














 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบ  ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 1 คัน 

 
1.  ความตองการ 
 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมมีความประสงคในการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะจัดซื้อรถพยาบาล    
(รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี เพื่อทดแทนรถพยาบาลคันเดิมที่เสื่อมสภาพ เพ่ือใหการ
บริการรับ – สงตอผูปวยไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยตอผูรับบริการและผูใหบริการ 
2.  วัตถุประสงคการใชงาน 
 2.1 เพ่ือจัดบริการการแพทยกอนสงโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 
 2.2 เพ่ือใหผูรับบริการที่เจ็บปวยฉุกเฉินไดรับบริการที่มีมาตรฐาน อยางทันทวงที 
 2.3 เพ่ือเปนการสรางหลักประกันถึงความปลอดภัยของผูรับบริการเม่ือเกิดการเจ็บปวยฉกุเฉิน 
 2.4 เพ่ือลดการสูญเสียและลดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งทางรางการและจิตใจ 

3. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงาน
เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพจําหนายพัสดดุังกลาว 
๓.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอ ใหแกโรงพยาบาล

ประสาทเชียงใหม ณ วันยื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรม ในการจางครั้งนี ้

๓.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น  
ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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4. คุณสมบัติท่ัวไป (หมวด ก) 
4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

4.1.1 เปนรถยนตตู สีขาว สภาพใหมไมเคยใชงานมากอน มีตัวรถและเครื่องยนตจากผูผลิตเดียวกัน 
มีเครื่องหมายรถพยาบาลตามตัวอยางของทางราชการทั้งซาย-ขวา พรอมพนตราหรือ
เครื่องหมายของหนวยงานนั้นตามที่กําหนดในภายหลัง 

4.1.2 สามารถบรรทุกผูปวยและผูโดยสารอื่น รวมแลวไดไมนอยกวา 5 คน 
4.1.3 กระจกเปนแบบนิรภัยทั้งหมด กระจกดานหนาและกระจกดานหองคนขับติดฟลมกรองแสง

ชนิดมาตรฐานชนิดปองกันความรอนและรังสี UV ไดไมนอยกวารอยละ 40 สําหรับหอง
พยาบาลติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานที่มีความทึบแสงไมนอยกวารอยละ 80 ยกเวนชอง
กระจกดานขวาติดสติกเกอรสีดําดานนอก ทั้งนี้ ฟลมกรองแสงเปนไปตามประกาศกรมการ
ขนสงทางบกฯ 

4.1.4 ในหองคนขับและหองพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ แยกควบคุมทั้งสองหอง โดยหอง
พยาบาลตองมีชองจายลมเย็นไมนอยกวาสองแถว 

4.1.5 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีสวิทซปด – เปด ภายในหองพยาบาล มีฝา
ครอบเพ่ือปองกันน้ําไมใหเขาหองพยาบาล  

4.1.6 มีประตูปด-เปด และมีผนังก้ันแยกชวงหนาหองคนขับรถออกจากชวงหลังซึ่งจัดเปนหอง
พยาบาล ตรงกลางผนังก้ันมีชองกระจกสําหรับสื่อสารกันได ผนังกั้นติดตั้งเยื้องมาดานหอง
พยาบาลเล็กนอย เพื่อใหเกาอ้ีผูโดยสารตอนหนาเอนไดเล็กนอย (ไมตั้งตรง 90 องศา)       

4.1.7   ดานหลังคนขับออกแบบใหมีเกาอี้นั่งเดี่ยว 2 ตัว ชนิดมีพนักพิงหันหนาไปทางดานทายรถ     
เปนแบบพับเก็บไดอยางนอย 1 ตัว และอีก 1 ตัว เปนเกาอ้ีชนิดพับเก็บไดหรือที่ชนิดเลื่อน
หนา ถอยหลัง พรอมเข็มขัดนิรภัยชนิดดึงกลับเองแบบ 3 จุด 

4.1.8 เพดานภายในหองพยาบาลทําดวยพลาสติก ABS หรือไฟเบอรกลาส ชิ้นเดียวไมมีรอยตอ ผนัง
ทั้งหมดทําดวยพลาสติก ABS หรือไฟเบอรกลาสและติดตั้งราวสแตนเลสขนาดยาวไมนอยกวา 
1.3 เมตร 

4.1.9 ติดตั้งชุดรางยึดอุปกรณเครื่องมือแพทย  ทําดวยอลูมิเนียมจํานวน 2 ราง ยึดติดกับผนังขางรถ
อยางแข็งแรง รางนี้ใชยึดอุปกรณเครื่องมือแพทยไดมาตรฐาน 10 G   

4.1.10 มีชุดฐานรองรับเตียง และชุดล็อคเตียงสําหรับยึดเตียงเม่ือเข็นข้ึน-ลงจากดานทาย แบบมีฝา
ทายแสตนเลส สามารถปดตั้งขึ้น และสามารถเปดลงเพื่อชวยในการนําเตียงข้ึนรถ ตอนปลาย
ฝามีลูกกลิ้งแสตนเลสพาดยาวเต็มแผนฝาเพ่ือชวยในการนําเตียงข้ึนลง เฉพาะชุดล็อคเปน
ผลิตภัณฑจากผูผลิตเตียง สามารถล็อคได ทั้งดานหนาและดานหลัง ใตชุดฐานก้ันแบงเปน 2 
ชั้นสําหรับเก็บไดทั้งเปลตักและกระดานรองหลัง             

4.1.11 พ้ืนหองพยาบาลทําดวยพลาสติกปูทับดวยผายางแผนเรียบชนิดกันลื่น 
 4.1.11.1 ผายางผลิตจากวัสด ุPVC ความหนาไมนอยกวา 2 มม. 
 4.1.11.2 ผานการรับรองมาตรฐานปองกันการลื่นตามมาตรฐาน EN13845 

4.1.11.3 ผานการรับรองตามมาตรฐานปองกันการไหมไฟตามมาตรฐาน EN13501หรือ  
DIN4102 
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4.1.12 มีท่ีแขวนตัว พรอมเข็มขัดคลองตัว รองรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 80 กิโลกรัม และมีที่แขวน
ภาชนะใสน้ําเกลือหรือเลือดแบบรางเลื่อนหรือแบบกลองฝงอยูในเพดานไมนอยกวา 2 ที่  
พรอมที่รัดภาชนะ 

4.1.13 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินตามที่กฎหมายกําหนดแถวยาวแบบกระพริบ ติดตั้งดานหนารถเหนือ
คนขับแบบใชไดกับไฟรถยนต    

4.1.13.1 เปนไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว ประกอบดวยหลอดไฟLED ภายในเปนหลอด LED เปน
ชุดๆ จํานวนไมนอยกวา 10 ชุด ใหความเขมของแสงตามมาตรฐานผูผลิต 

