




















รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะเคร่ืองเพิ่มอุณหภูมิเคมีบ าบัดเพื่อส่งถ่ายแก่ผู้ป่วย 
 

1. วัตถุประสงค์ในการบ่งใช้: เป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการรักษาโดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มอุณหภูมิในช่อง
อกหรือช่องท้องของผู้ป่วยมะเร็ง  
 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค 
               2.1 ระบบควบคุมของตัวเครื่อง (Hyperthermia pump) 

2.1.1 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37 – 48 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ
ความต้องการของผู้ท าการรักษา รวมถึงความทนทานของคนไข้                              

2.1.2 ให้พลังงานความร้อนแบบ Electromagnetic induction ขั้นต่ า 1,400 วัตต์ แก่
ของเหลวโดยตรง  

2.1.3 ตัวปั๊มแรงดันคงที่ที่สามารถปรับอัตราเร็วในการปั๊มของเหลวได้ตั้งแต่  
10-1,000 มิลลิลิตรต่อนาที (โดยสามารถเพ่ิมและลดได้คราวละ 10 มิลลิลิตรต่อนาที)  

2.1.4 หน้าจอแสดงผลสามารถแสดงพารามิเตอร์หลักๆ ดังนี้  
 อัตราการไหลของของเหลว (flow rate) 
 ปริมาตรของของเหลวทั้งหมดที่ผ่านตัวปั๊ม (total volume infused) 
 แรงดันในสาย (line pressure) 
 อุณหภูมิของของเหลวที่ออกจากตัวปั๊ม (output fluid temperature), 
 อุณหภูมิของของเหลวในช่องท้องของผู้ป่วย ที่สามารถวัดได้สูงสุดถึง 4 จุด (patient 

temperature), 
 ข้อความเตือนเมื่อระบบมีปัญหา (alarm message) 

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
   (ลงชื่อ) ...................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (        นายระวิศักดิ์   จนัทร์วาสน์       ) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................กรรมการ 
                                         (      นางสาวมาลัย   สงฆ์ประสิทธิ์      ) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................กรรมการ 

  (        นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์       ) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................กรรมการ 
                                          (      นางสาววัลลภา   พลายอินทร์     ) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................กรรมการ 

  (       นางสาวดวงดาว   ขุนอักษร       ) 



2.1.5 ตัวเครื่องมีระบบตรวจจับอากาศ (Air detector) เพ่ือตรวจจับอากาศภายในสาย และ
ป้องกันอากาศเข้าไปในตัวผู้ป่วย  

2.1.6 มีกระบวนการ Automatic Air Purging ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไล่อากาศภายในสาย
ทุกๆ 2 ลิตร ของการปั๊มของเหลว  

                     2.1.7 ขนาดของตัวเครื่อง กว้าง 19.05 เซนติเมตร ยาว 34.29 เซนติเมตร สูง 30.48 เซนติเมตร  
2.1.8 น้ าหนักของตัวเครื่องเท่ากับ 13.0 กิโลกรัม 
2.1.9 ใช้กระแสไฟฟ้าได้ทั้งช่วง 115-120 โวลต ์และ 230 โวลต์                            
2.1.10 แบตเตอรี่ส ารองของตัวเครื่องเป็นแบบตะกั่ว (Rechargeable lead acid battery) 
ที่สามารถส ารองพลังงานไว้ใช้ได้ 90 วินาที  

                     2.1.11 หน้าจอเป็นแบบผิวสัมผัสกันน้ า (Touch screen) ขนาดกว้าง 6.35 เซนติเมตร  
 ยาว 12.7 เซนติเมตร  

 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
3.1 มีคู่มือการใช้งาน 1 ฉบับ 
3.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 

 

4. อุปกรณ์เสริมส าหรับประกอบเครื่อง 
4.1 IV pole    จ านวน 1 ต้น  
4.2 Large Volume Reservoir holder จ านวน 1 อัน 

   4.3 AC power cable   จ านวน 1 เส้น 
 4.4 Temperature cable  จ านวน 2 เส้น 
 4.5 Vacuum Regulator   จ านวน 1 ชุด 

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
   (ลงชื่อ) ...................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (        นายระวิศักดิ์   จนัทร์วาสน์       ) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................กรรมการ 
                                         (      นางสาวมาลัย   สงฆ์ประสิทธิ์      ) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................กรรมการ 

            (        นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์       ) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................กรรมการ 
                                         (      นางสาววลัลภา   พลายอินทร์     ) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................กรรมการ 
    (       นางสาวดวงดาว   ขุนอักษร      ) 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ    ซ้ือเครื่องเพ่ิมอุณหภูมิเคมีบ ำบัดเพ่ือส่งถ่ำยแก่ผู้ป่วย จ านวน 1 เครื่อง 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 
    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           2,500,000.00                                              บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 มกราคม พ.ศ. 2563  
    เป็นเงิน        2,500,000.00           บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                    -                      บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาด คือ 
     บริษัท ทรำนส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ำกัด       
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     6.1  นำยระวิศักดิ์ จันทร์วำสน์        ต าแหน่ง   นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
                                                                         ด้ำนเวชกรรม สำขำศัลยกรรม      
     6.2  นำงสำวมำลัย  สงฆ์ประสิทธิ์       ต าแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
                                                                         ด้ำนกำรพยำบำล   
     6.3  นำงสำวสนธยำ   แก้วรัตน์            ต าแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
                                                                         ด้ำนกำรพยำบำล 
     6.4  นำงสำววัลลภำ   พลำยอินทร์        ต าแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
     6.5  นำงสำวดวงดำว   ขุนอักษร           ต าแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้รา 
 

       (ลงชื่อ).................................................................ประธำนกรรมกำร 
      (       นำยระวิศักดิ์   จันทร์วำสน์     ) 
 
                              (ลงชื่อ).................................................................กรรมกำร 
      (      นำงสำวมำลัย   สงฆ์ประสิทธิ์    ) 
 
                              (ลงชื่อ).................................................................กรรมกำร 
                                     (       นำงสำวสนธยำ   แก้วรัตน์        ) 
 
                              (ลงชื่อ).................................................................กรรมกำร 
      (     นำงสำววัลลภำ   พลำยอินทร์    ) 
 
                              (ลงชื่อ).................................................................กรรมกำร 
                                     (      นำงสำวดวงดำว   ขุนอักษร       ) 


