
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

เคร่ืองดมยาสลบและชุดระเหยน า้ยาสลบแบบอิเล็กทรอนกิส์ที่มีระบบปรับจ่ายอากาศอัตโนมัติ 

ต้าบลบางตลาด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

1. ความต้องการ 

เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ คือ ก๊าซออกซิเจน (O2) , ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และอากาศ (Air) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 
(Ventilator) และเครื่องระเหยน ้ายาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 4 เครื่อง 

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน 

   ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการให้การระงับความรูส้ึกท่ีให้ความปลอดภยัอย่างสูงแก่ผู้ป่วยตั งแต่เด็กแรกเกิดก่อนก้าหนดจนถึงผู้ใหญ่ที่มา
รับการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยวิกฤตทีม่ีความผดิปกติของระบบทางเดินหายใจ สามารถรองรับการดมยาสลบด้วยเทคนิค low flow ได้อย่าง
ปลอดภัย 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
3.1 เป็นเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด คือ ก๊าซออกซิเจน (O2), ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และอากาศ (Air) สามารถใช้ร่วมกับ

ระบบจ่ายกา๊ซของโรงพยาบาลได ้
3.2 เครื่องช่วยหายใจเป็นชนิดที่ประกอบอยู่ในเครื่องดมยาสลบ (Built-in) มาจากโรงงานผู้ผลิต 
3.3 เครื่องระเหยน ้ายาสลบเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Vaporizer)  
3.4 สามารถใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ ์
3.5 มีระบบไฟฟ้าส้ารอง (Battery Backup) ประกอบส้าเร็จในเครื่องดมยาสลบ ในกรณีฉุกเฉินสามารถใช้ไฟส้ารองได้นานอย่างน้อย 

30 นาที 
 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 เคร่ืองดมยาสลบ (Anesthetic machine) 

4.1.1 เป็นเครื่องดมยาสลบท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมลี้อ 4 ล้อ และมหี้ามล้อ 
4.1.2 มีลิ นชักส้าหรับเก็บอุปกรณ์อย่างนอ้ย 2 ลิ นชัก 
4.1.3 มีโต๊ะหรือพื นท่ีส้าหรับรองเขียน 
4.1.4 มีช่องส้าหรับใสเ่ครื่องระเหยน ้ายาสลบทีส่ามารถเปิดใช้งานได้ทันทีอย่างน้อย 1 ช่อง  
4.1.5 มีที่แขวนถังก๊าซส้ารองส้าหรับก๊าซออกซิเจน และอากาศหรือไนตรสัออกไซด์ตดิอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องดมยาสลบ  
4.1.6 ในกรณีที่ต้องการใช้ออกซิเจนฉุกเฉิน จะมีระบบจ่ายก๊าซออกซเิจน (O2 Flush Valve) โดยตรงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 25 ลิตรต่อ

นาท ี
4.1.7 ชุดควบคุมและวัดการไหล Fresh gas flow ควบคุมด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ สามารถวัดและควบคมุการไหลของก๊าซได้

อย่างน้อยตั งแต่ 0.3-15 ลิตรต่อนาที และแสดงค่าเป็นกราฟแท่งและตัวเลขบนหน้าจอแสดงผล 
4.1.8 มีระบบรักษาความปลอดภยั ควบคุมความเขม้ข้นของก๊าซออกซิเจนใน Fresh gas ให้อยู่ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 21% กรณี

ใช้ก๊าซออกซิเจนผสมกบัอากาศ และ ไม่น้อยกว่า 25% กรณีใช้ก๊าซออกซิเจนผสมกับก๊าซไนตรสัออกไซด ์



4.1.9 สามารถจ่ายก๊าซออกซิเจนฉุกเฉินได้ขณะระบบไฟฟ้าของเครื่องขัดขอ้ง โดยสามารถปรับอตัราการไหลสูงสุดของก๊าซ
ออกซิเจนไดไ้ม่น้อยกว่า 10 ลิตรตอ่นาท ี

4.1.10 มีระบบ System checkout เพื่อตรวจเช็คความปลอดภัยในการใช้เครื่อง แต่ในกรณตี้องการใช้งานฉุกเฉินก็สามารถเลือก
ตรวจเช็คระยะสั นหรือสามารถข้ามขั นตอนการตรวจเช็คได้               

4.1.11 มีระบบ Anesthesia Gas Scavenging (AGS) ที่สามารถใช้ร่วมกับระบบของโรงพยาบาลได ้
4.1.12 Patient cassette หรือ Breathing Circuit ภายในชุดวงจรหายใจของเครื่องดมยาสลบท้ามาจากวัสดุทนทานต่อการใช้งาน 

สามารถน้าไป autoclave ได้ ซึ่งสามารถถอดและประกอบได้ง่าย โดยไมต่้องใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆ ทั งสิ น         
4.1.13 เครื่องจะต้องมรีะบบ Network เพื่อสามารถเช่ือมต่อกับระบบข้อมลูรวมได้ โดยใช้ Serial port แบบ RS-232 เป็นอย่างน้อย 
4.1.14 ได้รับมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย IEC 60601-1 

