
คุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

--------------------------------- 
1.  ความต้องการ 
                  เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด 
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   
                  ใช้ส าหรับให้ออกซิเจนผสมอากาศด้วยอัตราการไหลสูง พร้อมควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
 ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
3.  คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลท์ 50/60 เฮิร์ท 
3.2 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย จะต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากส านักงาน 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและโรงงานที่ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 
9001 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ จะต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC60601-1 หรือเทียบเท่า 
โดยระบุในแคตตาล็อกหรือกรณีที่ไม่ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร 
4. คุณลักษณะในทางเทคนิค 
 4.1 มีหน้าจอแสดงค่าการใช้งานเป็นตัวเลข หรือดีกว่า โดยสามารถแสดงค่าการใช้งานต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่าดังนี้  
  4.1.1 ค่าอุณหภูมิ (Dew-Point Temperature) 
  4.1.2 ค่าอัตราการไหลของอากาศ (Flow Rate)  
  4.1.3 ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนที่หายใจเข้า (FiO2) หรือ % O2 
 4.2 สามารถเลือก Mode การใช้งานให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
  4.2.1 Mode การใช้งานส าหรับผู้ใหญ่ 
   4.2.1.1 สามารถตั้งค่าอุณหภูมิเพ่ือสร้างความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ คือ 31o C, 34o C  
                                และ 37o C 
   4.2.1.2 สามารถปรับค่าอัตราการไหลของอากาศ (Flow Rate) ได้ตั้งแต่ 10-60 ลิตร/นาที  
    - สามารถปรับเพ่ิม-ลด ได้ครั้งละ 1 ลิตร/นาที ส าหรับการใช้งานที่ Flow Rate 10-25  
                                ลิตร/นาที  
    -  สามารถปรับเพ่ิม-ลด ได้ครั้งละ 5 ลิตร/นาที ส าหรับการใช้งานที่ Flow Rate 25- 
                                60 ลิตร/นาท ี
  4.2.2 Mode การใช้งานส าหรับเด็กเล็ก 
   4.2.2.1 ค่าอุณหภูมิจ ากัดท่ี 34o C เพ่ือสร้างความชื้น หรือดีกว่า 
   4.2.2.2 สามารถปรับค่า Flow Rate ได้ตั้งแต่ 2-25 ลิตร/นาที โดยสามารถปรับเพ่ิม-ลด  
                                Flow Rate ได้ครั้งละ 1 ลิตร/นาที 
 4.3 มี Oxygen Analyzer เป็นชนิด Ultrasonic Measurement หรือดีกว่า 
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     4.4  สามารถอ่านค่าความเข้มข้นของออกซิเจนที่หายใจเข้า % O2   ได้ตั้งแต่ 21-100 % 
     4.5 สามารถปรับตั้งค่าโหมดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transport mode) และแสดงเวลานับถอยหลังที่หน้าจอ 
           แสดงผลในกรณีที่ใช้กับเครื่องส ารองไฟ (UPS) 
     4.6 มี Disinfection Kit เพ่ือใช้ส าหรับฆ่าเชื้อภายในตัวเครื่องด้วยความร้อน โดยใช้อุณหภูมิส าหรับฆ่าเชื้อ 
           ไม่น้อยกว่า 87oC ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที  

4.7 มีระบบสัญญาณเตือนแสดงเป็นสัญลักษณ์ภาพ และ สัญญาณเสียง เมื่อมีความผิดปกติในการใช้งาน  
4.8 มีปุ่ม Mute ส าหรับปิดเสียงสัญญาณเตือนขณะท าการแก้ไขข้อผิดพลาด 
4.10 เครื่องสามารถใช้งานกับผู้ป่วยที่ใช้สายช่วยหายใจแบบเสียบจมูก เจาะคอ และต่อกับหน้ากาก 

   ออกซิเจน 
     4.11 ชุดสายช่วยหายใจต้องมี Sensor วัดอุณหภูมิอยู่ในตัวสาย โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติม 
     4.12 มีระบบกรองอากาศโดยผ่านแผ่นกรองอากาศ 
5. อุปกรณ์ประกอบ 