4.1.13.2 ฝาครอบไฟเปนแบบใส ใชวัสดุทนความรอนชนิด Polycarbonate ทนตอแสงแดดไดดี 
 ตอนกลางเปนลําโพงขยายเสียงขนาดไมนอยกวา 100 วัตต จํานวน 1 ตัว ตามขอ 

4.1.17.4 ติดตั้งอยางเรียบรอยสวยงาม 
4.1.13.3 ความสวางมองเห็นท่ีระยะไมนอยกวา 500 ฟุต สามารถปรับหรี่ไฟได 
4.1.13.4 สัญญาณไฟที่เสนอตองผานการรับรองมาตรฐาน SAE J845 หรือ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน ISO9001 พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา 

4.1.14 สวนทายรถมีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินตามที่กฎหมายกําหนดแถวสั้นแบบกระพริบ แบบใชไดกับ
ไฟรถยนต    

4.1.14.1 เปนไฟฉุกเฉินแบบแถวสั้น ประกอบดวยหลอดไฟ LED ภายในเปนหลอด LED เปน
ชุดๆ ใหความเขมของแสงตามมาตรฐานผูผลิต 

4.1.14.2 ฝาครอบไฟเปนแบบใส ใชวัสดุทนความรอนชนิด Polycarbonate ทนตอแสงแดดไดดี 
4.1.14.3 เปนผลิตภัณฑเดยีวกันกับขอ 4.1.13  
4.1.14.4 สัญญาณไฟที่เสนอตองผานการรับรองมาตรฐาน SAE J845 หรือ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน ISO9001 พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา 

4.1.15 ติดตั้งไฟกระพริบขนาดเล็กแบบ LED ดานหนา ดานทาย และดานขางซาย-ขวา ดานละ     
2 ชุด รวม 8 ชุด สีและขนาดตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยมีคณุลักษณะดังนี้ 

4.1.15.1 เปนไฟกระพริบ ประกอบดวยหลอดไฟ LED ภายในเปนหลอด LED เปนชุดๆ ให
ความเขมของแสงตามมาตรฐานผูผลิต 

4.1.15.2 สัญญาณไฟที่เสนอตองผานการรับรองมาตรฐาน SAE J845 หรือ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน ISO9001 พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา   

4.1.16 ติดตั้งโคมไฟสองสวางชนิด LED ยึดดานขางรถดานละ 2 ดวง  ใหแสงสวางไดไมนอยกวา 
1,200 ลูเมนส  และความสวางไมนอยกวา 600 ลักซ ไดรับมาตรฐานกันน้ํา IP67และ
บริเวณดานในประตูรถดานทายสวนบน จํานวน 1 ชุดสามารถสองสวางเห็นไดชัดในระยะไม
นอยกวา 10 เมตร จากจุดกําเนิดแสง สามารถปรับมุมสูง-ต่ํา และหมุนซายขวาได  
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4.1.17 มีเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา 200 วัตต ใชกับไฟกระแสตรง 12 โวลท จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้ง
อยูในหองคนขับประกอบไปดวย 

4.1.17.1 เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกะทัดรัด 
4.1.17.2 มีไมโครโฟนชนิด Dynamic มีสวิทชสําหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สาย

ไมโครโฟนเปนแบบ Coiled Tubing พรอมที่ยึดไมโครโฟน 
4.1.17.3 มีเสียงไซเรนแบบตางๆใหเลือกไมนอยกวา 3 เสียง และสามารถปรับระดับเสียงได 
4.1.17.4 ลําโพงขยายเสียงขนาดไมนอยกวา 100 วัตต จํานวน 1 ตัว  

4.1.18 มีทอออกซิเจนขนาด G size หรือขนาด 30 ลิตรน้ํา จํานวน 2 ทอ ติดตั้งอยู และออกซิเจน
ดังกลาวเดินระบบ Pipe Line ออกไปยังแผงออกซิเจนดานขางรถโดยมีมาตรฐาน Medical 
Device Directive 93/42/EEC (MDD) และ ISO 13485 และ ISO 9001 หรือ FDA 
Approved และในระบบเชื่อมตอนั้นสามารถถอดถังออกซิเจนถังใดถังหนึ่งออกได โดยยัง
สามารถใชงานถังที่เหลืออยูไดตามปกติ โดยระบบการเชื่อมตอของแผง Pipeline บริเวณผนัง
เปนระบบ Push-in Fittings โดยแผง Pipeline บริเวณดานหนา เพื่อแสดงสถานะปริมาตร
ของออกซิเจนที่เหลือในถังทัง้ 2 ถังพรอมกัน พรอมทอออกซิเจนสํารอง จํานวน 2 ทอ 

4.1.19 ติดตั้งตูเก็บเวชภัณฑ พรอมฝาปด 
4.1.20 มีคอนโซลยาวทางดานขวาของตัวรถสําหรับใสเครื่องมือแพทยติดตั้งอยางแข็งแรง ใชงานได

สะดวก โดยออกแบบเพื่อรองรับและยึดตัวอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉินทั้งหมด 
4.1.21 ดานบนเหนือจากคอนโซลในขอ 4.1.20 บริเวณดานขวาขนานไปกับตัวรถ ออกแบบมีตูเก็บ

เวชภัณฑพรอมฝาปดแบบบานเลื่อน หรือแบบเปดปด  
4.1.22 ผนังกั้นระหวางหองคนขับและหองพยาบาล และสวนของหลังคาภายในหองพยาบาลรวมถึง

ผนังภายในหองพยาบาล ผลิตจากวัสดุ acrylonitrile butadiene styrene (ABS) หรือ    
ไฟเบอรกลาส 

4.1.23 มีราวแขวนเครื่องใหน้ําเกลืออัตโนมัติ จํานวน 1 อัน 
4.1.24 ดานซายขนานกับเตียงผูปวยออกแบบใหมีที่นั่งไมนอยกวา 2 ที่นั่ง แบบปรับเอนได หันหนา

ไปทางดานหนารถทุกที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยชนิด 3 จุดประจําที่นั่งแตละที่นั่ง 
4.1.25 มีชุดหมอแปลงไฟฟา(Inverter) จากไฟฟากระแสตรง 12 โวลท เปนไฟฟากระแสสลับ     

220 โวลท ขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตต และติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟา 220 โวลท จํานวน   
2 จุด และมีปลั๊กไฟฟาแบบที่จุดบุหรี่ 12 โวลท จํานวน 1 จุด และมีชุดสายพวงตอสําหรับใช
ไฟ 220 โวลท มีความยาวไมนอยกวา 20 เมตร  พรอมเตาเสียบ จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง  

4.1.26 ติดตั้งไฟสองสวางภายในหองพยาบาลชนิด LED  
4.1.26.1 โคมไฟ LED จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด ติดตัง้ในตําแหนงที่เหมาะสม แยกสวิทช ปด-เปดได 

