




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ                                      .  
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานศัลยศาสตร์                                                              . 
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          2,000,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่          27 มีนาคม 2562                                . 
    เป็นเงิน          2,000,000.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                          . 
    5.2   บริษัท ดี.เอส.ดี เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด                                                                . 
    5.3   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ีพรีซิชั่น                                                                              . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายระวิศักดิ์          จันทร์วาสน์        ต าแหน่ง        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                . 
                                                                             ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม             .                                                                                                                 
    6.2  นางทัศนีย์               สุทธิ                ต าแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                . 
                                                                             ด้านการพยาบาล                            .                                                                                                                 
    6.3  นางสาวสนธยา        แก้วรัตน์           ต าแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                . 
                                                                             ด้านการพยาบาล                            .                             
 

 

 

 

 

    (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
 
    (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (              นางทัศนีย์   สุทธ ิ ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 

 (         นางสาวสนธยา   แกว้รัตน์        ) 
 



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า  

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
ออกแบบเพ่ือใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป และ/หรือการผ่าตัดโรคทางหลอดเลือด การผ่าตัดสมอง

และระบบประสาท, ศัลยกรรมหลอดเลือด, การส่องกล้อง, การผ่าตัดนรีเวชวิทยา, การผ่าตัดระบบทางเดิน
ปัสสาวะและการผ่าตัดอวัยวะทางหน้าท้อง ที่ต้องการปรับท่าเตียง เป็นต้น 

1. คุณลักษณะท่ัวไปของเตียงผ่าตัด 
1.1 เตียงส าหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปผ่าตัด 1 ชุด ประกอบไปด้วยอย่างน้อย ดังนี้  
 1.1.1 เสาเตียง (column) ท าด้วยเหล็กกล้ากันสนิม (stainless, Acid proof Steel) จ านวน 1 ชุด 
 1.1.2 ฐานเตียง (Table Base) ท าด้วยเหล็กกล้ากันสนิม (Stainless, Acid proof Steel) จ านวน 1 ชุด 
 1.1.3 พ้ืนเตียงส าหรับผ่าตัดศัลยกรรม (table top) ท ามาจากวัสดุปิดผิวความหนาแน่นสูง (high  
     pressure laminate) จ านวน 1 ชุด 
 1.1.4 ชุดควบคุมการท างาน (Wireless Remote Hand Control) จ านวน 1 ชุด 

2.คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 เป็นเตียงผ่าตัดไฟฟ้า สามารถควบคุมการท างานโดยใช้ระบบ Electro-Hydraulic ในการปรับท่าการ

ควบคุมการจัดท่าต่างๆ ในการผ่าตัด 
2.2 มี Remote Hand Control แบบมีสายและแบบไร้สาย ท าหน้าที่ควบคุมการจัด/ปรับท่าต่างๆได้ โดยมี

เครื่องหมาย และสัญญาณไฟก ากับชัดเจน อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
2.2.1 สวิทซ์เปิด-ปิดไฟ 
2.2.2 ต้ัง/ปรับระดับ/ล๊อค ขาท่ีฐานเตียง 
2.2.3 จัดท่า Trendelenburg / Reverse Trendelenburg 
2.2.4 มีปุ่ม level หรือ o (zero) position ส าหรับปรับท่าทางของเตียงให้กลับสู่ท่าระนาบได้   
2.2.5 ยกเตียงสูง-ต่ า 
2.2.6 ปรับท่า Lateral Tilt เอียงซ้าย-ขวา 
2.2.7 ท่ายกส่วนหลังขึ้น-ลง 
2.2.8 ท่า Flex/Reflex 
2.2.9 มีสัญญาณเตือนบอกระดับไฟแบตเตอรี่ 
2.2.10 ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลท์ ความถี่ 50/60 Hz 

2.3 พ้ืนเตียงด้านบนของเตียงแบ่งออกเป็นไม่น้อยกว่า 5 ส่วน พ้ืนเตียงเป็นแบบ modular table top โดยมี
ส่วนรองรับหลังที่สั้นลง เพื่อช่วยให้เข้าถึงบริเวณร่างกายส่วนไหล่ของผู้ป่วยได้ดีข้ึน 
2.3.1 พ้ืนด้านบนของเตียงท าด้วยวัสดุโปร่งแสงเอ็กซเรย์ (X-Ray Translucent) มีแถบ Velcro ส าหรับยึด