5.1  Disinfection Kit        1 เส้น/เครื่อง 
5.2  Cleaning Sponge stick      2 อัน/เครื่อง 
5.3  Clean Storage Cover        2 ใบ/เครื่อง 
5.4  Oxygen Inlet Extension Kit      1 อัน/เครื่อง 
5.5  Air Filter ( 2 ชิ้น/แพ็ค)        1 แพ็ค/เครื่อง 
5.6  Heated breathing tube ส าหรับผู้ใหญ่    3 เส้น/เครื่อง 
5.7  Nasal Cannula ,Medium      3 อัน/เครื่อง 
5.8  เสาพร้อมถาดวางเครื่อง                   1 ชุด/เครื่อง 
5.9  เครื่องส ารองไฟ (UPS) ก าลังไฟไม่เกิน 1150 VA/630watt 1 เครื่อง/เครื่อง 
5.10 ตะแกรงใส่เครื่องส ารอง      1 อัน/เครื่อง 

     5.11 Flowmeter 70 LPM พร้อม Adaptor    1 ชุด/เครื่อง 
 

6.  เงื่อนไขเฉพาะ 
6.1 มีคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม 
6.2 เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือน าไปสาธิตที่ใดมาก่อน 
6.3 ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองการมีหรือน าเข้าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ส าหรับผลิตภัณฑ์นี้ ไม่น้อยกว่า  
     5 ปี 
6.4 กรณีท่ีเครื่องมีปัญหาทางด้านเทคนิคหรือระบบการท างานของเครื่องในระยะเวลารับประกันเกินกว่า3 
     ครั้งหรือการซ่อมแต่ละครั้งใช้เวลามากกว่า7วันผู้ขายต้องจัดหาเครื่องหรืออุปกรณ์ประกอบเครื่องไว้ 
     ส ารองให้ใช้งาน 
6.5 มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่อง และช่างของโรงพยาบาลในการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเบื้องต้น 
6.6 ผู้ขายต้องเข้าท าการบ ารุงรักษาอย่างน้อยทุก 6 เดือน ตลอดอายุการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
6.7รับประกันคุณภาพการใช้งาน รวมอะไหล่และการบริการ อย่างน้อย 2 ปี 
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6.8 ให้ผู้ขายท าเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเป็นเอกสารแนบมาในเอกสาร คุณลักษณะเฉพาะ 
     ของรายการที่เสนอราคาให้ชัดเจนข้อต่อข้อโดยใช้ปากกาเน้นข้อความและใส่หมายเลขข้อให้ชัดเจนใน  
     catalog 
6.9 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายใน 
     ประเทศ 
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 

               โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่          
                                            ............………………………......................................... 

1. ความต้องการ 
           เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนยไ์ม่น้อยกว่า 8 เตียง มี
คุณสมบัติตามข้อก าหนด 

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
          เป็นเครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ ส าหรับผู้ป่วยทีม่ีภาวะวิกฤตอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่องเครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 1 ชุด ประกอบด้วย 
2.1 เครื่องศูนย์กลางติดตามการท างานของหัวใจ (Central Monitor)   จ านวน 1 เครื่อง 
2.2 เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสญัญาณชีพชนิดข้างเตียง (Bedside Monitor)จ านวน 8 เครื่อง 

3 คุณลักษณะท่ัวไป 
3.1 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลท์ 50/60 เฮริ์ท 
3.2 กรณีเป็นผลิตภณัฑภ์ายในประเทศไทย จะต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ จากส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและโรงงานท่ีผลติต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001
กรณีเป็นผลิตภณัฑต์่างประเทศ จะต้องไดร้ับมาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ EN หรือ UL หรือ TUV หรือ 
CE หรือ ISO หรือ FDA หรือ  เทียบเท่า โดยระบุในแคตตาล็อกหรอืกรณีที่ไม่ระบุในแคตตาล็อก ให้ผูเ้สนอราคา
แนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร 

4 คุณลักษณะทางเทคนิค 
4.1 เครื่องศูนย์กลางติดตามการท างานของหัวใจ (Central Monitor) 

