




















 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ  
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

เพ่ือใช้ในการให้ยาดมสลบในผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ที่มารับการผ่าตัดทั่วไป สามารถรองรับ
เทคนิคการดมยาสลบวิธีใหม่ เช่น Low Flow Anesthesia มีเครื่องช่วยหายใจที่สามารถก าหนดปริมาณก๊าซ
ที่เข้าสู่ผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ, ภาคติดตามการท างานและแสดงผลค่าการหายใจต่างๆ จากจอภาพ และระบบ
ท านายความเข้มข้นของน้ ายาสลบเหลว 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
 2.1 สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ 
 2.2 ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีล้อและท่ีห้ามล้อ 
 2.3 ตัวเครื่องมลีิ้นชักส าหรับใส่อุปกรณ์ใช้งาน 2 ชั้น และมีพ้ืนที่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า 45 x 31 นิ้ว 
 2.4 สามารถต่อกับระบบจ่ายก๊าซกลางของโรงพยาบาลได้ และเป็นชนิด 3 ก๊าซ คือ ออกซิเจน, ไนตรัส
ออกไซด์ และอากาศ 
 2.5 มีเครื่องช่วยหายใจที่สามารถเลือกก าหนดค่าการท างานดังต่อไปนี้ 

2.5.1 การช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Control) 
2.5.2 การช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยความดัน (Pressure Control) 
2.5.3 การช่วยหายใจแบบ Synchronized ventilation ทั้งใน Volume และ Pressure Control 
2.5.4 การช่วยหายใจแบบ Volume Control AutoFlow หรือเทียบเท่า  

 2.6 มีจอภาพติดตามการท างานของเครื่องช่วยหายใจแสดงค่าเป็นตัวเลข เช่น อัตราการหายใจ, 
เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจน/ คาร์บอนไดออกไซด์/ ไนตรัสออกไซด์/ ก๊าซดมยาสลบในลมหายใจเข้าและ       
ลมหายใจออก (insp./exp.) และค่าความดันในทางเดินหายใจ 
 2.7 มีส่วนแสดงข้อมูลติดตามค่าของก๊าซชนิดต่างๆ ในลมหายใจโดยเป็นเครื่องที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต
เดียวกันโดยระบบการวัดค่าออกซิเจนใช้ Paramagnetic Technology และวัดค่าปริมาณก๊าซต่างๆ เช่น 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบ ด้วยระบบ Infrared Technology ประกอบส าเร็จเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องดมยาสลบ 
 2.8 เครื่องสามารถท างานได้ถูกต้องตามมาตรฐานของเครื่องดมยาสลบ เช่น มาตรฐาน ANSI (American 
National Standard Institute) หรือได้รับเครื่องหมาย CE0123 
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2. คุณสมบัติเทคนิค 
 3.1 เครื่องดมยาสลบ 
 3.1.1 ตัวเครื่องประกอบด้วยโครงรถที่มีความแข็งแรง มีล้อส าหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีที่ห้ามล้อ
แบบล็อคทุกล้อ 
 3.1.2. มีมาตรวัดบอกแรงดันของออกซิเจน แสดงค่าแรงดันบนจอภาพ (Display) อากาศ ออกซิเจนไนตรัส
ออกไซด์ จากระบบจ่ายก๊าซกลางของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 3.1.3 มีถังส ารองของก๊าซออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ ติดตั้งอยู่ด้านหลังของเครื่องดมยาสลบ และมีมาตรวัด
บอกแรงดันหรือแสดงค่าแรงดันบนจอภาพ (Display) ของก๊าซถังส ารอง รวมถึงระบบปรับความดัน 
(Cylinder Pressure Regulator) อยู่ในเครื่อง 
 3.1.4 มีที่แขวนเครื่องระเหยยาดมสลบอยู่ในระนาบเดียวกัน สามารถติดได้พร้อมกัน 2 เครื่อง ซึ่งต้องไม่สามารถ
เปิดใช้งานได้พร้อมกัน 
 3.1.5 มีระบบสัญญาณเตือนด้วยเสียงและระบบตัดก๊าซไนตรัสออกไซด์เมื่อระบบจ่ายออกซิเจนล้มเหลว 
(Oxygen Failure Safety Device and Oxygen Supply Failure Alarm) 
 3.1.6 มีวาล์วส าหรับให้ออกซิเจนฉุกเฉิน (Oxygen Flush Valve) ซึ่งสามารถจ่ายออกซิเจนที่อัตราการไหล
ของก๊าซ 25 ลิตรต่อนาที  
 3.1.7 มี Oxygen Safety flow กรณีทีร่ะบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยให้ flow สูงสุด 10 LPM 
 3.1.8 มีสายต่อน าก๊าซเสียออกจากเครื่องต่อเข้ากับระบบ Scavenging ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

