเจ็บ 

         1.2.4 ผิววัสดุไมํซึมซับของเหลวสามารถล๎าง แชํ ท าความสะอาดได๎ทั้งช้ิน 

         1.2.5 แสงเอกซเรย์สามารถผํานได๎ ไมํมีโลหะเป็นวัสด ุ
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         1.2.6 ให๎ระบุแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (ประเทศผู๎ผลิต) 
1.3 ชุดแผํนรองหลังผู๎ป่วย (Long Spinal Board) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี ้
1.3.1 ท าด๎วยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ าได ๎

1.3.2 มีขนาดและน้ าหนักโดยประมาณ ดังนี้ ความยาวไมํน๎อยกวํา 180 ซม. ความกว๎างไมํน๎อยกวํา45 ซม. และหนักไมํเกิน 
8 กิโลกรัม 

         1.3.3 สามารถรับน้ าหนักผู๎ป่วยได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 150 กก. 
         1.3.4 แสงเอกซเรย์สามารถผํานได๎ และสามารถรับน้ าหนักขณะท า CPR ผู๎ป่วยได ๎

         1.3.5 มีสายรัดผู๎ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อคได๎ จ านวน 3 เส๎น 

         1.3.6 ให๎ระบุแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (ประเทศผู๎ผลิต) 
    1.4 ชุดชํวยหายใจชนิดใช๎มือบีบส าหรับผู๎ใหญํ 1 ชุด และชุดชํวยหายใจชนิดใช๎มือบีบส าหรับเด็ก 1 ชุด แตํละชุด 
ประกอบด๎วย 

         1.4.1 ถุงลมส าหรับบีบอากาศชํวยหายใจผลิตจากยางซิลิโคนแบบมี  Pressure release วาล์วส าหรับผู๎ใหญํสามารถบีบ
อากาศแตํละครั้งปริมาตรไมํน๎อยกวํา 700 มล. และส าหรับเด็กสามารถบีบอากาศแตํละครั้งปริมาตรไมํน๎อยกวํา 250 
มิลลิลิตร จ านวนอยํางละ 1 ช้ิน 

         1.4.2 ถุงส ารองออกซิเจน จ านวน 1 ช้ิน (reservoir bag) 

1.4.3 หน๎ากากครอบปากและจมูกแบบโปรํงใส จ านวน 2 ขนาด ขนาดละ 1 อัน 

         1.4.4 ทํอยางป้องกันคนไข๎กัดลิ้น จ านวน 3 อัน 

         1.4.5 ให๎ระบุแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (ประเทศผู๎ผลิต) 
1.5 เครื่องสํองกลํองเสียง (Laryngoscope) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีอุปกรณ์ดังตํอไปนี ้
1.5.1 ด๎ามถือพร๎อมแผํนสํองตรวจเป็นโลหะผสม 

         1.5.2 แผํนสํองตรวจ (Blade) จ านวน 3 ขนาด เป็นโลหะผสมแบบทํอหุ๎มไฟเบอร์ออฟติคไว๎ภายในโดยใช๎ไฟเบอร์ออฟ
ติคเป็นตัวน าแสง 

         1.5.3 ให๎ระบุแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (ประเทศผู๎ผลิต) 
    1.6 เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
         1.6.1 ใช๎ได๎กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ และสามารถชาร์จแบตเตอรี่ภายใน ตัวเครื่องด๎วยกระแสสลับ 220 โวลท์ 
มีหูหิ้ว น้ าหนักไมํเกิน 3.6 กิโลกรัม 

         1.6.2 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได๎ไมํต่ ากวํา 800 มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศสูงสุดไมํน๎อยกวํา 20 ลิตร
ตํอนาที 

         1.6.3 ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรไมํต่ ากวํา 900 มิลลิลิตร จ านวน 1 ใบ 

         1.6.4 มีสายดูด (Suction Tubig) ยาวไมํน๎อยกวํา 1 เมตร 

         1.6.5 ให๎ระบุแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (ประเทศผู๎ผลิต) 
    1.7 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร 
         1.7.1 ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก เคลื่อนย๎ายได๎สะดวก 