 4.1.26.2 ใหความสวางไมนอยกวา 300 ลักซ ท่ีระยะ 1 เมตร  
4.1.26.3 สัญญาณไฟที่เสนอตองผานการรับรองมาตรฐาน SAE J845 หรือ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. หรือ  มาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน ISO9001 พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา 

 

/4.1.27 ติดตั้งวิทย.ุ.. 
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4.1.27 ติดตั้งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนตยาน VHF/FM กําลังสงไมนอยกวา 25 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
ชนิดสังเคราะหความถี่ประเภท 2 ที่ผานการตรวจสอบและอนุญาตใหสามารถจําหนายไดจาก
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) พรอมแนบเอกสารหลักฐานใน
วันเสนอราคา 

4.1.27.1 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชงานไดดีในยานความถี่ 136 MHz ถึง 174 MHz 
สามารถใชงานไดทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex 

4.1.27.2 ใชกับไฟฟากระแสตรง 12 โวลท จากแบตเตอรี ่
4.1.27.3 มีชองความถี่ในการใชงานไมนอยกวา 11 ชอง 
4.1.27.4 มีวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squelch System) ควบคุมการ

ทํางานของเครื่องวิทยุคมนาคม 
4.1.27.5 อุปกรณประกอบตามมาตรฐานผูผลิต และคูมือการใชงานภาษาไทยอยางนอย 1 ชุด 

4.1.28 ติดตั้งปลั๊กชารจไฟในหองพยาบาล 1 ชุด 
4.1.28.1 ชองเสียบชารจ USB จํานวน 2 ชอง จายกระแสไฟฟาไมนอยกวา 2.1 แอมป และ  

1 แอมป 
4.1.29 มีสวิทชตัดระบบไฟฟาหองพยาบาลอยูในหองคนขับเพ่ือปองกันการเปดไฟท้ิงไวโดยไมตั้งใจ 
4.1.30 อุปกรณและเครื่องมือครุภัณฑการแพทยชวยชีวิตฉุกเฉินที่ไดกลาวมาขางตนไดออกแบบใหยึด

ติดกับตัวถังรถไดอยางมั่นคงแข็งแรงไมหลุดงายขณะรถกําลังขับเคลื่อน 
4.1.31 มีกลองบันทึกภาพ จํานวน 4 ชุด ติดตั้งดานหนา ดานหลงั หองคนขับและหองพยาบาล  

4.1.31.1 มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 Gb จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
4.1.31.2 สามารถบันทึกเสียงได 
4.1.31.3 มีฟงกชั่นอัดวิดีโอซ้ําอัตโนมัติ 
4.1.31.4 สามารถบันทึกภาพไดในเวลากลางคนื 
4.1.31.5 ความละเอียดไมนอยกวา 720 pixel  

4.1.32 มีสัญญาณภาพและเสียงขณะถอยหลัง 
4.1.33 มีระบบติดตามรถผานดาวเทียม (GPS) เพ่ือติดตามตําแหนงและควบคุมความเร็ว 
4.1.34 ติดตั้งสติกเกอรแสดงชื่อหนวยงาน ,สติกเกอรแบบสะทอนแสง ขนาดความกวางไมนอยกวา 

10 เซนติเมตร รอบคันรถตามความเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานเวลากลางคนื 
4.2. คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.2.1 ระบบเครื่องยนตเปนแบบดีเซลชนิด 4 สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไมนอยกวา 
2,400 ซีซ ี

4.2.2 ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผูผลิต 
4.2.3 ระบบบังคับเลี้ยวแบบแรคแอนดพีเนี่ยน พรอมพาวเวอร 
4.2.4 ระบบหามลอ ตามมาตรฐานผูผลิต 

 
 

/4.25. ระบบสงกําลัง... 
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4.2.5 ระบบสงกําลัง แบบเกียรอัตโนมัต ิมีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 6 เกียรและเกียรถอยหลัง 1 เกียร 
4.2.6 ระบบไฟฟาใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท พรอมทั้งอุปกรณและโคมไฟฟาประจํารถครบถวน 
4.2.7 ยางลอเปนขนาดมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต อายุของยางนับจากวันผลิตถึงวันสงมอบ ไมเกิน 

6 เดือน 
4.2.8 กระทะลอเปนแบบแมก็อัลลอยด หรือตามมาตรฐานผูผลิต 
4.2.9 ติดตั้งกันชนสแตนเลสดานหลังพรอมติดตั้งบันไดดานหลังเพ่ือความสะดวกในการข้ึนลง 

4.3 อุปกรณและครุภัณฑประจํารถ 
4.3.1 อุปกรณและเครื่องมือประจํารถพยาบาลที่มิใชทางการแพทย 
 4.3.1.1 ยางอะไหลพรอมกระทะลอ ตามขนาดมาตรฐาน   จํานวน 1 ชุด 
 4.3.1.2 แมแรงยกรถพรอมดามแบบมาตรฐานประจํารถของผูผลิต  จํานวน 1 ชุด 
 4.3.1.3 ประแจถอดลอ       จํานวน 1 อัน 

4.3.1.4 ถังดับเพลิงขนาดเล็กติดตั้งในหองคนขับ    จํานวน 1 ชุด 
4.3.1.5 ถังดับเพลิงประจํารถ แบบ HALON (ถังสีเขียว)     จํานวน 1 ชุด   

  ขนาด 5 ปอนด พรอมคอน 
4.3.1.6 ติดตั้งโคมไฟตัดหมอก ตามมาตรฐานผูผลิต    จํานวน 2 ชุด  

5. คุณสมบัติของครุภัณฑการแพทย และเงื่อนไขเฉพาะ (หมวด ข) 
5.1 ครุภัณฑการแพทย 

5.1.1 เตียงนอนสําหรับผูปวยแบบมีลอเข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1.1.1 ตัวเตียงและโครงทําจากโลหะปลอดสนิม มีความแข็งแรง สามารถนวดหัวใจไดทันท ี
5.1.1.2 สามารถปรับเปนเกาอ้ีนั่งเข็นได 
5.1.1.3 แผนรองตัวผูปวยทําจากพลาสติกอยางดีหรือโลหะปลอดสนิม พนักพิงหลังชวยยกตัว

ผูปวยขึ้น-ลง สามารถปรับระดับไดอยางตอเนื่องตั้งแต 0 ถึงไมนอยกวา 70 องศา 
5.1.1.4 สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลไดงายโดยเจาหนาที่คนเดียว มีดามจับคันบังคับลอใหพับไปกับ

ฐานเตียง และเมื่อดึงเตียงลงจากรถ ลอคูหลังและลอคูหนาจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ 
(Automatic Loading Stretchers) 

5.1.1.5 ราวปองกันผูปวยตกเตียงทั้งสองขางสามารถพับเก็บไปดานลางได 
5.1.1.6 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียง สามารถถอดลางทําความสะอาดได พรอมสายรัด