4.1.1 จอภาพเป็นชนิด TFT Color ขนาดไม่น้อยกว่า 17 น้ิว ความละเอียดในการแสดงผล ไม่น้อย
กว่า 1,280 x 1,024 Pixels 

4.1.2 แสดงผลคลื่นสัญญาณพร้อมท้ังตัวเลข จากเครื่องขณะที่ตดิตามผู้ป่วยข้างเตียง ได้พร้อมกันไม่
น้อยกว่า 8 เตียง 

4.1.3 สามารถเรียกดูสญัญาณรปูคลื่น อย่างน้อย 4 รูปคลื่น และ Trend ชนิด Graphic และ 
Numeric ย้อนหลังจากแต่ละเตียงได้ไมต่่ ากว่า 48 ช่ัวโมง 

4.1.4 สามารถส่งสญัญาณเตือนชนิดเสยีงและแสง ในภาวะที่มีการเต้นผดิปกติของหัวใจ (Arrhythmia) 
ได้ โดยสามารถวิเคราะห์ภาวการณ์เต้นผิดปกติของหัวใจ (Arrhythmia) ได้ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด 
ในผู้ป่วยท่ีมี และไมม่ี Pacemaker 

4.1.5 สามารถวิเคราะห์ว่าความผิดปกติเกิดขึ้นมาจากเตียงใด 
4.1.6 สามารถแสดง Alarm review ซึ่งแสดงรูปคลื่นของเหตุการณ์ที่ Alarm และเก็บเหตุการณ์ได้

สูงสุดไม่น้อยกว่า 7 วัน 
4.1.7 ใช้ Lead รับสญัญาณ เพื่อการวเิคราะห์เป็นแบบ Single Lead and Multi Lead หรือดีกว่า 
4.1.8 สามารถวิเคราะห์ 12 Lead ST segment ได้พร้อมกัน เพื่อเปรียบเทียบการ Elevate หรือ 

Depress ของ ST segment ทั้ง 12 Lead พร้อมกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกันได ้
4.1.9 สามารถแสดงค่า QT/QTc ของผู้ป่วยได้พร้อมแสดงบนจอ เครื่องศนูย์กลาง เพื่อเฝ้าระวังภาวะ

ความเสีย่งในการเต้นผิดปกติของหัวใจแบบ Torsade de Pointes ได ้ 
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4.1.10 สามารถแสดงผล 12 Lead ST Trend Review ได้เพื่อประกอบการประเมินการตอบสนองต่อ
การรักษา พร้อมค่า Vital signs อื่นๆของผู้ป่วย ได ้

4.1.11 ท างานบนระบบปฏิบตัิการ โดยใช้ Microsoft Window Version 10 หรือใหม่กว่า โดยมี 
Keyboard และ Mouse ควบคุมการใช้งาน 

4.1.12 มีเครื่อง Printer ส าหรับพิมพ์ข้อมูลสญัญาณชีพผู้ป่วย จ านวน 1 ชุด  
4.2 เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสญัญาณชีพชนิดข้างเตียง (Bedside Monitor) 

4.2.1 ภาคแสดงผลของสญัญาณ 
4.2.1.1 เป็นจอภาพสีชนิด TFT Color ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว ความละเอยีดในการแสดงผล

ไม่น้อยกว่า 1,280 x 800 Pixels 
4.2.1.2 Battery สามารถส ารองไฟ ใช้ไดไ้ม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง เมื่อกระแสไฟฟ้าในหน่วยงาน

เกิดขัดข้อง 
4.2.1.3 จอภาพแสดงตัวเลขและคลื่นสญัญาณได้ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ 
4.2.1.4 สามารถเลือกความเร็วของคลื่นสญัญาณ (Sweep Speed) อย่างอิสระโดยไม่ขึ้นต่อกัน 

ในแต่ละช่องสัญญาณ ไดต้ั้งแต่ 6.25 , 12.5 , 25 , 50 มิลลิเมตรต่อวินาที 
4.2.1.5 สามารถถอดภาควดัรวม แยกจากตัวเครื่องได้ เพื่อให้สามารถถอดประกอบกับ

