






















แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

1. ชื่อโครงการ   ซ้ือเครื่องล้างไต (Hemodialysis) และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่                 ’ 
     จำนวน 1 ชุด                                                                                                   .                                                                                                       

2. กลุ่มงาน/ฝ่าย     กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน     .ส่วนราชการ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    ’     
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                           680,000.00                                    บาท  
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)           28 เมษายน 2565                                       . 
    เป็นเงิน          680,000.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                  -                      บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ำสุด) 
    5.1    บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด                                                                  . 
    5.2    บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด                                                            . 
    5.3                                                                                                                    ’                                                                                                                                                                                                                                   
..6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นางสาวเสาวลักษณ์    ไวพรรทา       ตำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ              . 
’                                                                     ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก                    ง                                                                
    6.2  นางโสรยา               บัวศรี           ตำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                     . 
’                                                                     ด้านการพยาบาล                                 ‘ 
    6.3  นายสุระพันธ์            กาสุนันท์       ตำแหน่ง    นายช่างเทคนิคชำนาญงาน                     .  

 
  
       (ลงชื่อ) .........................................................................ประธานกรรมการ  
 (        นางสาวเสาวลักษณ์  ไวพรรทา ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ  
 (               นางโสรยา   บวัศร ี ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ  
 (             นายสุระพันธ์   กาสุนันท์       ) 
 
 



คุณลักษณะเฉพาะเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ 

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
ใช้ผลิตน้ำบริสุทธ์เพื่อนำเข้าเครื่องไตเทียมไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยไตวายชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง 

ส่วนประกอบท่ีสำคัญ 
1. มีชุดกรองตะกอนจำนวน 1 ชุด  ขนาด 5 ไมครอน ความยาวไส้กรองไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
2. มีชุดกรองคาร์บอนจำนวน 1 ชุด  ขนาด 5 ไมครอน ความยาวไส้กรองไมน่้อยกว่า 10 นิ้ว 
3. มีชุดเรซิ่นจำนวน 1 ชุด  ขนาด 5 ไมครอน ความยาวไส้กรองไมน่้อยกว่า 10 นิ้ว 
4. RO membrane ชนิด Thin Film Composite สามารถผลิตน้ำได้สูง มีประสิทธิภาพในการกำจัดเกลือได้     ไม่

น้อยกว่า 95% ทนต่อการทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ 
5. มีอุปกรณ์วัดความดันของน้ำ ( Pressure gauge ) จำนวน 3 ชุด 

5.1 วัดแรงดันของน้ำเข้าที่ชุดตัวกรองน้ำ (Filter inlet gauge) 
5.2 วัดแรงดันของน้ำเข้าที่ชุดเมมเบรน (RO membrane  inlet  gauge) 
5.3 วัดแรงดันของน้ำเข้าที่ชุดตัวกรอง (RO membrane outlet gauge) 

6. มีอุปกรณ์วัดค่าความบริสุทธิ์ของน้ำอย่างน้ำ 1 ชุด หน่วยวัดเป็นไมโครซีเมนต์ 
6.1 วัดความบริสุทธิ์ของน้ำที่ผลิตได้ ( Product Conductivity) 

7. มีอุปกรณ์วัดอัตราไหลของน้ำ ( Flow sensor) 2 ชุด สำหรับวัดอัตราการไหลของน้ำ RO ที่ผลิตได้และน้ำทิ้งของระบบ 
8. มีปั๊มแรงดันสูงสำหรับดันน้ำดิบเข้า RO membrane 
9. มีระบบช่วยป้องกันไม่ให้ปั๊มแรงดันสูงเสียหายกรณีน้ำดิบเข้าระบบน้ำเกินไปหรือไม่มีน้ำดิบเข้าระบบ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวเครื่องมีล้อเข็น เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
2. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
3. สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ตามมาตฐาน AAMI มีอัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/ชม.หรือดีกว่า 
4. มีโปรแกรมการการอบฆ่าเชื้อ 
5. มีใบตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามาตรฐาน AAMI 

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบเครื่อง 
1. สายน้ำเข้าเครื่องยาวอย่างน้อย 3 เมตร  1 เส้น 
2. สายน้ำทิ้งยาวอย่างน้อย 3 เมตร   1 เส้น 
3. ไส้กรอง 5 ไมครอน ยาวไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 1 อัน 
4. ไส้กรองเรซิ่น ยาวไมน่้อยกว่า 10 นิ้ว  1 อนั 

 

   (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 
                            (     นางสาวเสาวลักษณ์   ไวพรรทา    ) 
 