ผูปวย อยางนอย 3 เสน  
5.1.1.7 น้ําหนักเตียงโดยประมาณไมเกิน 40 กิโลกรัม สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 

250 กิโลกรัม 
 
 

/5.1.1.8 มีที่เสียบ... 
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5.1.1.8 มีที่เสียบเสาน้ําเกลือ พรอมเสา จํานวน  1  เสา สามารถปรับระดับสูงต่ําได และยึด
ติดกับโครงเตียงไดอยางม่ันคง 

5.1.1.9 ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน ISO 13485 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ
มาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE  พรอมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา 

5.1.1.10 ผานการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนดวยแรงไมนอยกวา 10 G พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา 

5.1.2 ชุดล็อคศีรษะกับแผนกระดานรองหลังผูปวย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี ้
5.1.2.1 สามารถใชล็อคศีรษะผูบาดเจ็บกับแผนกระดานรองหลัง (Spinal Board) ไดอยางมั่นคง 

โดยมีโฟมกอนรูปสี่เหลี่ยม 2 ชิ้นสําหรับประคองดานขางศีรษะผูบาดเจ็บ และมีฐานรอง
สําหรับยึดติดกับแผนกระดานรองหลัง (Long Spinal Board) 

5.1.2.2 ตัวกอนโฟมในขอ 5.1.2.1 ทําจากยางหลอขึ้นรูปเปนชิ้นเดียว ไมมีรู รอยปะ รอยตอ ท่ีจะ
ทําใหของเหลวซึมผานเขาไปทําใหเกิดความหมักหมมภายในได โดยดานลางของกอนยางมี
แผนหนามเตยแบบปะติด (Velcro fastener) สําหรับยึดติดกับตัวฐานดานบน  

5.1.2.3 ฐานรองในขอ 5.1.2.1 มีสายรัดสําหรับรัดโดยรอบแผนกระดานรองหลังอยางม่ันคงและมี
แผนหนามเตยแบบปะติด (Velcro fastener) สําหรับยึดกอนโฟม 

5.1.2.4 มีสายรัดจํานวน 2 เสน สําหรับยึดหนาผากและคางผูบาดเจ็บ 
5.1.2.5 ผิววัสดุไมซึมซับของเหลว สามารถลาง แช ทําความสะอาดไดท้ังชิน้ 
5.1.2.6 ไมมีโลหะเปนวัสดุ สามารถเอกซเรยผานไดตลอด 
5.1.2.7 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง มาตรฐาน ISO13485 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสารหลักฐานในวัน
เสนอราคา 

5.1.3 ชุดรองแผนหลังผูปวย (Long Spinal Board) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอยีดดังนี ้
5.1.3.1 ทําดวยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ําได 
5.1.3.2 ขนาดความยาวไมนอยกวา 180 ซม. ความกวางสวนชวงลําตัวไมนอยกวา 40 ซม. 

น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม ความสูงจากพื้นถึงชองมือหิ้วเม่ือวางราบกับพ้ืน สูงไมนอย
กวา 2 ซม. สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 160 กิโลกรัม 

5.1.3.3  แสง X-ray สามารถผานได และสามารถรับน้ําหนักขณะทํา CPR ใหผูปวยได 
5.1.3.4 มีสายรัดผูปวยที่ปรับขนาดและมีอุปกรณล็อคไดจํานวนไมนอยกวา 3 เสน 
5.1.3.5 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง มาตรฐาน ISO13485 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสารหลักฐานใน
วันเสนอราคา 

5.1.4 ชุดชวยหายใจ ชนิดมือบีบ Manual Resuscitator สําหรับผูใหญ จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย 
5.1.4.1 ถุงลมสําหรับบีบอากาศชวยหายใจผลิตจากยางซิลิโคน จํานวน 1 ชิ้น 
5.1.4.2 ทอหรือถุงสํารองออกซิเจน จํานวน 1 ชิ้น (ReservoirBag) เปนยางชนิดซิลิโคน 
5.1.4.3 หนากากครอบปากและจมูก ผลิตจากยางซิลิโคน แบบโปรงใส  จํานวน 3 ขนาด ขนาดละ  

1 อัน เปนอยางนอย  
5.1.4.4 ทอยางปองกันลิ้นตกอุดหลอดลม  จํานวนไมนอยกวา 5 อัน (Air way) 
5.1.4.5 กลองบรรจุอุปกรณการใชงานทั้งหมด 

/5.1.4.5 ผลิตจาก... 
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5.1.4.5 ผลิตจากวัสดุคุณภาพ สามารถนํากลับมาใชใหมโดยการทําความสะอาดและการนึ่งอบ
ฆาเชื้อที่อุณหภูมิไมนอยกวา 120 องศาเซลเซียส (ที่ใชเวลาไมเกิน 20 นาท)ี โดยไม
ทําใหรูปทรงหรือคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไป 

5.1.4.6 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง มาตรฐาน ISO13485 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสารหลักฐานในวัน
เสนอราคา 

5.1.5 อุปกรณดามหลังชนิดส้ัน (KED)  
        สําหรับดามหลังผูไดรับบาดเจ็บที่ยังติดอยูในซากรถ หรือใชดามกระดูกเชิงกรานผูบาดเจ็บ 

ประกอบดวยแทงไมหรือวัสดุโปรงแสง เรียงกันเปนแผงเชื่อมตอกันและหุมดวยวัสดุผาหรือ
พลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคลองกับรางกายทอนบน มีสวนยื่นโอบรัดสวนศีรษะและ
สวนลําตัว มีรายละเอียดดังนี ้

 5.1.5.1 ตัวเฝอกมีความสูงไมนอยกวา 80 ซม. กวางไมนอยกวา 70 ซม. 
 5.1.5.2 มเีข็มขัดรัดตัวผูปวยไมนอยกวา 3 เสน แตละเสนมีสีแตกตางกัน และมีสายรัดใตขา 2 เสน 

5.1.5.3 บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหนาผากและคางของผูบาดเจ็บใหยึดติด
กับตัวเฝอกได 

5.1.5.4 มีหมอนสําหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือชองวาง 
5.1.5.5 สามารถผานรังสีเอกซเรยได 
5.1 .5.6 เปนผลิตภัณฑ ท่ี ไดรับการรับรอง มาตรฐาน ISO13485 หรือมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานในวันเสนอราคา 

5.1.6 เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี ้
5.1.6.1 ใชไดกับไฟฟากระแสตรง 12 โวลท และกระแสสลับ 220 โวลท และมีแบตเตอรี่

แบบชารจไฟไดภายในตัวเครื่อง สามารถแสดงสถานะแบตเตอรี่ได มีหูหิ้ว น้ําหนัก
เบาสามารถออกสนามได 

