




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ  ซื้อเครื่องวัดความดันพร้อมชุด Oxygen Set ชนิดเคลื่อนที่ได้สามารถเชื่อมต่อระบบ HIS   . 
    ของโรงพยาบาล จ านวน 10 เครื่อง                           
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก                               . 
ส่วนราชการ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          . 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       1,100,000.00       บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.           16 กุมภาพันธ์ 2564                             . 
เป็นเงิน              1,000,000.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                  -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
5.1   บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                . 
5.2   บริษัท โซวิค จ ากัด                                                          .   
5.3   บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)                                 .                                                         
.6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1    นายชุมพล    พีระทิพยมงคล   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                          . 
                                                                 ด้านการพยาบาล                                      .   
6.2    นางสาวสุพัตรา ทุมเมืองปัก  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                          .                     
                                 ด้านการพยาบาล                                      . 
6.3    นางสาวกันร์ติชา เขียดน้อย ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                          . 
. 
 
 
 
 

 
   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

 (     นายชุมพล  พีระทิพยมงคล ) 
  

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (    นางสาวสุพัตรา  ทุมเมืองปัก ) 
 

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (    นางสาวกันร์ติชา  เขียดน้อย ) 



รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวัดความดันพร้อมชุด Oxygen Set ชนิดเคลื่อนที่ได้สามารถเชื่อมต่อ
ระบบ HIS ของโรงพยาบาล จ านวน 10 เครื่อง 

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
1.1 เป็นเครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพใช้ติดตามการท างานของหัวใจและวัด

สัญญาณชีพผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล 
1.2 มีภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG), อัตราการหายใจ(Respiration), ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 

(SpO2), ความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP), อุณหภูมิร่างกาย (Temperature)  
1.3 สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 100 ถึง 240 โวลท์ AC ที่ 50/60 Hz พร้อมมี Battery       

อยู่ภายในตัวเครื่อง  

2. คุณลักษณะทางเทคนิคทั่วไป 
2.1 ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ าหนักเบาไม่เกิน 5 กิโลกรัมไม่รวมแบตเตอรี่ เพ่ือความสะดวกในการ

เคลื่อนย้ายพร้อมผู้ป่วยได้อย่างสะดวก 
2.2 หน้าจอเป็นแบบปุ่มควบคุมการท างานแบบปุ่มหมุน (Navigation Wheel) และปุ่มควบคุมที่ใช้งาน   

ได้รวดเร็ว (fixed key)  
2.3 จอภาพเป็นชนิด LCD Display ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว โดยมีความละเอียดในการแสดงผล       

ไม่น้อยกว่า 1280 x 800 pixels สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
2.4 เป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากการใช้เครื่องกระตุกหัวใจขณะใช้ติดตามสัญญาณชีพ 

Type CF Defibrillation Proof per EN/IEC 60601 – 1 
2.5 เป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย EN/IEC 60601-1, Class I และมาตรฐาน

รับรองการสั่นไหวเชิงกลขณะใช้งานเครื่อง mechanical vibration IEC/ISO 80601-2-61  
2.6 เป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IPX1 ป้องกันน้ าหยดใส่เข้าเครื่องในแนวดิ่ง 
2.7 มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานเป็นแบบ Lithium Ion Battery ซึ่งสามารถใช้งานในการติดตามสัญญาณ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ภาควัดออกซิเจนในเลือด, ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอกทุกๆ  15 นาที
แบบต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 

2.8  มีระบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และสามารถเลือกแสดงผลได้เป็น
แบบตารางและกราฟ 

2.9 มีช่องเชื่อมต่อUSB 2.0 อย่างน้อย 2 ช่อง เพ่ือน าข้อมูลผู้ป่วยเข้าออกจากตัวเครื่อง หรืออัพเกรด
ซอฟแวร์เพ่ิมเติมในอนาคต 

2.10 ตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อกับระบบศูนย์กลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Central monitor)     
ไดแ้บบ LAN  

2.11 ตัวเครื่องสามารถตั้งสัญญาณเตือนของภาควัดต่างๆ โดยแบ่งตามความรุนแรงของเหตุการณ์ได้อย่างน้อย 
3 ระดับ (Alarm severity levels) และสามารถแสดงผลเตือนทั้งแสงและสีไฟ 