 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
        (          นางโสรยา   บวัศรี         )           (      นายสุระพันธ์   กาสุนันท์    ) 
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5. ไส้กรองคาร์บอน ยาวไมน่้อยกว่า 10 นิ้ว  1 อนั 
6. คู่มือการใช้งานภาษาไทย   1 เล่ม 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. บริษัทฯ รับประกันเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันตรวจรับ 
2. บริษัทฯ ต้องตรวจเช็คระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องฟอกไต (Portable RO) 
  2.1 ตรวจเช็คการทำงานของระบบ Pretreatment 
       2.1.1 ตรวจเช็คแรงดันของระบบน้ำประปาที่ส่งเข้า 2-4 bar 
       2.1.2 ตรวจเช็คแรงดันน้ำบริสุทธิ์ขาออก 2-4 bar 
       2.1.3 ตรวจสอบสภาพไส้กรอง ได้แก่ ไส้กรองตะกอน 5 ไมครอน เป็นต้น 
       2.1.4 ตรวจเช็คสภาพ Housing ของเครื่อง 
   2.2 ตรวจเช็คระบบการทำงานของ Reverse Osmosis 
       2.2.1 เช็คอัตราการไหลของน้ำหรือปริมาณน้ำ RO ที่ผลิต 
       2.2.2 เช็คแรงดันของน้ำตามจุดต่าง ๆ 
       2.2.3 เช็คการทำงานของระบบไฟ 
       2.2.4 เช็ค switch อัตโนมัติต่าง ๆ  
       2.2.5 เช็คการทำงานของปั๊มแรงดันสูง 
       2.2.6 เช็คการทำงานของท่อ, วาล์ว, รอยต่อ 
       2.2.7 เช็คคุณภาพน้ำจาก monitor 
3. บริษัทฯ ต้องทำความสะอาดเครื่องภายนอก 
4. บริษัทฯ ต้องตรวจเช็คความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากเชื้อของน้ำ RO 
  4.1 ส่งตรวจเพาะเชื้อน้ำ RO ทุก 3 เดือน จำนวน 8 ครั้ง 
  4.2 ส่งตรวจ endotoxin น้ำ RO ทุก 3 เดือน จำนวน 8 ครั้ง 
5. บริษัทฯ ต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานและดูแลรักษาให้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี 
6. บริษัทฯ ต้องบริการฆ่าเชื้อภายในเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ด้วย puristeril 340 หรือ puristeril plus ทุก 3 เดือน  
    จำนวน 8 ครั้ง  
 

                              คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

    (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 
                            (    นางสาวเสาวลักษณ ์  ไวพรรทา    ) 
 

    (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
                             (            นางโสรยา   บัวศรี           ) 
 

    (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 
                            (        นายสุระพันธ์  กาสุนันท์      ) 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างไต (Hemodialysis) 
  

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
1.1 เพ่ือใช้รักษาบําบัดทดแทนไต สําหรับผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
1.2 เพ่ือใช้ในการรักษา บําบัดทดแทนไตผู้ป่วย ท่ีเกิดการสูญเสียความสามารถของไตหรือมีข้อบ่งชี้ในการรักษาบําบัด  
     ทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม สามารถเลือกรูปแบบวิธีการรักษาด้วยวิธี 

- Hemodialysis 
- Isolate UF 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1 เป็นเครื่องไตเทียมท่ีควบคุมการทํางานด้วย processor  
2.2 ใช้ NSS ในการเตรียม (Rinse) ต้ังแต่ 900 มิลลิลิตรข้ึนไป เพ่ือช่วยประหยัดเวลาและปริมาณ NSS 
2.3 เป็นเครื่องท่ีมีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
2.4 หน้าจอ (Display and Monitor) เป็นระบบแตะสัมผัส (Touch screen)  
2.5 ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์ 50-60 เฮิรตซ์, 9 แอมแปร์ 
2.6 มีระบบสัญญานเตือนด้วยเสียง, ไฟแสดงสถานะ และตัวอักษร เม่ือเกิดความผิดพลาด หรือข้อขัดข้อง  
2.7 มีระบบสํารองไฟ ไม่น้อยกว่า 20 นาที ในกรณีไฟดับ หรือไฟตก 
2.8 มีโปรแกรมสามารถใช้ตรวจหาความผิดพลาดของเครื่องได้ 
2.9 มีจอภาพแสดงข้อมูลขณะทํางาน และคําแนะนําในการทํางาน  
2.10 มีจอภาพแสดงฟังก์ชั่น และระบบการทํางานของเครื่อง  
2.11 สามารถทํา Hemodialysis โดยใช้กับตัวกรองเลือดได้  

 

3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
3.1 ระบบอัดฉีดเลือด (Blood Delivery System) 