5.1.6.2 มีปุมควบคุมปรับแรงดูด พรอมมาตรวัดแสดงแรงดดู 
5.1.6.3 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไดไมนอยกวา 500 มิลลิบาร  
5.1.6.4 ภาชนะบรรจุของเหลวมีปริมาตรความจุไมนอยกวา 800 มิลลิลิตร จํานวน 1 ใบ 

สามารถใชซ้ําใหมได พรอมภาชนะสํารอง จํานวน 1 ใบ 
5.1.6.5 มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไมนอยกวา 1 เมตร 
5.1.6.6 ขายึดเครื่องดูดเสมหะกับตัวรถแข็งแรง ผานการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชน

ดวยแรงไมนอยกวา 10G ตามมาตรฐาน EN1789 พรอมแนบเอกสารหลักฐานใน
วันเสนอราคา 

5.1.6.7 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง มาตรฐาน ISO13485 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสารหลักฐานใน
วันเสนอราคา 

 
 

 
/5.1.7 เครื่องวัดความดันโลหิต ... 
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5.1.7 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี ้
5.1.7.1 เปนแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังรถพยาบาลในตําแหนงที่เหมาะสมตามมาตรฐาน 
5.1.7.2 สามารถวัดความดันโลหิตไดจาก 0 – 300 มิลลิเมตรปรอท  
5.1.7.3 มีผาพันแขนเปนชนิดปะติด (Velcro Fastener) 
5.1.7.4 สายยางตอจากผาพันแขนเปนแบบ Coiled Tubing ตองมีความยาวไมนอยกวา 8 ฟุต 
5.1.7.5 ลูกยางสําหรับอัดลมผาพันแขนพรอมลิ้นปด-เปด สะดวกตอการควบคุม 
5.1.7.6 ขายึดเครื่องวัดความดันกับตัวรถผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม ผานการรับรองมาตรฐานการ

ทดสอบการชนดวยแรงไมนอยกวา 10G ตามมาตรฐาน EN1789 พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา 

5.1.7.7 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสารหลักฐานใน
วันเสนอราคา 

5.1.8 หูฟง (Stethoscope)  
 5.1.8.1 หูฟงสามารถฟงไดทั้งสองดาน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟงเพ่ือฟงเสียงความถี่สูงหรือต่ํา 

5.1.8.2 หัวฟง (Chest piece) ทําจากโลหะไรสนิมประกอบเปน 2 ดาน ดานBell มียางหุม
โดยรอบเพ่ือไมใหเกิดความเย็นเกินไปเมื่อตรวจคนไข และดานDiaphragm 

5.1.8.3 กานหูฟงทําจากวัสดโุลหะสังเคราะห น้ําหนักเบาแข็งแรงทนทาน 
5.1.8.4 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน 

CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา 
5.1.9 เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดเข็นไดสามารถพับเก็บไดสะดวก (Stair chair)  
       มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.9.1 เปนเกาอี้โครงสรางทําจากโลหะไรสนิมแบบมีพนักพิง สามารถพับเก็บไดเมื่อไมไดใช
งาน สวนที่รองรับผูปวยเปนผาใบอยางดี สามารถลางทําความสะอาดได 

5.1.9.2 มีลอสําหรับเข็นจํานวน 4 ลอ โดยสองลอหนาสามารถล็อคปองกันลอหมุนได  
5.1.9.3 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 120 กิโลกรัม 
5.1.9.4 น้ําหนักรวมไมเกิน 15 กิโลกรัม 
5.1.9.5 มีที่วางพักเทา 
5 .1 .9 .5  เป นผลิตภัณฑที่ ได รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 หรือมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานในวันเสนอราคา 

5.1.10 ชุดเฝอกลม(Vacuum splint set) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี ้
 5.1.10.1 เปนเฝอกแบบใชระบบสุญญากาศ โดยใชวิธีการดูดลมออกเพื่อใหเฝอกแข็งตัว 
 5.1.10.2 มีสายรัดเพื่อรัดใหเกิดความกระชับกับอวัยวะผูบาดเจ็บ สามารถถอดลางทําความสะอาดได 

5.1.10.3 มีระบบวาลวเปด-ปดอากาศเขา-ออก เปนแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพ่ือความเร็ว สามารถ
ดึงสายสูบลมออกจากตัวเฝอกโดยไมตองกด บิด หมุนปุมใด ระบบวาลวจะปดเพ่ือ
ปองกันลมเขาเองทันทีโดยอัตโนมัติ 

/5.1.10.1 แสงเอกซเรย... 
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5.1.10.4 แสงเอกซเรยสามารถผานได (Transparent) 
5.1.10.5 ในแตละชุด ประกอบดวยเฝอกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
5.1.10.6 มีท่ีสูบลมเปนผลิตภัณฑจากผูผลิตเดียวกับตัวเฝอก 
5.1.10.7 มีชุดปะซอม สามารถปะซอมไดไมต่ํากวา 10 ครั้ง 
5.1.10.8 มีถุงผากันน้ํา สําหรับใสอุปกรณทั้งหมด 

5.1.11 ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อนชนิดปรับขนาดได (Cervical collar) จํานวน 1 ชุด มี
รายละเอียดดังนี้ 
5.1.11.1 โครงภายนอกเปนพลาสติก สวนภายในเปนโฟมออนหรือวัสดุสังเคราะหใส 
5.1.11.2 สามารถปรับขนาดไดไมนอยกวา 5 ขนาด  
5.1.11.3 ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro fastener) 
5.1.11.4 สวนหนามีชองสําหรับการเจาะหลอดลม  
5.1.11.6 มีกระเปาผาไนลอนอยางดี จํานวน 1 ใบ สําหรับใสอุปกรณทั้งหมด 
5.1.11.7 เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสารหลักฐานใน
วันเสนอราคา 

5.1.12 กระเปาพยาบาลชนิดสะพายพรอมอุปกรณปฐมพยาบาลบาดแผล หามเลือด ดามกระดูก   
ตัวกระเปาทําจากวัสดุกันน้ํา มีน้ําหนักเบา สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนยายไดอยางสะดวก
รวดเร็ว เม่ือเปดออกมีการแบงชองชั้นท่ีบรรจุของตางๆอยางชัดเจน อุปกรณพยาบาลดานใน
บรรจุในถุงที่สามารถหยิบใชงานไดสะดวก 

5.1.13 เครื่องสองกลองเสียง (Laryngoscope) จํานวน 1 ชุด มีอุปกรณดังตอไปนี้ 
 5.1.13.1 หลอดไฟเปนแบบ LED ดามถือเปนโลหะผสม พรอมแผนสองตรวจ 
 5.1.13.2 แผนสองตรวจ (Blade) เปนโลหะปลอดสนิมจํานวน 3 ขนาด 
 5.1.13.3 มีกลองแข็งเก็บอยางดี มีชองแยกเปนสัดสวนของอุปกรณแตละชิ้น 