 3.2 เครื่องปรับอัตราการไหลของก๊าซ 
 3.2.1 มีระบบควบคุมอัตราไหลของก๊าซออกซิ เจน , อากาศอัดและไนตรัสออกไซด์ เป็นแบบ
electronically controlled mixer ที่อ่านค่าเป็นตัวเลข สามารถปรับอัตราการไหลด้วยปุ่ม (knob) 
 3.2.2 สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน และไนตรัสออกไซด์ โดยปรับได้ต่ าสุด 0.2 ลิตรต่อนาที
และสูงสุด 15 ลิตรต่อนาที 
 3.2.3 มีระบบนิรภัยควบคุมอัตราส่วนการไหลของก๊าซระหว่างไนตรัสออกไซด์และออกซิเจนป้องกันไม่ให้
ความเข้มข้นของออกซิเจนต่ ากว่า 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 200 มิลลิลิตรต่อนาที   

     3.3 ระบบส่งก๊าซสู่ผู้ป่วย 
 3.3.1 สามารถให้การดมยาสลบโดยใช้วงจรระบบหายใจ (Breathing System) แบบต่างๆ ได้ เช่น Semi 
Open Circuit, Semi Close system และ Circle system และสามารถรองรับการดมยาสลบโดยเทคนิค
พิเศษได้ เช่น การท า Low Flow Anesthesia หรือ Minimum Flow Anesthesia 
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 3.3.2 มีระบบ Semi Close System ติดตั้งในตัวเครื่อง โดยมีภาชนะบรรจุ Sodalime 1 ชั้น โดยมี
ความจุอย่างน้อย 1.5 ลิตร 
 3.3.3 มีวาล์วปรับแรงดัน (Airway Pressure Relief Valve) ใน Mode MAN/ Spontaneous  

 3.4 เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) 
 3.4.1 ใช้หลักการในการจ่ายก๊าซแบบ Electrically driven และ Electronically controlled turbo 
ventilation  
 3.4.2 สามารถใช้ในขณะดมยาสลบผู้ป่วยผู้ ใหญ่และเด็กเล็ก ไม่ต้องเปลี่ยน Bellow หรือ Piston 
Membrane หรือ Blower เมื่อใช้กับผู้ป่วยเด็กเล็ก หรือผู้ใหญ่  
 3.4.3 สามารถเลือกตั้งค่าการท างานให้ควบคุมโดยปริมาตร (Volume Control) และควบคุมโดยความดัน 
(Pressure Control) ได้  เช่ น  VCV, PCV แ ล ะ  VCV AutoFlow. ใน  mode ข อ ง  pressure control        
ค่า Inspiratory flow สูงสุด 120 ลิตรต่อนาท ีรวมทั้ง Pressure Support กรณีผู้ป่วยหายใจเองได้ 
 3.4.4 สามารถตั้งค่าการท างานของการหายใจควบคุมโดยระบบไฟฟ้าได้ดังนี้  

- Tidal volume ปรับไดต้ั้งแต่ 20 – 2,000 มิลลิลิตร 
- Respiratory Rate ปรับได้ตั้งแต่ 3 – 100 ครั้งต่อนาที  
- Inspiration time ปรับได้ตั้งแต่ 0.2 ถึง 10 วินาที  
- Pressure Limitation ปรับได้สูงสุด 80 ซม. ของน้ า 
-  Inspiration Pressure ใน Pressure control mode ปรับได้สูงสุด 80 ซม. ของน้ า   
- PEEP ปรับได้ตั้งแต่ off – 35 ซม. ของน้ า 

 3.4.5 เครื่องช่วยหายใจประกอบส าเร็จในเครื่องและมาจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 
 3.4.6 มีแบตเตอรี่ส ารองการท างานของเครื่องช่วยหายใจเมื่อไฟฟ้าดับ โดยสามารถท างานต่อ 150 นาที 
ขึ้นอยู่กับการช่วยหายใจโดยเป็นแบตเตอรี่ที่ประกอบภายในหรือภายนอกเครื่องก็ได้ 