3.1.1 สามารถควบคุมอัตราการไหลของเลือด ได้ตั้งแต่ 30 - 600 มิลลิลิตร/นาที 
3.1.2 สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยผู้ใหญ่ โดยสายนําส่งเลือด (Blood line) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร 
3.1.3  สามารถแสดงอัตราการไหลของเลือด และปริมาณเลือดท่ีไหลผ่านตัวกรองเลือดในขณะท่ีทําการฟอกเลือดอยู่ได้ตลอดเวลา       

 
 
    (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 
                            (     นางสาวเสาวลักษณ์   ไวพรรทา    ) 
 

 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
        (          นางโสรยา   บวัศรี         )           (      นายสุระพันธ์   กาสุนันท์    ) 
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3.2 ระบบป๊ัมเฮปาริน (Heparin Pump) (สามารถติดตั้งเพ่ิมเติมได้) 
3.2.1 สามารถใช้กับกระบอกฉีดยาขนาด 20 มิลลิลิตร ได้ 
3.2.2 สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาเฮปารินแบบต่อเนื่อง ได้ในอัตรา 0.5 - 10 มิลลิลิตร/ชั่วโมง  
3.2.3 สามารถให้เฮปารินแบบฉีด Bolus ได้สูงสุด 1 - 9.9 มิลลิตร/ครั้ง        

3.3 ระบบป๊ัมน้ํายาไตเทียม (Dialysis Pump) 
3.3.1 เป็นปั๊มอัดฉีดน้ํา concentrate และปั๊มน้ํายา bicarbonate เพ่ือผสมกับน้ําบริสุทธิ์ให้ได้สัดส่วนตามท่ีต้องการ  
        ให้เป็นน้ํายาฟอกเลือด 
3.3.2 สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาไตเทียม ได้ตั้งแต่ 0, 300, 500 มิลลิตร/นาที 
3.3.3 มีระบบป้องกันการเกิดฟองอากาศในน้ํายาไตเทียม 
3.3.4 มีสัญลักษณ์แสดงการไหลของน้ํายาไตเทียม 
3.3.5 การทํางานของปั๊มน้ํายาไตเทียม จะควบคุมการไหลของน้ํายาด้วยกระเปาะปริมาตรสมดุลย์คู่ ซ่ึงมีระบบป้องกัน    
       การเกิดฟองอากาศของน้ํายาด้วย (Double balancing chamber with secondary degassing system) หรือ 
       Duplex pump 
3.3.6 สามารถควบคุมความเข้มข้นของน้ํายาไตเทียมในระบบได้ตลอดเวลา ด้วยเครื่องวัดค่าการนําไฟฟ้า ของสารละลาย  
       ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีท่ีแสดงค่าการนําไฟฟ้า ในช่วงต้ังแต่ 12.8 ถึง 15.7 mS/cm. 
3.3.7 สามารถปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของโซเดียม และไบคาร์บอเนต ในน้ํายาได้ 
3.3.8 สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ํายาได้ ในช่วงระหว่าง 35.0 - 39.0 องศาเซลเซียส  

3.4 ระบบควบคุมการดึงน้ําจากเลือด (Ultrafiltration) 
3.4.1 เป็นระบบการตวงวัดปริมาตรของเหลว ท่ีดึงออกจากคนไข้ด้วยกระเปาะสมดุลย์ (Volumetrically balanced)    
        หรือ ระบบ UF pump 
3.4.2 สามารถต้ังเป้าจํานวนในการดึงน้ําจากผู้ป่วยได้สูงสุด 9,990 มิลลิลิตร 
3.4.3 สามารถดึงน้ําจากผู้ป่วย (Maximum UF rate) ได้สูงสุด 2,000 มิลลิตร/ชั่วโมง 
3.4.4 มีตัวเลขแสดงค่าต่างๆ ขณะฟอกเลือดตลอดเวลา ได้แก่   

- UF TIME 
- UF GOAL 
- UF RATE 
- UF VOLUME REMOVED  

3.4.5 การดึงน้ําใช ้ultrafiltration pump (UF pump) เป็นตัวควบคุม ทําให้ปริมาณน้ําท่ีดึงออกจากผู้ป่วยมีความถูกต้องแม่นยําสูง 
 

    (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 
                            (     นางสาวเสาวลักษณ์   ไวพรรทา    ) 
 