         1.7.2 สามารถใช๎งานได๎กับผู๎ป่วยเด็กจนถึงผู๎ใหญ ํ

         1.7.3 สามารถเก็บบันทึกข๎อมูลย๎อนหลังได ๎

1.7.4 สามารถใช๎ได๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ หรือจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง 
1.7.5 มีแบตเตอรี่ภายในเป็นชนิด Lithium-ion ซึ่งสามารถชาร์จประจุไฟซ้ าใหมํได๎ และสามารถใช๎งานได๎ตํอเนื่องนานไมํน๎อย
กวํา 4 ช่ัวโมง เมื่อชาร์จประจุเต็ม 

1.7.6 สามารถเลือกรูปแบบของการแสดงผลที่หน๎าจอให๎เป็นตัวเลขขนาดใหญํได ๎

1.7.7 ภาคแสดงผล (Display) 

1.7.7.1 จอภาพสีแบบ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 7 นิ้ว และมีความละเอียดของจอภาพไมํน๎อยกวํา 480x272 pixels 

                 1.7.7.2 ภาคแสดงผลสามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณตํางๆ ได๎พร๎อมกัน 

                 1.7.7.3 สามารถเรียกดูข๎อมูลย๎อนหลังเป็นกราฟได๎ Trend graph 

1.7.8 ภาควัดคําพารามิเตอร ์

                 1.7.8.1 มีชํองส าหรับเสียบ (Connector) ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และ                           
ความดันโลหิตชนิดภายนอก 
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1.7.9 ภาควัดความดันโลหิตชนิดภายนอกรํางกาย (NIBP) 

1.7.9.1 มีระบบการท างานเป็นแบบManual, Auto/Continual 

1.7.9.2 ในการวัดแบบAuto สามารถให๎เครื่องวัดคําความดันโลหิตโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ต๎องการอยํางน๎อยทุกๆ 
1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 นาที 

                 1.7.9.3 ในการวัดแบบ continual จะวัดซ้ าตํอเนื่อง 

                 1.7.9.4 สามารถวัดคําความดันโลหิต 

  -ส าหรับผู๎ใหญํ Systolic   ได๎ในชํวง 40-260 mmHg 

       Diastolic  ได๎ในชํวง 20-200 mmHg 

Mean   ได๎ในชํวง 26-220 mmHg 

   -ส าหรับเด็กโต Systolic   ได๎ในชํวง 40-160 mmHg 

       Diastolic  ได๎ในชํวง 20-120 mmHg 

Mean   ได๎ในชํวง 26-133 mmHg 

                  รองรบัการวัดคําความดนัโลหิต 
-ส าหรับเด็กเล็ก   Systolic ได๎ในชํวง 40-130 mmHg 

       Diastolic  ได๎ในชํวง 20-100 mmHg 

Mean   ได๎ในชํวง 26-110 mmHg 

โดยมีคําความผิดพลาดไมํเกิน± 5mmHg 

1.7.9.5 ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 

1.7.9.6 สามารถวัดคําความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได๎0-100%  

1.7.9.7 สามารถวัดคําอัตราการเต๎นของชีพจรได ๎

1.7.9.8 แสดงรูปคลื่นสัญญาณ (Plethysmographic Display) และตัวเลขบนจอภาพ 

    1.8 กระเป๋าชํวยชีวิตฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพร๎อมอุปกรณ์บรรจุอยูํในกระเป๋า ดังตํอไปนี ้
1.8.1 เป็นกระเป๋าสะพายและมีหูหิ้ว 

1.8.2 มีที่เก็บหลอดยาชนิดรูเสียบ สามารถเก็บได๎ไมํต่ ากวํา 60 หลอด 

         1.8.3  สามารถบรรจุทํอบรรจุออกซิเจนขนาด 2 ลิตร (400 ลิตรออกซิเจน) ภายในกระเป๋าอีก 1 ทํอ                 
และอีก 1 ทํอส ารองไว๎ในรถ 