5.1.13.4 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 หรอืมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน CE หรือมาตรฐาน SAE พรอมแนบเอกสารหลักฐานใน
วันเสนอราคา 

5.1.14 เครื่องชวยหายใจอตัโนมัติ 
 เปนเครื่องชวยหายใจแบบอัตโนมัติ แบบเคลื่อนยายได มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสําหรับการ   

ใชงานลําเลียงผูปวยหรือใชในกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถปรับตั้งอัตราการหายใจและปริมาตร
อากาศในการหายใจเขา-ออกได  

 5.1.14.1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
5.1.14.1.1 เปนเครื่องชวยหายใจที่มีขนาดกะทัดรัด  น้ําหนักเบา  สามารถใช

สําหรับการเคลื่อนยายผูปวยไดสะดวก ตัวเครื่องทําจากวัสดุชนิด  ABS  
ซึ่งทนตอแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนไดถึง 100 G  

5.1.14.1.2 เครื่องชวยหายใจสามารถปรับและควบคุมปริมาตรอากาศในการ
หายใจเขา – ออก  (Tidal Volume) และอัตราการหายใจ (Breath 
Per Min) ได  

/5.1.14.3 มีภาค... 
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5.1.14.1. 3 มีภาคการแสดงผลสําหรับคาอัตราการหายใจ และคาแรงดันภายใน
ทางเดินหายใจ(Airway Pressure) เปนชนิด  LED สามารถมองเห็นได
ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคนื  

5.1.14.1.4 สามารถปรับตั้งคาปริมาตรอากาศที่ใชหายใจเขา – ออก  (Tidal 
Volume)   โดยใชปุมหมุนที่อยูทางดานหนาเครื่อง และสามารถ
ปรับตั้งได 200 – 1,200  ml  

5.1.14.1.5 สามารถตั้งคาอัตราการหายใจของผูปวยได ตั้งแต 5 – 30 ครั้งตอนาที   
และสามารถกําหนดเวลาในการหายใจเขาเปน 1 วินาที หรือ 2 วินาที
ได โดยมีคาอัตราการไหลของกาซตั้งแต 12 – 36  LPM  

5.1.14.1.6  มีระบบ Assist – control  ในกรณีที่ผูปวยเริ่มหายใจไดเอง โดยมีคา 
Trigger นอยกวา -2 cm H2O  

5.1.14.1.7 เครื่องสามารถทํางานไดโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด  D  จํานวน 
2 กอนเพ่ือกําหนดคาอัตราการหายใจและสัญญาณเตือน และสามารถ
ใชงานไดตอเนื่องนาน 48  ชั่วโมง  เม่ือกําหนดคาอัตราการหายใจไม
เกิน 10 ครั้งตอนาที  

5.1.14.1.8 มีระบบสัญญาณเตอืน เมื่อเกิดความผิดปกติ ดังตอไปนี้  
-   High airway pressure alarm  
-   Low airway pressure / patient disconnect alarm  
-   Low source gas alarm  
-   Low battery alarm  

5.1.14.1.9 มีสวิทซสําหรับปด – เปด  การทํางานของเครื่อง  
5.1.14.2. อุปกรณประกอบมาตรฐาน 

5.1.14.2.1   สายทอออกซิเจนแบบทนแรงดันสูง     จํานวน 1   เสน  
5.1.14.2.2   ชุดสายชวยหายใจแบบนํากลับมาใชซ้ําได  จํานวน 1    ชุด 

      (Reusable breathing circuit)    
5.1.14.2.3   หนากากชวยหายใจ       จํานวน 1   อัน 

5.1.15 เครื่องกระตุกหัวใจพรอมติดตามการทํางานของหัวใจ 
5.1.15.1 วัตถุประสงคการใชงาน  สําหรับใชกระตุนหัวใจใหกลับทํางานตามปกติในขบวนการ

ชวยฟนคืนชีวิต 
5.1.15.2  คุณสมบัติทั่วไป 

5.1.15.2.1 เปนเครื่องมือที่มีภาคการทํางานตางๆ ดังนี้ 
5.1.15.2.1.1 ภาคกระตุกหัวใจดวยไฟฟา  (Manual Mode) แบบมีจอภาพ

แสดงคลื่นไฟฟาหัวใจและเครื่องบันทึก 
       (1)  ภาคกระตุกหัวใจดวยแบบมีระบบแนะนํา (AED Mode) 
       (2) ภาคควบคุมการเตนหัวใจจากภายนอก (External Pacing) 

 
 

/5.1.15.2.1.2 มีระบบ... 
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5.1.15.2.1.2 มีระบบทดสอบการทํางานของเครื่องแบบอัตโนมัติ (Auto Test 
Mode) 

5.1.15.2.1.3 ใชกับไฟฟากระแสสลับความถ่ี 50 เฮิรตซ 220 โวลต โดยไม
ตองมีอุปกรณตอพวง 

5.1.15.2.1.4 สามารถใชงานเครื่องจากแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟาใหมได
ภายในตัวเครื่อง 

5.1.15.2.1.5 สามารถควบคุมการสั่งการทํางานตางๆ (Set up) โดยใชสวิทช
แบบหมุนรวมกับปุมกด 

5.1.15.2.1.6 เปนเครื่องที่มีขนาดพอเหมาะสะดวกตอการเคลื่อนยายไปใชใน
ที่ตางๆ 

5.1.15.3 คุณสมบัติทางเทคนิค 
5.1.15.3.1 จอภาพแสดงผลเปนชนิด  Active LCD   มีขนาดไมนอยกวา 115 x 

86 เซนติเมตร (5.6 นิ้ว) 
5.1.15.3.2 ภาคติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ (Monitor) 

5.1.15.3.2.1 สามารถรับสญัญาณคลื่นไฟฟาหัวใจจาก  ECGLeadwire, 
Paddles และ Electrode Pads 

5.1.15.3.2.2 สามารถติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจได 3 ลีด คือ I, II และ III  
5.1.15.3.2.3 สามารถปรับขนาดของคลื่นไฟฟาหัวใจได 8 ระดับ คือ 0.25, 

0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 และ 4 cm/mV 
5.1.15.3.2.4 แสดงอัตราการเตนของหัวใจไดตั้งแต 20 – 300 ครั้งตอนาที   

และมีสัญญาณไฟแสดงการเตนของหัวใจ 
5.1.15.3.2.5 ตอบสนองตอสัญญาณคลื่นไฟฟาของหัวใจ (Monitor) ไดที่

ความถี่ ระหวาง 0.67-40 เฮริตซ 
5.1.15.3.2.6 มีสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง กรณีท่ีอัตราการเตนของหัวใจ

สูงหรือต่ํากวาที่กําหนดไว 
5.1.15.3.2.7 มีสัญญาณเตือนและมีขอความแสดงใหทราบ กรณสีายลีดหลุด 