ตัวเครื่องหลักได้อยา่งสะดวก 
4.2.1.6 สามารถเพิ่มภาควัดสญัญาณชีพอ่ืนๆได้ในอนาคต และสามารถสลับภาควัดรวม

ระหว่างเครื่องได ้
4.2.1.7 มีการควบคุมการท างานของเครื่องและป้อนข้อมูลได้เป็นแบบปุ่มหมนุ หรือ Touch 

Screen 
4.2.1.8 สามารถเก็บประวัติข้อมลูของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องไดไ้ม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง  
4.2.1.9 สามารถเรียกดูข้อมูลเป็น Trend หรือ Graphic ได ้
4.2.1.10มีระบบสญัญาณเตือนชนิดเสียงและแสง เมื่อมีความผิดปกติของการเต้นของหัวใจได้ 

                                    4.2.1.11 สามารถวิเคราะหภ์าวการณ์เต้นผดิปกติของหัวใจ (Arrhythmia) ไดไ้ม่น้อยกว่า           
                                                  10 ชนิด  

4.2.1.12 มีโปรแกรมส าหรับการค านวณการให้ยา (Drug calculation) 
4.2.1.13 มีโปรแกรมส าหรับค านวณการไหลเวียนโลหิต (Hemo calculation) 
4.2.1.14 มีโปรแกรมส าหรับค านวณระบบหายใจและออกซิเจนในเลือด (Ventilation and  

Oxygen calculation) 
4.2.1.15 สามารถวัดและแสดง 12 Lead ST พร้อมกัน บนจอภาพได้ พร้อมทั้งส่งค่าไปท่ี

เครื่องศูนย์กลาง เพื่อท าการวเิคราะห ์
4.2.1.16 สามารถแสดงค่า ST ทั้ง 12 Lead บนจอภาพ เป็นรูปแบบ Multi-Axis portraits 

โดยสามารถแสดงได้ทั้ง แนวระนาบตั้ง (Limb Leads) และแนวระนาบขวาง (Chest 
Leads) ของหัวใจ 

4.2.1.17 สามารถวัดและแสดงค่า QT/QTc ของผู้ป่วยได้ พร้อมแสดงบนจอภาพ เพื่อเฝ้าระวัง
ภาวะความเสี่ยงในการเต้นผิดปกติของหัวใจแบบ Torsade de Pointes ได ้
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4.2.1.18 สามารถแสดงค่าสัญญาณชีพย้อนหลังผู้ป่วย เทียบกับค่าปัจจุบัน พร้อมบอกทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลังได้ทันทีในรูปแบบ ลูกศรชี้ทิศทาง (Trend 
Indicator) เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการเปลีย่นแปลงค่าสัญญาณชีพของผู้ป่วยเทียบกับ 
Baseline หรือ Target value 

4.2.2 ภาคติดตามการท างานของหัวใจ (ECG) 
4.2.2.12 สามารถวัดและแสดง คลื่นไฟฟ้าหวัใจ (ECG) ได้ 12 คลื่นพร้อมกัน (12 Real time 

ECG wave form) โดยการติด 5 ลีด 
4.2.2.13 สามารถวัด ST segment ได้พร้อมกันท้ัง 12 Leads 
4.2.2.14 เครื่องสามารถวิเคราะหค์วามผดิปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจท่ีใช้ Pacemaker และ

สามารถแจ้งเตือนได้ว่า Pacer not pace หรือ Pacer not capture เพื่อตรวจสอบ
ผู้ป่วยท่ีใช้ Pacemaker ว่า Pacer ท างานปกติหรือไม ่

4.2.2.15 มีวงจรก าจัดสัญญาณรบกวนที่มาจากเครื่องจี้ไฟฟ้า ขณะท าการผ่าตัดคนไขด้้วย
เครื่องจี้ไฟฟ้า 

4.2.2.16 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) ได้ดังนี ้
4.2.2.16.1 ในผู้ใหญ่ (Adult) และเด็กโต (Pediatric) วัดได้ ในช่วง ต่ าสุดไม่