เบาะนอนเข้ากบัพื้นเตียง 
2.3.2 ขนาดกว้าง 560 มม. (รวมราวข้างเตียง) และยาว 2,100 มม. หรือยาวกว่า  
2.3.3 มีรางด้านข้างเตียง (SIDERAIL) ทั้ง 2 ข้าง ท าด้วยโลหะปลอดสนิม ส าหรับเป็นที่ยึดจับอุปกรณ์  
 

(ลงชื่อ) ................................................................ประธานกรรมการ 
 (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน ์ ) 
 
(ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
          (            นางทัศนีย์   สุทธ ิ )  (       นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์      ) 
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2.3.4 เบาะนอนเป็นชนิด memory foam pads รองรับสรีระคนไข้ได้ดีหนาไม่น้อยกว่า 80 มม. ไม่มีรอย

ตะเข็บ หุ้มด้วยวัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ โดยไม่ใช้เทป (Velcro) เพ่ือยึดติดกับพ้ืนด้านบนของเตียง 
เบาะเตียงมีความทนทานแข็งแรงและสามารถถอดออกเพ่ือท าความสะอาดได้  

2.4 สมรรถนะการจัดและปรับท่าต่างๆ ของเตียง ดังนี้ 
2.4.1 ปรับระดับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1,120 มม. ปรับระดับต่ าสุดได้ 670 มม.  
2.4.2 ปรับศีรษะต่ า (Trendelenburg and Reverse) และปรับเท้าต่ า (Reverse -Trendelenburg) ได้

ไม่นอ้ยกว่า 40 องศา  
2.4.3 ปรับเอียงซ้าย-ขวา (Lateral Tilt) ได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา ด้วยระบบไฟฟ้า (Electro Hydraulic) 
2.4.4 ส่วนหลัง : ปรับขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 75 องศา    ปรับลงได้ไม่น้อยกว่า 35 องศา 
2.4.5 ส่วนขา : ปรับขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 20 องศา     ปรับลงได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา 
2.4.6 ส่วนรองรับขา (leg plate) สามารถปรับแยกออกจากกัน สามารถกางและถอดออกจากเตียงได้

สามารถปรับพับลงได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาจากแนวนอน  
 2.4.7 สามารถปรับพ้ืนเตียงในแนวระนาบไปทางด้านศีรษะได้ไม่น้อยกว่า 420 มม. และไปทางด้านปลายเท้า

ได้ไม่น้อยกว่า 420 มม. ด้วยระบบ Electro Hydraulic 
2.4.8 ปรับ 0 (Zero) Position ได ้
2.4.9 ปรับท่า FLEX/REFLEX ได้  

2.5 ส่วนรองรับศีรษะและส่วนขา เป็นแบบ modular table top สามารถถอดออกมาสลับใส่ด้านปลายเตียงได้ 
เพ่ือ reverse patient orientation และเพ่ือใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดได้หลายแบบ  

2.6 ฐานเตียง (Table Base) มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.6.1 ท าด้วยเหล็กกล้ากันสนิมที่มีคุณภาพสูง (stainless, Acid proof Steel) เป็นโลหะปลอดสนิม คงทน

ต่อน้ ายาท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อ มีรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความสะอาด 
 2.6.2 ใต้ฐานมีล้อส าหรับเลื่อนล็อคควบคุมทิศทางและส าหรับเคลื่อนย้ายได้ มีลูกล้อคู่ แบบ Double 

caster wheel ส าหรับเลื่อนล็อคควบคุมทิศทางและล้อเดี่ยวแบบ Swivel caster wheel มีระบบ
ห้ามล้อแบบ electro-hydraulic  

 2.6.3 มีขาตั้งส าหรับตั้งเตียงให้อยู่กับที่ 
 2.6.4 ฐานเตียงเป็นรูปตัว T เพ่ือให้มีพ้ืนที่ทางด้านปลายเท้ากว้าง 

2.7 เสาเตียง (column) มีรายละเอียดดังนี้  
 2.7.1 ท าด้วยโลหะปลอดสนิม คงทนต่อน้ ายาท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อ มีรูปแบบที่ง่ายต่อการท า    

ความสะอาด 
 2.7.2 เสาเตียง (column) ต่อกันเป็นชั้นๆ จากฐานถึงใต้เตียงยืดหดขึ้น-ลงได้ ตามความสูง-ต ่า ของการ

ปรับด้านบนของเตียง 
 2.7.3 เสาเตียงมี Bellow หุ้มโดยรอบด้านบนเตียง และด้านล่างยึดติดกับเสาเตียงที่เป็นแสตนเลสหุ้ม