(Lead off) และเสนแสดงรูปคลื่นไฟฟาหัวใจ   จะแสดงเปน
ประ (Dash line)เพ่ือใหผูใชงานสามารถแยกแยะไดอยาง
ชัดเจนระหวางสายลีดหลุดและหัวใจหยุดเตน 

5.1.15.3.2.8 มีสัญลักษณ  “------”แสดงใหทราบเม่ืออัตราการเตนหัวใจอยู
นอกเหนือคาที่วัดได  

5.1.15.3.3  ภาคการกระตุกหัวใจ (Defibrillator) 
5.1.15.3.3.1 การกระตุกหัวใจใชรูปคลื่นแบบBiphasic Truncated 

Exponential 
 
 

/5.1.15.3.3.2 การกระตุก... 
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5.1.15.3.3.2 การกระตุกหัวใจแบบ  Manual  
(1)  สามารถเลือกระดับพลังที่ใชได 25 คาที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 
225, 250, 275, 300, 325 และ 360 Joules 

(2) ผูใชงานสามารถตั้งคาพลังงานลวงหนาไดอยางนอย 3 คา ที่ระดับ 
100 – 360 จูลส 

(3)  ใชเวลาประจุพลังงานไมเกินกวา 200 จูลส ไมเกินกวา 5 วินาท,ี 
ที่ระดับพลังงานไมเกินกวา 360 จูลส ไมเกินกวา 7 วินาที เมื่อ
ประจุไฟฟาเขาแบตเตอรี่จนเต็ม 

(4) มีระบบ Synchronized Cardioversion สําหรับควบคุมการปลอย
ประจุเมื่อใชรวมกับภาคตรวจคลื่นหัวใจ 

(5) สามารถใช  Paddles รับสัญญาณคลื่นไฟฟาของหัวใจ จากผูปวย
ไดโดยไมตองติดอิเลคโตรด 

(6)  มีปุมควบคุมการปลอยพลังงานที่ตัวเครื่องและที่ Paddles  
(7) มีระบบตรวจสอบความตานทาน (Impedance) ทรวงอกของ

ผูปวย เพ่ือที่เครื่องจะทําการปรับระดับพลังงานที่จะใชกับผูปวย
อยางเหมาะสม 

5.1.15.3.3.3  ภาคกระตุกหัวใจแบบมีระบบแนะนํา  (AED Mode) 
(1)  เปนระบบแนะนําวาตองทําการกระตุกหัวใจดวยไฟฟากับผูปวย

หรือไม (Shock Advisory)  โดยการวิเคราะหจากความผิดปกติ
ของคลื่นไฟฟาหัวใจผูปวย เชน VF, VT 

(2) สามารถทําการกระตุกหัวใจผูปวยโดยใช Electrode Pads 
(3) มีขอความแนะนําผูใชวาควรทําการกระตุกหัวใจผูปวยหรือไม เมื่อ

จําเปนจะตองกระตุกหัวใจผูปวย เครื่องจะมีขอความแจงผูใช
ทราบพรอมกับประจุพลังงานโดยอัตโนมัติ 

5.1.15.3.4   ระบบแบตเตอรี่ 
5.1.15.3.4.1  ใชแบตเตอรี่ชนิด  Lithium Ion  แบบประจุไฟฟาใหมได 
5.1.15.3.4.2 ใชเวลาประจุไฟจนเต็มไมเกินกวา 4 ชั่วโมง   (เมื่อปดการ

ทํางานของเครื่อง) สามารถใชกระตุกหัวใจผูปวยที่พลังงาน 
360 จูลส ไมนอยกวา 140 ครั้ง หรือใชมอนิเตอรไดนาน 
110 นาที 

5.1.15.3.4.2 มีสัญญาณเตือนเพ่ือแสดงใหทราบวาไฟแบตเตอรี่อยูในสภาวะ
ต่ํา(Low Battery)  

5.1.15.3.5  เครื่องพิมพผล (Printer) 
5.1.15.3.5.1 สามารถพิมพคลื่นไฟฟาหัวใจ วัน เดือน ป เวลา ลีดที่ใช ขนาด

ของสัญญาณ อัตราการเตนของหัวใจ  พลังงานที่เลือกใชใน
การกระตุนหัวใจและชนิดของการกระตุนหัวใจ 

 

/5.1.15.3.5.2 สามารถพิมพ... 
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5.1.15.3.5.2 สามารถพิมพผลอัตโนมัติกรณีที่ทําการกระตุกหัวใจผูปวย หรือ
มีสัญญาณเตือนอัตราการเตนหัวใจ 

5.1.15.3.5.3 ขนาดของกระดาษมีความกวางไมนอยกวา  50  มิลลิเมตร 
5.1.15.3.6  การบันทึกขอมูล 

5.1.15.3.6.1 สามารถบันทึกขอมูล  ชื่อ  เลขที่ผูปวย  เพศ  อายุ  วันที่  เวลา  
จํานวนครั้งในการ Shockเวลาในการ Pace    และเวลาใน
การใชงาน 

5.1.15.3.6.2 สามารถบันทึกคาสัญญาณชีพในแตละเหตุการณได โดยมีขอมูล 
ชื่อเหตุการณ เวลา อัตราการเตนหัวใจ หรือชีพจร 

5.1.15.3.6.3 สามารถเก็บบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจกอนและหลังการกระตุกของ
การกระตุกหัวใจที่ผานมายอนหลังได100 รูปคลื่น 

5.1.15.3.7 ระบบควบคุมการเตนหัวใจจากภายนอก  (External Pacing) 
5.1.15.3.7.1 มีโหมดการทํางาน 3 แบบ  คือ   Demand, Non-Demand  

และ Current defaults 
5.1.15.3.7.2 สามารถปรับอัตราเตนหัวใจไดตั้งแต 40 ถึง 170 ครั้งตอนาที  
5.1.15.3.7.3 สามารถปรับกระแสไฟฟาไดตั้งแต 0 ถึง 200 มิลลิแอมป 

5.1.15.4 อุปกรณประกอบ 
5.1.15.4.1 Standard Hard Paddles   จํานวน 1  ชุด 
5.1.15.4.2 ECG Cable with 3Leadwire  จํานวน 1  ชุด 
5.1.15.4.3 Printer Paper    จํานวน 3  มวน 
5.1.15.4.4 Defibrillation Gel    จํานวน 1  หลอด 
5.1.15.4.5 Quik-Combo Cable   จํานวน 1  เสน 
5.1.15.4.6 Electrode with Quik-Combo Connector จํานวน 1  ชุด  

5.1.15.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ 
  5.1.15.5.1 มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

5.1.15.5.2 มีคูมือการซอมและบํารุงรักษา จํานวน 1 ชุด 
5.1.15.5.3 รับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป นับจากวันรับมอบสินคา 
5.1.15.5.4 เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน IPX1, MIL-STD-810E, IEC60601-1-2, 