 
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ 

                                           (นายชุมพล  พีระทิพยมงคล) 
 
(ลงชื่อ).................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 
         (นางสาวสุพัตรา  ทุมเมืองปัก)             (นางสาวกันร์ติชา  เขียดน้อย) 
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2.12 ตัวเครื่องสามารถตั้งสัญญาณเตือนแบบอัตโนมัติ (Auto alarm limits) จากค่าสัญญาณชีพผู้ป่วย

ขณะนั้นได้ เพ่ือรวดเร็วและความเหมาะสมกับผู้ป่วย 
2.13 ตัวเครื่องสามารถปรับลดความสว่างของหน้าจอพร้อมกับเสียงสัญญาณเตือนในช่วงกลางคืนโดยกด

ปุ่มขั้นตอนเดียว (Night mode) เพ่ือให้ไม่เป็นการรบกวนคนไข้ขณะเวลากลางคืน 

3. ภาคตรวจวัดและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)  
3.1 วัดและแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้ พร้อมกัน (Real time ECG wave form) โดยใช้สาย Cable 

Lead 3 หรือ 5 Lead และหยุดการเคลื่อนของคลื่นไฟฟ้าหัวใจไดท้ี่หน้าจอ (Freeze screen) 
3.2 เครื่องสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ Pacemaker และสามารถแจ้งเตือนได ้

เพ่ือตรวจสอบผู้ป่วยที่ใช้ Pacemaker ว่า Pacer ท างานปกติหรือไม ่
3.3 สามารถเลือกโหมดการลดสัญญาณรบกวน(ECG Filter)ได้ดังนี ้

- Monitoring 
- Filtered 
- Diagnostic 

3.4 วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) ได้ดังนี้ 
  - ในผู้ใหญ่ (Adult) วัดได้ 15 – 300 ครั้งต่อนาท ี 
  - เด็กโต (Pediatric) หรือเด็กแรกเกิด (Neonatal) วัดได้ 15-350 ครั้งต่อนาที 
3.5 ตั้ง Alarm Limit ได ้
3.6 สามารถปรับขนาดรูปคลื่น (ECG size) ไดไ้ม่น้อยกว่า 5 ระดับ หรือปรับอัตโนมัติ 
3.7 สามารถปรับความเร็วในการกวาดสัญญาณ (Sweep speed) ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
3.8 ผู้ใช้สามารถตั้งค่าระบบตรวจจับสัญญาณจากการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Pacemaker detection) 

พร้อมทั้งแสดงสภาวะบนหน้าจอได ้
3.9 สามารถปรับตั้งสัญญาณเตือนอัตราการเต้นของหัวใจสูงต่ าได้ เป็นแบบอัตโนมัติ และแบบเลือก

ก าหนดค่าเองได้ 
3.10 มีระบบตรวจจับและแสดงสภาวะสายลีดหลุดได ้
3.11 สามารถตรวจจับการเต้นของหัวใจแบบผิดปกติ (Arrhythmia analysis ) ได ้
3.12 ตัวเครื่องมีค่าCommon mode rejection ratio (CMRR) ไม่น้อยกว่า 86 dB  

4. ภาคตรวจวัดและติดตามอัตราการหายใจ (Respiration)  
4.1 ใช้เทคนิคการวัดแบบ Trans-toracic impedance 
4.2 แสดงอัตราการหายใจได้ทั้งผู้ใหญ่ (Adult) เด็กโต (Pediatric), และเด็กแรกเกิด (Neonatal) 
4.3 สามารถวัดอัตราการหายใจได้อย่างน้อยตั้งแต่ 3 – 150 ครั้งต่อนาที โดยความละเอียด (Resolution) 

ที่ 1 ครั้งต่อนาที 
4.4 มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm) ในกรณีอัตราการหายใจสูงหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ (Alarm limit)  

 

(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ 
                                           (นายชุมพล  พีระทิพยมงคล) 
 

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 
         (นางสาวสุพัตรา  ทุมเมืองปัก)             (นางสาวกันร์ติชา  เขียดน้อย) 
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5. ภาคตรวจวัดและติดตามความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) 
5.1 สามารถวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ 0-100 เปอร์เซ็นต์ มีความเที่ยงตรงอยู่ในช่วง 