โดยรอบด้วยขอบยางป้องกันไม่ให้เลือดหรือของเหลวไหลเข้าไปในฐานเตียง 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ประธานกรรมการ 
 (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน ์ ) 
 
(ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
          (            นางทัศนีย์   สุทธ ิ )  (       นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์      ) 
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 2.7.4 เตียงผ่าตัดสามารถควบคุมการท างานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 
 2.7.5 มี control panel ที่ column ส่วนบน 
 2.7.6 มีชุดควบคุมการท างานส ารอง อยู่ด้านข้างของเตียง กรณีที่รีโมทคอนโทรลขัดข้องสามารถใช้ชุด

ควบคุมส ารอง (Override system) ท างานทดแทนได้ 
2.8 เตียงออกแบบให้มีความปลอดภัยในการใช้งานดังนี้ 

2.8.1 เตียงผ่าตัดสามารถรับน ้าหนักคนไข้ได้ในท่าปกติได้ไม่น้อยกว่า 320 กิโลกรัม โดยไม่มีการปรับเลื่อนเตียง  
2.8.2 เตียงผ่าตัดสามารถรับน ้าหนักคนไข้ได้ไม่น้อยกว่า 275 กิโลกรัม ในกรณีปรับเลื่อนเตียง 
2.8.3 เตียงได้รับมาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า CE, IPX-4 (International Protection Marking)  
2.8.4 น้ าหนักของเตียงผ่าตัดไม่มากกว่า 250 กิโลกรัม 

3. อุปกรณ์การใช้งานพื้นฐานประกอบด้วย 
3.1 Wireless Remote Hand Control    จ านวน 1 อัน 
3.2 Remote Hand Control ส ารอง    จ านวน 1 อัน 
3.3 Thigh strap       จ านวน 1 อัน 
3.4 Abdominal strap      จ านวน 1 อัน 
3.5 Wrist strap       จ านวน 1 คู่ 
3.6 Angle hand support /with one-position clamp  จ านวน 1 อัน 
3.7 Arm support /with one-position clamp   จ านวน 1 คู่ 
3.8 Shoulder/Back support (side-shoulder support /with จ านวน 2 คู่ 
one-position clamp 
3.9 Anesthetic frame with adjustable width   จ านวน 1 อัน 
3.10 X-ray tray       จ านวน 1 อัน 
3.11 Arm support’s gel pads     จ านวน 2 คู่ 
3.12 Oasis Elite Closed Head Ring    จ านวน 2 อัน 
3.13 Oasis+ Heel Pads      จ านวน 1 คู่ 
3.14 Oasis Elite Flat Bottom Chest Roll   จ านวน 1 อัน 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ประธานกรรมการ 
 (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน ์ ) 
 
(ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
         (            นางทัศนีย์   สุทธ ิ )  (       นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์       ) 
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4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานส าหรับการผ่าตัดทางสูตินรีเวช 
4.1 knee support/ with multi position clamp   จ านวน 1 คู่ 
4.2 gynecological bowl     จ านวน 1 อัน 
4.3 pubic support      จ านวน 2 คู่ 
4.4 Side rail extension      จ านวน 1 คู่ 
4.5 Leg support divided     จ านวน 1 คู่ 
4.6 Oasis Crutch Stirrup Pads     จ านวน 1 คู่ 
4.7 Sacral Protector Large     จ านวน 1 อัน 

5.เงื่อนไขเฉพาะ 
5.1 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 
5.2 เป็นสินค้าใหม่ และไม่เคยใช้งานที่ไหนมาก่อน 
5.3 มีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตจะสนับสนุนอะไหล่ส ารองได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5.4 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 
5.5 เตียงได้รับมาตรฐานสากล (International Protection Marking) IP-X4 และมาตรฐานทางการแพทย์ CE Mark 
5.6 ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ emission RF CISPR 

1 1 - Group 1, emission RF CISPR 11- Class B, IEC 61000-3-2-Class A, IEC 61000-3-3, 
Electrostatic discharge (ESD)IEC 61000-4-2 , IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-11, 
IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3,  Class of protection against electric paralysis-I 

5.7 บริษัทผู้แทนจ าหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้–การดูแลบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
จ านวน 1 ชุด 

5.8 ในระยะรับประกัน ผู้ขายมีตรวจสอบสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยช่างที่ได้รับการอบรมจากทาง
บริษัทผู้ผลิตมาตรวจเช็คทุก ๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
   (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (              นางทัศนีย์   สุทธ ิ ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (         นางสาวสนธยา   แกว้รัตน์        ) 
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