1.8.3.1 วัสดุท าจากอลูมิเนียม เป็นถังไร๎ตะเข็บรอยตํอ 

1.8.3.2 การเปิด-ปิด ถังออกซิเจนสามารถกระท าได๎โดยสะดวก 

         1.8.4 มีชุดปรับความดัน(Regulators) จ านวน 1 ชุด 

1.8.4.1 วัสดุท าจากทองเหลือง 
1.8.4.2 สามารถปรับแรงดันใช๎งานได๎ตั้งแตํ 2-25 ลิตรตํอนาที 

1.8.4.3 มีข๎อตํอ D.I.S.S. 2 ต าแหนํงเพ่ือตํอเข๎ากับเครื่องชํวยหายใจ 

1.8.4.4 มีข๎อตํอหางปลา จ านวน 1 ต าแหนํงเพ่ือตํอเข๎าหน๎ากากออกซิเจน 

1.8.4.5 ให๎ระบุแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (ประเทศผู๎ผลิต) 
1.8.5 หูฟัง (Stethoscope) จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชุด 

1.8.5.1 หูฟังสามารถฟังได๎ทั้งสองด๎าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟังเพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือต่ า 

1.8.5.2 หัวฟัง (Chest piece) ท าจากstainless steel ประกอบเป็น 2 ด๎าน ด๎าน Bellและด๎าน Diaphragm 

1.8.5.3 ให๎ระบุแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (ประเทศผู๎ผลิต) 
         1.8.6 สายดูดเสมหะ (Suction Tube) จ านวน 6 เส๎น 

         1.8.7 ทํอชํวยหายใจพร๎อมหัวตํอ (Endo tracheal Tube with connectors) ชนิดของผู๎ใหญํและเด็กจ านวนไมํน๎อยกวําชนิด
ละ 5 ชุด 

1.8.8 คีมจับ (Magil Forceps) ชนิดของผู๎ใหญํและเด็ก จ านวนชนิดละ 1 อัน 

1.8.9 กรรไกรตัดพลาสเตอร์ (Bandage Scissor) จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 อัน 

1.8.10 กระบอกฉีดยาขนาด 10 ซีซ ี(Syringe 10 cc.) จ านวน 10 อัน 

1.8.11 พลาสเตอร์ (Adhesive plaster) ขนาดกว๎าง 1 นิ้ว จ านวน 1 ม๎วน 

1.9 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี ้
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1.9.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก สํวนภายในเป็นโฟมอํอน 

1.9.2 ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener) 

1.9.3 สํวนหน๎ามีชํองส าหรับการเจาะหลอดลม 

1.9.4 สามารถปรับขนาดได๎ส าหรับเด็กโตจนถึงผู๎ใหญํ ไมํน๎อยกวํา 5 ระดับ จ านวน 8 ช้ิน 

1.9.5 มีกระเป๋าผ๎าใบอยํางดี จ านวน 1 ใบ ส าหรับใสํอุปกรณ์ทั้งหมด 

    1.10 ชุดเฝือกลม (Vacuum Splintsset) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี ้
          1.10.1 โครงสร๎างท าจาก Vlnyl หรือ Polyester ภายในบรรจุเม็ดโฟมซึ่งจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออกและไมํบีบรัดรํายกาย 

          1.10.2 มีปุ่มปิดเปิดลมชนิดหมุนปิด-เปิด มั่นคงแข็งแรง 
          1.10.3 มีสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener) ส าหรับใช๎รัดหรือหํอชุดอุปกรณ์กับรํางกาย 
          1.10.4 แสงเอกซเรย์สามารถผํานได ๎

1.10.5 มี 3 ขนาด ส าหรับใช๎งาน ได๎แกํ ขามีขนาด 110-145x66-76x3 ซม. แขนมีขนาด72-90x38-60x3 ซม. ปลายแขนมี
ขนาด 45-55x30-40x3 ซม. 
1.10.6 มีที่สูบท าจากวัสดุอลูมิเนียมสามารถท าการสูบลมออกด๎วยมือข๎างเดียวและเป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตเดียวกันกับตัว
เฝือก 