IEC60601-2-4 
5.1.15.5.5 สามารถแสดงรูปคลื่นหัวใจได 7 ลีด คือ I, II, III, AVR, AVL, AVF และ 

V โดยใชสายแบบ 5 เสน (เปนอุปกรณเพ่ิมเติมในภายหลัง)  
 

 
 
 

/5.1.16 ชุดใหออกซิเจน... 
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5.1.16 ชุดใหออกซิเจนสําหรับใชกับผูปวยและขับดันเครื่องชวยหายใจอัตโนมัติท่ีติดตั้งในรถยนต
พยาบาล  มีคุณลักษณะและอุปกรณประกอบดังตอไปนี้ 

5.1.16.1 ชุดปรับลดความดันกาซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก 2,000 PSI เปน 60  
PSI จํานวน 2  ชุด  โดยติดตัง้เขากับปากทอออกซิเจนโดยสามารถเปดใชงานจาก
ในรถได พรอมชุดวาลวกันกลับ 2 ชุด ปองกันการไหลกลับของกาซ 

5.1.16.2 ติดตั้ง ชุด Flow meter – Humidifier เพ่ือจายออกซิเจนแบบใหผูปวยโดยตรงผาน
Maskสําหรับผูปวย และมีจุดจายแบบ  High Flow สําหรับตอเครื่องชวยหายใจ
อัตโนมัติในชุดเดียวกันแบบ Diss Standard จํานวน1 ชุด  

5.1.16.3 อุปกรณตอเชื่อมและปรับลดความดันกาซเปนอุปกรณมาตรฐานทางการแพทย
โดยเฉพาะ (ไมใชอุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรมโดยเด็ดขาด) 

5.1.16.4 เดินสายสงออกซิเจนดวยสายสําหรับออกซิเจนโดยเฉพาะมายังแผงควบคุม โดยที่ตัว
สาย ตองมีสัญลักษณวาเปนสายใชสําหรับออกซิเจนโดยตรง  

5.1.16.5 มีระบบเตือนเม่ือปริมาณกาซในทอออกซิเจนลดลงต่ํากวาที่กําหนด และสามารถ
ตรวจปริมาณกาซออกซิเจนที่เหลือในถังไดจากจอมอนิเตอรหรือเกจวัดบนผนังหอง
พยาบาล 

5.1.17 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital LCD จํานวน 1 ชุด 
5.1.17.1 จอแสดงผลแบบ Digital LCD 
5.1.17.2 ชวงการปมลมเขาผาพันแขน 0-299 mmHg 
5.1.17.3 สามารถเก็บบันทึกคาการวัดไดไมนอยกวา 95 คา โดยจะบันทึกคาการวัดครั้ง

สุดทายโดยอัตโนมัติ 
5.1.17.4 มีความแมนยําในการวัดความดันโลหิตไมเกิน ± 3 mmHg และชีพจรไมเกิน 5 % 
5.1.17.5 การพองตัวของถุงบีบ (Cuff) เปนระบบอัตโนมัต ิ
5.1.17.6 ใชถานขนาด AA จํานวน 4 กอน ขนาด 1.5 โวลท หรือAdaptor 6 โวลท      

ขนาด 600 มิลลิแอมป 
5.1.17.7 น้ําหนักเบา สะดวกตอการพกพา 

6. เงื่อนไขเฉพาะ 
6.1 ตัวรถยนต บริษัทฯ ผูผลิตรถยนตตองรับประกันเฉพาะตัวรถยนตเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

ระยะทาง 50,000 กม.สุดแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงาน
ตามปกติ ผูขายจะตองรับผิดชอบซอมแซม เปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตเกิดกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ 

6.2 การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีคาแรงภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนด สามารถนํารถยนตเขา
รับบริการที่ตัวแทนจําหนายทั่วราชอาณาจักร 

6.3 ผูซื้อสามารถนํารถยนตพยาบาลเขาใชบริการในศูนยบริการรถยนตมาตรฐานที่ไดรับการรับรองจาก
ผูผลิตหรือผูนําเขา และระยะทางในการติดตอศูนยบริการที่ใกลที่สุดไมเกิน 150 กิโลเมตร 

6.4 ผูขายตองทําประกันภัยชั้น 1 ใหกับผูซื้อเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับจากวันสงมอบพัสด ุ
 
 

/6.5 โรงงาน... 
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6.5 โรงงานผูตกแตง ดัดแปลงรถพยาบาลจะตองมีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ 
โดยตองแนบสําเนาเอกสารใบอนุญาตมาพรอมใบเสนอราคา 
6.5.1 โรงงานผูตกแตงรถพยาบาลตองขึ้นทะเบียนไวกับกรมสรรพสามิต พรอมทั้งแสดงใบทะเบียน

สรรพสามิตมาพรอมใบเสนอราคา 
6.6 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อกแสดง รุน ตราอักษรและประเทศผูผลิต สําหรับตัวรถและ

อุปกรณตามทายนี้ 
 6.6.1 ไฟฉุกเฉินแถวยาว 
 6.6.2 ชุดไซเรนเครื่องขยายเสียง 
 6.6.3 เตียงเข็นผูปวย 
 6.6.4 แผนรองหลังผูปวย 
 6.6.5 อุปกรณชวยหายใจชนิดมือบีบ 
 6.6.6 หูฟง 
 6.6.7 เครื่องวัดความดันโลหิต 
 6.6.8 ชุดเฝอกลม 
 6.6.9 ชุดปองกันกระดูกเคลื่อน 
  6.6.10 เครื่องดูดเสมหะ 
 6.6.11 อุปกรณดามหลังชนิดสั้น (KED) 
 6.6.12 เครื่องสองกลองเสียง 
 6.6.13 เครื่องชวยหายใจอัตโนมัติ 
 6.6.14 เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) 
 6.6.15 รถยนต 
6.7 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากโรงงานผูตกแตงรถพยาบาล ใหเปนตัวแทนยื่นเสนอราคา 

โดยมีหนังสือยืนยันยื่นมาพรอมใบเสนอราคา 
6.8 ผูขายตองรับรองวามีอะไหลรถและเครื่องมือแพทยวางจําหนายในทองตลาดอยางนอย 5 ป 
6.9 รถพยาบาลฉุกเฉินที่สงมอบตองพนวัสดุกันสนิม ตามมาตรฐานผูผลิต โดยมีหนังสือรับรองการประกัน

สนิมไมนอยกวา 5 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร  
6.10 มีแผนผังการเดนิสายไฟและทออกซิเจนทั้งหมดในสวนของหองพยาบาล โดยแนบมากับเอกสารในวัน

เสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/7.หลักเกณฑ... 
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7. หลักเกณฑการพจิารณาคดัเลือกขอเสนอ 

การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

8.  กําหนดสงมอบ 
 กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

9.  การเบิกจายเงิน 

     กําหนดจายเงินทั้งหมดเพียง 1 งวด 100% หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสด ุ
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