70-100% ที่ + 2%  
5.2 วัดค่า SpO2 และ Plethysmograph 
5.3 ขณะท าการตรวจวัดเครื่องจะแสดงชีพจร, รูปคลื่น, ค่าความไหลเวียนของโลหิต และบาร์กราฟ 

(Perfusion indicator value and bar) ได้ 
5.4 สามารถตั้งค่าความเร็วในการตรวจจับความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
5.5 สามารถวัดชีพจรได้ตั้งแต่ 30 ถึง 300 ครั้งต่อนาที + 2% หรือ + 1 bpm และแสดงค่าพร้อมกัน   

กับอัตราการเต้นของหัวใจเพ่ือให้ทราบว่าการเต้นของหัวใจผู้ป่วยมีประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือด
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีหรือไม ่

5.6 สายวัดค่าออกซิเจนในเลือด (Spo2 sensor) เป็นแบบสวมห่อหุ้มนิ้วท าจากยางเพ่ือป้องกันการ
กระแทกและสามารถกันน้ าได้  

5.7 การวัดสัญญาณค่าความอ่ิมตัวของปริมาณออกซิเจนในเลือดมีรูปแบบการประมวลผลเป็นแบบ 
FAST SpO2 algorithm 

6. ภาคตรวจวัดและติดตามความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)  
6.1 สามารถวัดความดันโลหิตได้โดยใช้วิธี Oscillometric  
6.2 ตั้งเวลาในการวัดแบบอัตโนมัติ (Automatic) ได้อย่างน้อย 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 และ             

120 นาทีหรือ Off 
6.3 มีโหมดการวัดได้ทั้งแบบ Auto, Manual และ STAT โหมด 
6.4 สามารถแสดงค่าความดันโลหิตได้ท้ังค่า Systolic, Diastolic และค่า MAP พร้อมทั้งค่าชีพจรได้ 
6.5 สามารถวัดค่า Systolic ตั้งแต่ 30 – 270 mmHg, ค่าDiastolic ตั้งแต่ 10 – 245 mmHg, ค่าMAP 

ตั้งแต่ 20 – 255 mmHg 
6.6 สามารถเลือกโหมดการเตือนสัญญาณชีพจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ 
6.7 สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนเมื่อค่าสูงหรือต่ ากว่าที่ก าหนดได ้

7. ภาคตรวจวัดและติดตามอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย (Continuous Temperature)  
7.1 สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างต่อเนื่อง 
7.2 สามารถรองรับการใช้งานการวัดอุณหภูมิร่างกายได้พร้อมกัน 2 จุด 
7.3 สามารถวัดอุณหภูมิกายไดอ้ยู่ในช่วง 25 - 45 ºC 
7.4 สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนเมื่อค่าสูงหรือต่ ากว่าที่ก าหนดได้ 
7.5 สามารถวัดอัตราการหายใจได้อยู่ในช่วง 3 – 150 ครั้งต่อนาท ี
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8. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

8.1 สาย 3 lead ECG lead Set     1    ชุด/เครื่อง 
8.2 NIBP Hose       2   เส้น/เครื่อง 
8.3 Cuff NBP        3    ชุด/เครื่อง 
8.4 SpO2 Sensor Finger      2    ชุด/เครื่อง 
8.5 AC power cord      1    ชุด/เครื่อง 
8.6 Roll stand       1    ชุด/เครื่อง 
8.7 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   1    ชุด/เครื่อง 

9.  เงื่อนไขเฉพาะ 
9.1  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือได้รับ

การแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเอกสาร 
9.2  ผู้เสนอราคาต้องได้รับมาตรฐาน ISO 13485:2016 พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเอกสาร 
9.3 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 
9.4  ในระยะประกันต้องด าเนินการตรวจเช็คสภาพ และการท างานของเครื่องอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใด จากการใช้งาน ผู้ขายจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขให้
ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขาย
จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนเครื่องให้ภายในก าหนดเวลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

9.5 มีหนังสือคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
9.6 เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน 
9.7 ระบบต้องสามารถส่งข้อมูลเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลได้  โดยต้องมีเอกสาร

ทดสอบการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นายชุมพล   พีระทิพยมงคล ) 
 
   (ลงชื่อ) ............................................................ .............กรรมการ 
 (        นางสาวสุพัตรา   ทุมเมืองปัก ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ  
 (         นางสาวกันร์ติชา  เขียดน้อย ) 
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