          1.10.7 มีถุงผ๎ากันน้ าอยํางดี จ านวน 1 ใบ ส าหรับใสํอุปกรณ์ทั้งหมด 

          1.10.8 มีชุดปะซํอมสามารถท่ีปะซํอมได๎ไมํต่ ากวํา 10 ครั้ง 
          1.10.9 ให๎ระบุแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (ประเทศผู๎ผลิต) 
1.11 อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี ้
ส าหรับดามหลังผู๎ที่รับบาดเจ็บที่ยังติดอยูํในซากรถ หรือใช๎ดามกระดูกเชิงกรานผู๎บาดเจ็บประกอบด๎วยแทํงไม๎หรือวัสดุโปรํงแสง 
เรียงกันเป็นแผงเช่ือมตํอกันและหุ๎มด๎วยวัสดุผ๎าไนลอนหรือวัสดุที่มีความเหนียวและแข็งแรงเทียบเทํา เคลือบด๎วยวัสดุกันน้ า
และสิ่งคัดหลั่ง มีรูปทรงสอดคล๎องกับรํางกาย ทํอนบนมีสํวนยืนโอบรัดสํวนศีรษะและสํวนล าตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
1.11.1 ตัวเฝือกมีความสูงไมํเกิน 86 เซนติเมตร กว๎างไมํน๎อยกวํา 74 เซนติเมตร 
1.11.2 มีเข็มขัดรัดตัวผู๎ป่วยไมํน๎อยกวํา 3 เส๎น แตํละเส๎นมีสีแตํงตํางกัน และมีสายรัดใต๎ขา 2 เส๎นและสายรัดหน๎าผากและ
คางอีก 2 เส๎น 

1.11.3 บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน๎าผากและคางของผู๎บาดเจ็บให๎ยึดติดกับตัวเฝือกได ๎

1.11.4 มีหมอนส าหรับรองหลังศีรษะ (Adjustable neck pad) ในกรณีเหลือชํองวําง 

1.11.5 แสงเอกซเรย์สามารถผํานได ๎

1.12 เก๎าอี้เคลื่อนย๎ายผู๎ป่วยชนิดพับเก็บได๎ (Stair Chair) จ านวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้  
1.12.1 เก๎าอี้ท าด๎วยโลหะอลูมินัมอัลลอยด์ มีพนักพิงสามารถพับเก็บได๎เมื่อไมํได๎ใช๎งาน 

1.12.2 สํวนท่ีรองนั่งและพนักพิงผู๎ป่วยเป็นผ๎าใยสังเคราะห์กันน้ าอยํางดี สามารถเช็ดท าความสะอาดได๎งําย 

1.12.3 มีที่จับส าหรับยกเก๎าอี้ท้ังด๎านหน๎าและด๎านหลังเพื่อให๎เคลื่อนย๎ายได๎สะดวก 

1.12.4 สามารถรับน้ าหนักผู๎ป่วยไมํน๎อยกวํา 150 กิโลกรัม 

1.12.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 13485 

1.13 เครื่องชํวยหายใจ (Ventilator) มีคุณสมบัติดังนี ้
1.13.1 เป็นเครื่องชํวยหายใจอัตโนมัติที่ควบคุมการท างานได๎โดยใช๎แรงดันแก๏ส (Pneumatic)รวมกับไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่
1.13.2มีระบบควบคุมการหายใจ แบบรอบเวลา (Time Cycled) และระบบจ ากัดความดัน(Pressurelimit) 

1.13.3 สามารถท าการชํวยหายใจได๎ในแบบ Controlled Ventilation (IPPV) และ Spontaneous 

1.13.4 สามารถให๎อัตราการหายใจได๎ตั้งแตํ 10 ถึง 30 ครั้ง/นาทีหรือกว๎างกวํา 
1.13.5 มีอัตราสํวนของเวลาในการหายใจเข๎า (Inspiration) ตํอการหายใจออก (Expiration)ที่ 1:1:67 สามารถใหM๎inute Volume 

(MV) ได๎ตั้งแตํ 3 ถึง 16 ลิตร/นาทีหรือกว๎างกวํา 

1.13.6 สามารถปรับความดันสูงสุดในทางเดินหายใจ (Pressure Limit) เมื่อใช๎หน๎ากาก ได๎ที่ 20มิลลิบาร์ และเมื่อใช๎ทํอชํวย
หายใจท่ี 45 มิลลิบาร์หรือกว๎างกวํา 