มากกว่า 15 ครั้งต่อนาที ถึงสูงสุด ไม่น้อยกว่า 300 ครั้งต่อนาที 
4.2.2.16.2 ในเด็กแรกเกิด (Neonatal) วัดได ้ในช่วง ต่ าสุดไม่มากกว่า 15 ครั้งต่อ

นาที ถึงสูงสุด ไม่น้อยกว่า 350 ครั้งต่อนาที 
4.2.2.17 สามารถตั้ง Alarm Limit ได ้

4.2.3 ภาควัดอัตราการหายใจ (Respiration) 
4.2.3.12 สามารถแสดงอัตราการหายใจไดท้ั้งผู้ใหญ่ (Adult) เด็กโต (Pediatric) และเด็กแรก

เกิด (Neonatal) ได้ 
4.2.3.13 สามารถใช้วัดอัตราการหายใจ ไดด้ังนี ้

4.2.3.13.1 ในผู้ใหญ่ (Adult) และเด็กโต (Pediatric) วัดได้ ในช่วง ต่ าสุดไม่
มากกว่า 0 ครั้งต่อนาที ถึงสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 120 ครั้งต่อนาที 

4.2.3.13.2 ในเด็กแรกเกิด (Neonatal) วัดได ้ในช่วง ต่ าสุดไม่มากกว่า 0 ครั้งตอ่
นาที ถึงสูงสุด ไม่น้อยกว่า 170 ครั้งต่อนาที 

4.2.3.14 มีระบบสัญญาณเตือนท้ังเสยีงและแสง (Alarm) ในกรณีอัตราการหายใจสูงหรือต่ า
กว่าที่ตั้งไว ้

4.2.4 ภาควัดความดันโลหิต ชนิดภายนอก (Non-invasive Blood Pressure) 
4.2.4.12 สามารถวัดความดันโลหิตนอกหลอดเลือดได้ทั้ง Systolic , Diastolic , Mean 

Pressure 
4.2.4.13 สามารถวัดได้ทั้งแบบ Automatic , Manual , STAT mode และ Sequence 

mode 
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4.2.4.14 สามารถตั้งเวลาในการวัดแบบอัตโนมัติ (Automatic) ได้ 
1,2,2.5,3,5,10,15,20,30,45,60 และ 120 นาที 

4.2.4.15 สามารถตั้งสญัญาณเตือนได้ทั้งเสยีงและแสง เมื่อเกิดความผดิปกตทิี่สูงหรือต่ ากว่า
ที่ตั้งไว ้

4.2.5 ภาคตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของปรมิาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) 
4.2.5.12 สามารถวัดค่า SpO2 และแสดง Plethysmograph ได้ โดยใช้ FAST SpO2 เทคนิค

หรือดีกว่า ส าหรับตรวจจับ สภาวะ Low Perfusion ได ้
4.2.5.13 สามารถวัดค่า SpO2 ได้ระหว่าง 0 – 100 % 
4.2.5.14 สามารถวัดชีพจรผู้ป่วย ได้ ในช่วง ต่ าสุด ไม่มากกว่า 30 ครั้งต่อนาที ถึงสูงสุด ไม่

น้อยกว่า 300 ครั้งต่อนาที โดยมคีวามคลาดเคลื่อนไมเ่กิน + 2 % และแสดงค่า
พร้อมกันกับอัตราการเต้นของหัวใจ 

4.2.5.15 สามารถแสดงรูปคลื่นชีพจรได้ในจอภาพของเครื่อง 
4.2.5.16 มีระบบสัญญาณเตือนท้ังเสยีงและแสง (Alarm) เมื่อเกิดความผดิปกติที่สูงหรือต่ ากว่า

ที่ตั้งไว ้
4.2.6 ภาควัดความดันโลหิตแบบแทงเสน้ (Invasive Blood Pressure) 

4.2.6.12 สามารถวัดค่า Invasive Blood Pressure และแสดงผลเป็นตัวเลขและรูปคลื่น 
พร้อมท้ังค่าความแปรปรวนของรปูคลื่นชีพจร Pulse Pressure Variation (PPV) ได ้