 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
        (          นางโสรยา   บวัศรี         )           (      นายสุระพันธ์   กาสุนันท์    ) 
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3.5 ระบบสัญญาณเตือน และความปลอดภัย (Safety System) 
3.5.1 มีท่ีแสดงผลความดันหลอดเลือดดํา Venous Pressure ต้ังแต่ –60 ถึง +500 mm Hg.  
3.5.2 มีท่ีแสดงผลความดันหลอดเลือดแดง Arterial Pressure ต้ังแต่ –300 ถึง +280 mm Hg. 
3.5.3 สามารถแสดงค่าความดันท่ีเกิดข้ึนในกระบอกกรองเลือด (TMP) ต้ังแต่ –60 ถึง +500 mm Hg. 
3.5.4 มีการตรวจจับฟองอากาศในเลือด ด้วยระบบ Ultrasonic Transmission 
3.5.5 มีการตรวจจับการรั่วไหลของเลือด (Blood leak) ในน้ํายา (Dialysate) ตามมาตรฐานของเครื่องล้างไต โดยมีความไว    
       (Sensitivity) ปริมาณเลือดท่ีรั่วไหลต่อนาทีน้อยกว่าหรือไม่เกิน 0.35 – 0.5 มิลลิลิตร/นาที ท่ีฮีมาโตคริต 20% - 32% 
3.5.6 มีระบบสัญญานเตือนด้วยเสียง, ไฟแสดงสถานะ และตัวอักษร เม่ือเกิดเหตุข้อขัดข้อง 
3.5.7 มีระบบทดสอบการทํางานของเครื่อง ว่าปกติหรือไม่ ตามลําดับข้ันตอนการทดสอบเครื่อง ก่อนใช้เครื่องกับผู้ป่วย  
       (Automatic test of the safety systems :T1 test)  
3.5.8 สามารถเตรียมตัวกรองเลือดและสายนําเลือด เพ่ือใช้กับผู้ป่วย (Filled dialyzer and blood tubing) และสามารถ 
       ทําได้พร้อมกับการทําความสะอาด และในข้ันตอนการทดสอบเครื่อง  
3.5.9 มีระบบสํารองไฟ ในกรณีไฟฟ้าดับ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องสํารองไฟใดๆจากนอกระบบ เพ่ือให้ปั๊มอัดฉีดเลือด 
        สามารถทํางานต่อไป (Built-in battery)  

3.6. ระบบการล้างทําความสะอาด และฆ่าเช้ือ (Cleansing and Disinfection) 
3.6.1 สามารถใช้ได้ท้ังความร้อน และสารเคมี พร้อมระบบการกําจัดสารเคมีออกจากเครื่องโดยอัตโนมัติ                  
3.6.2 โดยมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานได้ ตามความเหมาะสมอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่ Rinse, Heat disinfection และ   
        Degreasing 

3.7 ไส้กรองน้ํายาไตเทียม สําหรับดักจับสาร Endotoxin ทําให้น้ํายาไตเทียมมีความบริสุทธิ์สูง (Ultrapure Dialysate) 
3.8 สามารถใช้สารเข้มข้นไบคาร์บอเนตแบบถังน้ําได้          
3.9 อุปกรณ์ประกอบ 

3.9.1 มีอุปกรณ์สําหรับยึดจับตัวกรองเลือด (Dialyzer Holder) 1 อัน 
3.9.2 มีท่ีแขวนน้ําเกลือ (Infusion hook) แบบแขวนได้ 2 ถุง 

 
 

    (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 
                            (     นางสาวเสาวลักษณ์   ไวพรรทา    ) 
 

 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
        (          นางโสรยา   บวัศรี         )           (      นายสุระพันธ์   กาสุนันท์    ) 
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เง่ือนไขเฉพาะ 
1. เครื่องล้างไตดังกล่าวต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
2. บริษัทฯ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าท้ังหมดโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี  
   นับถัดจากวันท่ีรับมอบ ในระยะเวลาการรับประกัน ต้องส่งช่างเข้ามาดูแลบํารุงรักษาทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง)   
   พร้อมรายงานผลการบํารุงรักษา 
3. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
4. บริษัทฯ ผู้ขาย ต้องส่งผู้ท่ีมีความรู้มาสอนสาธิตการใช้งาน การแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจนสามารถใช้งานได้ 
5. บริษัทฯ ผู้ขายต้องแสดงเอกสารการรับรองมาตรฐานของสินค้า ถ้าเป็นสินค้าจากต่างประเทศต้องแสดงเอกสารการนําเข้า 
   สินค้าท่ีผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
6. บริษัทฯ ผู้ขายต้องทําเครื่องหมายระบุหัวข้อในเอกสารและแคตตาล็อคท่ีระบุรายละเอียด ให้ตรงตามรายละเอียด 
   คุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดของทางราชการ 
7. บริษัทฯ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้แทนจําหน่ายท่ีมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่าย  
8. ต้องมีใบรับรองช่างผ่านการฝึกอบรม 
9. กําหนดส่งสินค้าภายใน 150 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 
 

                              คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

    (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 
                            (    นางสาวเสาวลักษณ์   ไวพรรทา    ) 
 
    (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
                             (            นางโสรยา   บัวศรี           ) 
 
    (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 
                            (        นายสุระพันธ์  กาสุนันท์      ) 
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