1.13.7 ใช๎ความเข็มข๎นออกซิเจน 100% 

1.13.8 มีระบบการเตือน(Alarm) เมื่อมีสิ่งผิดปกติตํอไปนี้เป็นอยํางน๎อย 

- ทํอหรือสายหลุด (Disconnection) 

- เกิดการอุดตัน (Stenosis) 
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-ออกซิเจนใกล๎จะหมด (Pressure drop in O2 Supply) 

- แบตเตอรี่ใกล๎จะหมด (Low battery charge) 

1.13.9 ระบบให๎ออกซิเจนจะให๎ออกซิเจนขณะผู๎ป่วยหายใจเข๎า โดยมีระดับสัญญาณกระตุ๎น(Trigger) จากผู๎ป่วยน๎อยกวํา 1 
มิลลิบาร์ และหยุดให๎เมื่อผู๎ป่วยหายใจออก 

1.13.10 ขณะให๎ออกซิเจนถ๎าผู๎ป่วยหยุดหายใจ เครื่องจะแสดงเสียงเตือนด๎วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและแสดงสัญญาณ
เตือน 

1.13.11 สามารถใช๎งานได๎ในชํวงแรงดันแก๏ส ตั้งแตํ 2.7 ถึง 6 บาร์ หรือกว๎างกวํา 

1.13.12 ทํอสายออกซิเจนและหน๎ากาก (Mask) ท าด๎วยวัสดุสังเคราะห์ทนตํอการนึ่งฆําเช้ือ 

1.13.13 สามารถใช๎งานในรถพยาบาลหรือท่ีที่มีการสั่นสะเทือนโดยได๎มาตรฐาน EN 1789 และมีมาตรฐานการป้องกันน้ าไมํ
น๎อยกวําระดับ IPx4 

1.14 เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี ้
1.14.1 มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู๎ป่วยวําควรจะกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟ้า (ShockableRhythm หรือ Non-Shockable 

Rhythm) พร๎อมท้ังสั่งการปฏิบัติด๎วยเสียงพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเลือกได๎จากผู๎ใช๎งาน 

1.14.2 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟ้าชนิดใช๎ Adhesive Pad 

1.14.3 แหลํงพลังงานสามารถท างานได๎โดยแบตเตอรี่ภายในเครื่อง 
1.14.4 มีลักษณะรูปคลื่นในการกระตุกหัวใจแบบ Biphasic Waveform โดยมีระบบควบคุมให๎ใช๎พลังงานไมํต่ ากวํา 360 จูลล ์

1.14.5 ใช๎เวลาในการชาร์จพลังงานไมํเกิน 12 วินาที กํอนท าการกระตุกหัวใจ 

1.14.6 มีระบบการตรวจคลื่นหัวใจ Ventricular Fibrillation และ Ventricular Tachycardia(VF/VT detection) 

1.14.7 มีระบบตรวจสอบแสดงก าลังไฟในแบตเตอรี่ หรือ ระบบตรวจสภาวะของแบตเตอรี ่
1.14.8 มีระบบเสียงให๎ค าแนะน าการใช๎เครื่องขั้นตอนการใช๎งานขณะชํวยเหลือผู๎ป่วย 

1.14.9 สามารถเก็บบันทึกข๎อมูลผู๎ป่วยแบบ Waveform Summary ไว๎ในตัวเครื่องได ๎

1.14.10 แบตเตอรี่สามารถใช๎ท าการกระตุกหัวใจได๎ไมํต่ ากวํา 90 ครั้ง และถ๎าใช๎เฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู๎ป่วย 
(Monitoring) สามารถใช๎งานได๎ตํอเนื่องกันไมํน๎อยกวํา 1.5 ช่ัวโมง 
1.14.11 Smart pad ส าหรับเด็ก 2 ชุด และผู๎ใหญํ 2 ชุด 
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ร่าง 
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง 

 (อ่านค่าจากความดันเลือดแดง) 
 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
1.1 วัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาที ได๎อยํางตํอเนื่อง (Continuous cardiac Outputพร๎อม 