4.2.6.13 สามารถวัดค่าความดัน ได้ ในช่วง ต่ าสุดไมม่ากกว่า -40 มิลลิเมตรปรอท ถึงสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 360 มิลลิเมตรปรอท 

4.2.6.14 สามารถวัดและระบุช่ือแหล่งสัญญาณคลื่นได้ เช่น ART , PAP , LAP และสามารถ
ก าหนดสเกลในการแสดงค่าท่ีเหมาะสมกับแหล่งสญัญาณได้ 

4.2.6.15 มีระบบสัญญาณเตือนท้ังเสยีงและแสง (Alarm) เมื่อค่าท่ีวัดได้สูงหรอืต่ ากว่าค่าที่ตั้ง
ไว ้

4.2.7 ภาควัดอุณหภูมริ่างกาย (Temperature) 
4.2.7.12 สามารถวดัอุณหภูมผิู้ป่วยได้ ในช่วง ต่ าสุด ไม่มากกว่า 0 องศาเซลเซียส ถึง สูงสุด 

ไม่น้อยกว่า45 องศาเซลเซยีส 
4.2.7.13 มีความเที่ยงตรงในการวัด ไม่เกิน + 0.1 องศาเซลเซยีส 
4.2.7.14 สามารถตั้งระดับสญัญาณเตือน (Limit Alarm) ได้ ในช่วง ต่ าสุด ไมม่ากกว่า 0 องศา

เซลเซียส ถึง สูงสดุ ไม่น้อยกว่า 45 องศาเซลเซียส โดยปรับได้ครั้งละ 0.1 องศา
เซลเซียส (0.1 องศาเซลเซียส Step Adjustment) 

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
5.1. ECG Connection Cable 5 Leads    จ านวน 2 ชุด ต่อเครื่อง 
5.2. Air Hose       จ านวน 2 ชุด ต่อเครื่อง 
5.3. Arm Cuff 3 size cuff Kit     จ านวน 2 ชุด ต่อเครื่อง 
5.4. Reusable SpO2 Sensor     จ านวน 2 ชุด ต่อเครื่อง 

 

 
                                            ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ 
                                                    (นางงามพิศ   จันทร์ทิพย์) 
 
ลงชื่อ...........................................กรรมการ                           ลงชื่อ.................................... ...........กรรมการ 
          (นางดรุณี    แปงทิศ)                                                 (นายยุทธพงษ์   หล้ากาศ) 



 

                                                                    -5- 

5.5. IBP Connection Cable     จ านวน 2 ชุด ต่อเครื่อง 
5.6. Pressure Transducer for IBP    จ านวน 2 ชุด ต่อเครื่อง 
5.7. Temperature Probe     จ านวน 2 ชุด ต่อเครื่อง 
5.8. บริษัทผู้จ าหน่ายต้องท าการตดิตั้งเครื่องฯให้ตามที่หน่วยงานต้องการจนสามารถใช้งานได้ดี 

6. เง่ือนไขเฉพาะ 
6.1. ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ตวัจริงท่ีระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องท า 

เครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อก าหนดของทางราชการ 
6.2. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ไดร้ับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  หรือไดร้ับการแตง่ตั้ง

เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
6.3. มีคู่มือการใช้งาน การบ ารุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   อย่างละ 1 ชุด 
6.4. เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน 
6.5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ 
6.6. ในระยะประกันหากเครื่องมีปญัหาผู้ขายจะต้องรีบด าเนินการแกไ้ขให้ใช้การได้ดภีายใน 15 วัน นับตั้งแต่

ได้รับแจ้งหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้งยังไม่สามารถใช้งานไดต้ามปกติผูข้ายจะต้องเปลี่ยน  ช้ินส่วนใหม่หรือ
เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 

6.7. ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าท่ีมาสาธติวิธีการใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องภายใน 15 วันหลังการส่งมอบ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 

6.8. ผู้ขายจะต้องตรวจสอบมาตรฐานของเครื่อง ( Re- calibration ) ปีละครั้งเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า   2  ปี    
โดยออกหนังสือรับรองและไม่คดิคา่ใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 
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