 3.5 ภาคแสดงข้อมูล 
 3.5.1 มีจอภาพขนาด 15.3 นิ้วแสดงข้อมูลระบบช่วยหายใจ สามารถแสดงค่าต่างๆ ได้แก่ Tidal Volume, 
Minute Volume, Respiratory Rate, Airway Pressure (Peak, Plat), PEEP, Compliance แสดงค่าออกซิเจน 
ไนตรัสออกไซด์ และก๊าซยาดมสลบ (O2, N2o, Anesthetic agents) ทั้งในช่วงหายใจเข้าและหายใจออก 
 3.5.2 สามารถแสดงการท านายค่าความเข้มข้นของน้ ายาสลบเหลวในอนาคต 20 นาทีได้ 
 3.5.3 สามารถแสดง Pressure-Volume และ Flow-Volume Loop ได้พร้อมๆ กัน 
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 3.5.4 มีระบบสัญญาณเตือนเป็นเสียงหรือไฟกระพริบเมื่อมีความผิดปกติของค่าการหายใจ เช่น Minute 
Volume, High/low, Low supply, Apnea, Pressure High etCO2 High / low, Circle leak และ Battery 
Low 
 3.5.5 แสดงข้อมูลติดตามค่าของก๊าซชนิดต่างๆ ในลมหายใจได้แก่ ค่าแรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(ETCO2) ค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยาสลบชนิดต่างๆ ได้แก่ ฮาโลเทน, ไอโซฟลูเรน, เซโวเรน, เดสฟลูเรน 
(ระบุประเภทของก๊าซได้โดยอัตโนมัติ) และค่า Minimum Alveolar Concentation (MAC) ตามอายุของผู้ป่วย 
 3.5.6 สามารถวัดและแสดงค่าการบริโภคก๊าซต่างๆ และน้ ายาสลบเหลวได้จากเมนูปรกติหน้าเครื่อง 
 3.5.7 มีระบบ หรือซอฟแวร์เพ่ือช่วยในการค านวณและแสดงค่าของ Fresh gas ที่จ่ายให้ผู้ป่วยว่า
เพียงพอหรือไม่ ในขณะที่ดมยาสลบแบบ Low Flow หรือ Minimal Flow Anesthesia เป็นแบบกราฟแท่ง
และแยกสีความรุนแรง 

 3.6 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่อเครื่องดมยาสลบ 1 เครื่อง 
       3.6.1 สายก๊าซออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ และอากาศพร้อมหัวต่อเข้า อย่างละ  1 ชุด 

  เครื่องดมยาสลบ สายแยกสีตามชนิดของก๊าซตามมาตรฐาน 
       3.6.2 ถังก๊าซออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์ส ารอง    อย่างละ  1 ถัง 
       3.6.3  ชุด Circle System ชนิด Disposable    จ านวน 20 ชุด 
       3.6.4 หน้ากากดมยาสลบเบอร์ 3 และ 4 ชนิดซิลิโคน   อย่างละ 1 ชุด 
       3.6.5 Flow sensor        จ านวน  5 ชิ้น 
       3.6.6 Sampling line       จ านวน 10 เส้น 
       3.6.7 Water trap       จ านวน 10 ชิ้น 

     3.7 เงื่อนไขเฉพาะ 
3.7.1 คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
3.7.2  รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากวันทีร่ับมอบ 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
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แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง                  .  
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา                                                              . 
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          1,995,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่         10 มิถุนายน 2562                                  . 
    เป็นเงิน          1,995,000.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท ที.เอส.เอ็ม.ซายน์ จ ากัด                                                                          . 
    5.2   บริษัท โซล เมดิคอล จ ากัด                                                                              . 
    5.3                                                                                                                 . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นางสาวอรชร          เอ่ียมอารีรัตน์     ต าแหน่ง        นายแพทย์เชี่ยวชาญ                        . 
                                                                             ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา         .                                                                                                                 
    6.2  นางสาวกมลวรรณ     ลิมปดาพันธ์       ต าแหน่ง        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                . 
                                                                             ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา         .                                                                                                                 
    6.3  นางสาวสุวชิา          วาสนาเป็นสุข     ต าแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                . 
                                                                             ด้านการพยาบาล                            .                             
 
 
 
 

 
    (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (        นางสาวอรชร  เอี่ยมอารีรัตน์ ) 
 
    (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (     นางสาวกมลวรรณ   ลิมปดาพันธ์ ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 

 (        นางสาวสุวิชา  วาสนาเป็นสุข       ) 
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