แสดงข๎อมูลการท างานของหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Function) และสามารถแสดงสภาวะของ 
น้ าในรํางกาย (Fluid Status)และสามารถแสดงคําแรงต๎านทานของหลอดเลือด (Vascular  
Resistance) ได๎อยํางตํอเนื่อง โดยใช๎เทคนิค  Arterial Pressure Waveform และ/หรือ 
Transpulmonary Thermodilutionโดยมี Flotrac Sensor และ/หรือ Volume View Sensor  
ชํวยในการค านาณ 

1.2 สามารถวัดคํา  Continuous Cardiac Output (CCO), Stroke Volume (SV), Systemic  
Vascular Resistance (SVR), Stroke Volume Variation (SW), Extravascular Lung Water  
(EVLW), Global End-Diastolic Volume (GEDV), Global Ejection Fraction (GEF),  
Intrathoracic Blood Volume (ITBV), Pulmonary Vascular Permeability Index (PVPI),  
Central Venous Oxygen Saturation (ScvO2), Mixed Venous Oxygen Saturation (SvO2),  
Oxygen Delivery (DO2), Oxygen  Consumption (VO2) 

1.3 สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได๎ทั้งแบบ  Index และ Non-indexed mode  
1.4 สามารถเลือกเวลาในการแสดงคําที่วัดได๎จากผู๎ป่วย ในทุก ๆ 20 วินาที หรือ 5 นาที  
1.5 มีฟังก์ชั่นIntervention Event เพ่ืองให๎การค านาณคําการเปลี่ยนแปลงการท างานของหัวใจและ 

หลอดเลือด หลังจากการท า Intervention แตํละชํวงเวลา เป็นเปอร์เซ็นต์ และสามารถระบุชนิด  
Intervention ที่จะท าได๎ 4 รูปแบบ 

1.6 ใช๎กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
1.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับรองมาตรฐาน FDA 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค 
2.1 หน๎าจอแสดงผลเป็นชนิดจอสี แบบสัมผัส ( Touch Screen) ชนิด TFT ขนาดไมํน๎อยกวํา 10 นิ้ว มี

ความละเอียดในการแสดงผลไมํน๎อยกวํา 800x600 pixels 
2.2 เลือกการแสดงผลบนหน๎าจอได๎ทั้งรูปแบบกราฟ ( Graphical Trend Screen), รูปแบบตาราง 

(Tabular Trend Screen), รูปแบบตัวเลข ( Number Monitoring Screen), รูปแบบทางสรีระ 
(Physiology Screen), รูปแบบหน๎าปัด (Cockpit Monitoring Screen), รูปแบบความสัมพันธ์ของ
คําตําง ๆ ( Physio Relationship Screen), รูปแบบการก าหนดสถานะเป้าหมาย ( Goal 
Positioning Screen) 

2.3 สามารถก าหนดคําการเตือน (Alarm limits) ได ๎
2.4 สามารถเก็บข๎อมูลและเรียกดูข๎อมูลย๎อนหลังได๎ 
2.5 สามารถถํายโอนข๎อมูลผําน USB Port 
2.6 แสดงคําการตรวจวัดทางด๎านหัวใจและทางหลอดเลือด ได๎อยํางน๎อย ดังนี้ CCO, Cl, ScvO2,SvO2, 

SV , SVI, SVV, SVR, SVRI, GEDV, GEDI, ITBV, ITBI, EVLW, ELWI, PVPICFI, GEF, DO2, DO2I, 
VO2 , VO2I 
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ร่าง 
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

(Diagnostic Ultrasound Machine) ชนิด Color Doppler 
1. คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 เป็นเครื่องตรวจอวัยวะด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบ High-Definition ultrasound beam 
หรือ 
Digital Broadband acoustic beam forming หรือ Digital Beam former สามารถใช๎กับหัว
ตรวจชนิดตํางๆ เพื่อความเหมาะสมของการใช๎งาน 

1.2 แสดงภาพอวัยวะที่ ตรวจแบบ Real Time ได๎ไมํน๎อยกวํา 2D Image, M-Mode, B-Mode, 
Doppler-Mode และ Color Doppler 

