
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดัน ชนิดความถี่สูงสําหรับเด็ก  

ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 
1. ความตองการ  :  เครื่องชวยหายใจสําหรับเด็กชนิดความถ่ีสูงสําหรับเด็ก  
2.  วัตถุประสงคการใชงาน 

  เปนเครื่องชวยหายใจชนิดความถ่ีสูงท่ีใชกับเด็กท่ีมีภาวการณหายใจลมเหลวหรือไมเพียงพอ หรือไม
ตอบสนองตอการรักษาดวยเครื่องชวยหายใจแบบธรรมดา (Conventional Ventilator)  
     3. คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1  เปนเครื่องชวยหายใจสําหรับเด็ก ท่ีมีท้ังระบบธรรมดา, ระบบความถ่ีสูง (HFO) 
 และ แบบ nCPAP และ NIPPV หรือ DUOPAP  อยูภายในเครื่องเดียวกัน 

3.2  มีจอภาพ ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว ประกอบติดมากับตัวเครื่อง สามารถแสดงขอมูล                
เปนตัวเลขพรอมกราฟ การหายใจไดในเวลาเดียวกัน 

3.3  มี Battery back-up ชวยใหเครื่องทํางานในกรณีไฟฟาขัดของไดอยางนอย 1 ชั่วโมง  
3.4  ใชออกซิเจนจาก Tank หรือ Pipeline, อากาศจาก Tank , Pipeline หรือ 

จากเครื่องผลิตอากาศ  
3.5 ใชกับไฟฟา 220 โวลท 50 เฮริทซ 

      4. คุณลักษณะเฉพาะ  
4.1  เครื่องสามารถทํางานเปนระบบความถ่ีสูง (High frequency) ไดดังนี้  

                          4.1.1 ระบบ HFO สามารถปรับความถ่ีของความสั่นตัวของอากาศ  
(HFO Frequency)  ไดตั้งแต 5 ถึง 15 เฮริทซ 

      4.1.2  สามารถปรับความดันเฉลี่ยของทางเดินหายใจสวนตน (Mean Pressure)  
ไดสูงสุดไมนอยกวา  30 cmH2O หรือ มิลลิบาร 

      4.1.3  สามารถปรับ Oscillatory pressure ( Amplitude ) ไดตั้งแต 5 – 80 มิลลบิาร  
หรือสามารถปรับ HF-AM% ( Amplitude ) ไดตั้งแต 5 – 100% 

     4.1.4  สามารถปรับตั้งคา volume guarantee ใน Conventional mode  
     4.1.5  สามารถปรับตั้ง I:E Ratio ไดตั้งแต 1:1-1:3 หรือ 33 – 50% 
4.2 เครื่องสามารถทํางานชวยการหายใจในเด็กไดดังนี้  
     4.2.1 สามารถเลือกการควบคุมการหายใจ (Ventilation modes)  ไดแบบ convention mode 

HFOV และ Non Invasive mode 
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4.2.2 สามารถปรับคาความไวในการกระตุนเครื่องชวยหายใจแบบ flow หรือ volume  trigger  
4.2.3 ปรับอัตราการหายใจ (Respiratory frequency) ไดตั้งแต 2 ถึง 200 ครั้งตอนาที 
4.2.4 ปรับตั้งคาแรงดันหายใจเขา (Peak Inspiratory Pressure) ไดตั้งแต 5 ถึง 60 cmH2O                       

หรือ มิลลิบาร   
4.2.5 สามารถปรับตั้งคาแรงดันเสริมได PSV 
4.2.6 สามารถปรับตั้งเวลาในการให O2 Flush  
4.2.7 สามารถปรับตั้งเปอรเซ็นตออกซิเจน ไดตั้งแต 21 ถึง 100 %  
4.2.8 ปรับตั้งคา PEEP  ไดตั้งแต 0 ถึง 30 cmH2O หรือ มิลลิบาร 
4.2.9 ปรับตั้งระยะเวลาการหายใจเขา (Inspiratory time) ไดตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 วินาที  

  
4.3 มีระบบจอภาพ (Monitors) 

4.3.1 จอภาพ ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว แสดงกราฟการไหลของอากาศ, แรงดันและปริมาตร 
อากาศ (Flow, Pressure and Volume Waves ) 

4.3.2 แสดง Graphic loops  
4.3.3 แสดงคาการทํางานของปอดไดท้ังคาความยืดหยุนและความตานทานของปอด  

(Compliance & Resistance) 
4.3.4 แสดงคาอัตราการหายใจเปนตัวเลข (Respiratory rate)  
4.3.5 แสดงคาแรงดันหายใจเขา (Peak inspiratory pressure หรือ Pmax)  
4.3.6 แสดงคาแรงดันเฉลี่ย (Mean airway pressure)   
4.3.7 แสดงคาปริมาตรอากาศในการหายใจ (Tidal volume, Minute volume) 
4.3.8 แสดงคาเปอรเซ็นตออกซิเจน (FiO2 monitoring) 
4.3.9 แสดงขอมูลยอนหลัง (Trends) 

4.4 มีระบบเตือนภัย (Alarms) ตางๆ  ดังนี้ 
4.4.1 คา PEEP/CPAP สูงกวาท่ีกําหนด  
4.4.2 แรงดันจํากัดสูงกวาท่ีกําหนด (High Airway pressure)  
4.4.3 ปริมาตรอากาศหายใจสูงหรือต่ํากวาท่ีกําหนดตอนาที(High / low Minute volume) 
4.4.4 Apnea alarm 
4.4.5 Leak หรือ Flow limited 
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5. อุปกรณประกอบเครื่อง 

5.1  เครื่องใหความชื้นชนิดควบคุมอุณหภูมิไดพรอม Heated Wire        จํานวน  1  เครื่อง 
5.2  ภาชนะใสน้ําสําหรับเครื่องทําความชื้น (Reusable Chamber)         จํานวน  2  อัน  
5.3  ชุดวงจรผูปวย  (Reusable Patient Circuit)           จํานวน  2  ชุด   
5.4  อุปกรณตรวจวัดอัตราการไหลของแกส (Reusable Flow Sensor)         จํานวน  2  อัน 
5.5 ชุดปอดเทียม (Infant Test Lung)                                                  จํานวน  1  อัน 
5.6 คูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                     อยางละ 1  เลม 

6. บริษัทรับประกันสินคาเปนเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ีรับมอบ 
 

-------------------------------------------------- 