1.3 มีมาตรฐาน Dicom3.0 
1.4 ชุดควบคุม (Control Panel) ประกอบด๎วย Color Touch Control Screen ขนาดไมํน๎อยกวํา 
12 นิ้ว เพื่อใช๎ในการควบคุมการใช๎งานและสามารถปรับต าแหนํงขึ้น-ลงได๎ตามต าแหนํงที่เหมาะสม  
1.5 ชุดแป้นพิมพ์(Keyboard) ติดตั้งด๎านลํางของชุดควบคุม (Control Panel) สามารถใช๎งานได๎งําย 
1.6 จอแสดงภาพเป็นชนิด High-Definition มีขนาดไมํน๎อยกวํา 21 นิ้ว ให๎ความคมชัดและ 

รายละเอียดของภาพสูง, สามารถหมุนจอไปทางซ๎าย – ขวา, ปรับระดับจอสูง-ต่ า และปรับมุม
ของจอภาพได๎ตามต๎องการ 

1.7 เครื่องเป็นชนิดที่มีล๎อ 4 ล๎อ สามารถเคลื่อนย๎ายไปมาสะดวกและสามารถล็อคล๎อให๎หยุดนิ่งได๎  
1.8 ใช๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

2. คุณสมบัติทางเทคนิค 
2.1 หัวตรวจ (Transducer) เป็นชนิด Multi Frequency โดยสามารถเลือกใช๎ความถี่ได๎หลาย

คําความถ่ีในหัวตรวจเดียวกันพร๎อมแสดงคําความถ่ีที่จอภาพได๎(ขึ้นอยูํกับหัวตรวจ) 
2.2 สามารถใช๎กับหัวตรวจชนิด Convex, Linear, Sector, Micro convex ได๎ 
2.3 มีชํองส าหรับตํอหัวตรวจ แบบพร๎อมใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา 4 หัวตรวจ โดยสามารถใช๎กับหัวตรวจ 

แบบ Convex, Linear, Sector และ Micro convex ได๎และสามารถเลือกสลับการใช๎งานหัวตรวจ 
ได๎ชุดควบคุม 

2.4 มีระบบการเพ่ิมมุมของเส๎นเสียงในแนวทแยงท าให๎ได๎รายละเอียดของภาพมากขึ้น  
2.5 มีระบบที่ชํวยลด Artifact และ Noise ตํางๆ ซึ่งจะเพ่ิมคุณภาพของภาพในสํวนของ Spatial 

Resolution 
2.6 มีระบบ 2D Image Optimization ในการปรับความคมชัดของภาพแบบ Automatic ภายใต๎

การ 
ควบคุมเพียงปุ่มเดียว (One Touch) 

2.7 มีระบบ Spectrum Doppler Optimization ในการปรับ Velocity Range และ Base Line 
แบบ Automatic ภายใต๎การควบคุมเพียงปุ่มเดียว (One Touch) 

2.8 มีระบบการสร๎างภาพให๎เป็นแนวยาวและสามารถวัดคําได๎ 
2.9 มีระบบที่ใช๎ส าหรับดูการไหลเวียนของเลือดแบบ Super Micro Vascular Imaging (SMI) หรือ 

Micro Flow Imaging เพ่ือใช๎ในการดูการไหลเวียนของเลือดในเส๎นเลือดที่มีความเร็วตําง ๆ 
เพ่ือให๎งํายตํอการวินิจฉัยโรคตํางได๎ 

2.10 สามารถแสดงระบบการตรวจภาพแบบ Trapezoid Scan หรือ Virtual Convex เพ่ือเพ่ิมมุม 
การ Scan ให๎กว๎างขึ้น (ขึ้นอยูํกับหัวตรวจ) 
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2.11 มีระบบการจัดเก็บข๎อมูลคนไข๎อยูํภายในตัวเครื่องซึ่งเป็นระบบ Hard Disk ความจุไมํน๎อยกวํา 
1,000 GB หรือแบบ Solid State ความจุไมํน๎อยกวํา 128 GB 

2.12 สามารถบันทึกข๎อมูลคนไข๎ลงบนแผํนบันทึกข๎อมูลชนิด CD-R และ/หรือDVD ได ๎
2.13 มีหนํวยความจ าCine Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 960 MB หรือไมํน๎อยกวํา 2,000 ภาพ 

และ 
สามารถปรับเลือกความเร็วในการดูภาพได๎ 

2.14 มีระบบ Dicom3.0 ส าหรับเชื่อมตํอกับระบบเครือขําย ได๎ไมํน๎อยกวํา ดังนี้Dicom Verify, 
Dicom Print, Dicom Storage, Dicom Storage Commitment, Dicom Modality 
Worklist 

2.15 สามารถท าการตรวจใน Mode ตํางๆ ได๎ไมํน๎อยกวํา B Mode, M Mode, Doppler Mode 
และ 

Color Doppler โดยมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
2.15.1 B-Mode 

- ระยะลึกในการตรวจสามารถตรวจได๎ลึกสุดไมํน๎อยกวํา 40 เซนติเมตร (ขึ้นกับหัวตรวจ) 
- อัตราความเร็วในการแสดงภาพสูงสุดไมํน๎อยกวํา 500 Frames/Sec (ขึ้นอยูํกับหัวตรวจ) 
- สามารถท าการปรับคํา Gain เพ่ือความคมชัดได๎ 
- สามารถท าการปรับ View ในการแสกน และท าการ Steering เพ่ือดูภาพในต าแหนํงที่ต๎องการ 
- มีระบบการ Pan Zoom และ Spot Zoom ภาพเพ่ือดูรายละเอียดของภาพตามต าแหนํง 
ตํางๆที่ต๎องการได๎ (ขึ้นอยูํกับหัวตรวจ) 
- สามารถท าการย๎อมสีภาพของภาพ B-Mode ให๎เป็นสีตําง ๆได๎เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัย 
- THI (Tissue Harmonic Imaging) สามารถปรับเปลี่ยนความถ่ีได๎หลายคําความถ่ีในหัวตรวจ 
เดียวกัน (ขึ้นอยูํกับหัวตรวจ) 
- การขยายสัญญาณตามระยะลึก (STC) เป็นแบบ Slide Control มีไมํน๎อยกวํา 8 ขั้น 

2.15.2 M-Mode 
- M-Mode Sweep Speed สามารถท าการปรับระดับความเร็วในการแสดงภาพได๎ 
- M-Mode Gain สามารถท าการปรับคํา Gain เพ่ือความคมชัดได๎ 
- สามารถท าการย๎อมสีภาพของภาพ M-Mode ให๎เป็นสีตํางๆได๎เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัย 

2.15.3 Doppler-Mode 
- PWD (Pulsed-Wave Doppler) 
- HPRF PWD 
- Doppler Scan สามารถแสดงภาพ B-Mode และ Doppler-Mode พร๎อมกันได๎ใน 
ลักษณะของภาพ Real Time และแสดงภาพ Doppler-Mode แบบเต็มจอได๎ 
- สามารถปรับคํา Filter Cut-Off ได๎เพ่ือให๎ได๎ภาพ Spectrum Doppler ที่คมชัด 
- สามารถท าการปรับ Baseline ได๎ทั้งในขณะ Real-Time และหลังจากการ Freeze ภาพ

แล๎ว 
- สามารถท าการย๎อมสีภาพของภาพ Doppler Mode ให๎เป็นสีตํางๆได๎เพ่ือประโยชน์ในการ

วินิจฉัย 
- ต าแหนํง ROI ในสํวนของ Doppler จะเลื่อนไปตามต าแหนํง Sample Position ที่ท าการ 
ตรวจได๎โดยอัตโนมัติ 
- สามารถเลือกแสดง Doppler Scale ได๎ทั้งแบบ Velocity และ Doppler Shift Frequency 
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2.15.4 Color Doppler 
- Color Doppler Baseline การปรับ Baseline สามารถท าได๎ทั้งในขณะ Real-Time, 
ภายหลังจากการหยุดภาพ (Frozen) และยังสามารถปรับได๎ใน Cine Memory 
- มีโหมดในการปรับคําการ Balance Weight ของภาพ Color ตํอภาพ B/W 
- Color Doppler Filter มีระบบการกรองคลื่นสัญญาณรบกวนที่เกิดข้ึนได้ 

 
 
  