4.2 เคร่ืองช่วยหายใจ 
4.2.1 สามารถใช้ช่วยหายใจขณะดมยาสลบทั งในเด็กแรกเกดิและผู้ใหญ่ ซึง่มีระบบควบคมุปริมาตรและแรงดันของก๊าซได้อย่าง

แม่นย้า 
4.2.2 เป็นเครื่องช่วยหายใจท่ีประกอบเสร็จ (Built in) มาพร้อมกับเครื่องดมยาสลบ มจีอแสดงผลการบริหารระบบการหายใจ และ

วัดปริมาณก๊าซต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
4.2.3 มีวาวล์สา้หรับปรับแรงดันในเครื่องดมยาสลบ (APL Valve) ซึ่งควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบแบบปรับเอง

สามารถปรับได้สูงสุดอย่างน้อย 70 เซนติเมตรน ้า พร้อมสวิทซ์ส้าหรับเลือกระหว่าง Manual และ Automatic 
Ventilation  

4.2.4 มีระบบควบคุมและปรับจา่ยความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจน, ความเข้มข้นของน ้ายาดมสลบและ Fresh Gas Flow อัตโนมัติ 
เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของก๊าซดมสลบเมื่อสิ นสุดการหายใจออก (EtAA) และความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนตามที่ก้าหนดไว้ 

4.2.5 สามารถควบคุมการท้างานของเครื่องช่วยหายใจแบบต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจและตั งค่าตา่งๆได้อย่างน้อยดังต่อไปนี  
4.2.5.1 ตั งค่าปริมาตรการหายใจในแตล่ะครั งไดต้ั งแต่ 20-1,500 มิลลลิิตร 
4.2.5.2 ตั งค่า Inspiratory pressure ไดต้ั งแต่ 5-60 เซนติเมตรน ้า 
4.2.5.3 ตั งความถี่ของการหายใจได้ตั งแต่ 4-100 ครั งต่อนาที 
4.2.5.4 ตั งค่า PEEP ได้ตั งแต่ 4-30 เซนติเมตรน ้า 
4.2.5.5 ตั งค่า Inspiratory flow ไดสู้งสดุอย่างน้อย 120 ลิตร/นาที 
4.2.5.6 ตั งอัตราส่วนการหายใจเข้าและออกได้ตั งแต่ 2:1 ถึง 1:8 

4.2.6 สามารถปรับตั งการท้างานได้อยา่งน้อยดังนี  
4.2.6.1 Manual/Bag 
4.2.6.2 AFGO หรือ ACGO 
4.2.6.3 Volume Control (VC)  
4.2.6.4 Pressure Control (PC) 
4.2.6.5 Pressure Regulated Volume Control (PRVC หรือ PCV-VG) 
4.2.6.6 Pressure support (PS) 
4.2.6.7 Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)      

 
 
 
 



4.3 เคร่ืองเฝ้าติดตามระบบการช่วยหายใจ 
4.3.1 จอภาพแสดงข้อมลู (Display) ขนาดอย่างน้อย 15 นิ ว แบบจอสี สามารถโยกปรับเปลี่ยนตา้แหน่งได้ สามารถปรับตั งด้วย

ระบบ Touch screen และปุม่หมุน สามารถปรับค่าทีส่้าคญัไดโ้ดยตรง 
4.3.2 สามารถแสดงภาพคลื่นการหายใจ (Wave form) ได้อย่างน้อย 3 Wave form และสามารถแสดง Flow-Volume Loop, 

Volume-Pressure Loop หรือ Pressure-Volume Loop และท้า Reference Loop ได ้
4.3.3 สามารถเรียกดูข้อมูลของผู้ป่วยย้อนหลัง (Trends) ได้ แบบตัวเลขหรือแบบรูปภาพนานอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง 
4.3.4 สามารถแสดงค่าความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนตรสัออกไซด์  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 
4.3.5 สามารถแสดงค่าเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของยาดมสลบในช่วงของการหายใจเข้าและหายใจออกได้ทั ง 3 ชนิด คือ 

Isoflurane, Sevoflurane และ Desflurane พร้อมทั งมี Infrared Sensor ตรวจจ้าแนกชนิดต่างๆ ของยาดมสลบแบบ
อัตโนมัตเิมื่อมีการผสมกันของยาดมสลบ 

4.3.6 สามารถแสดงค่า Minute Volume (MV), Peak Airway Pressure, Mean Airway Pressure, Positive End Expiratory 
Pressure (PEEP) และ Airway Pressure 

4.3.7 มีระบบสัญญาณเตือนในรูปแบบของเสียงและข้อความต่างๆ ดังนี  High Pressure, High-Low Expiratory Minute 
Volume, High-Low Respiratory Rate, Apnea 

4.4 เคร่ืองระเหยน ้ายาสลบ (Vaporizer)        
4.4.1 เป็นแบบ Electronic Injector หรือ Electronic Control 
4.4.2 สามารถเติมน า้ยาสลบได้อย่างน้อย 220 มิลลิลิตร 
4.4.3 เป็นชนิดใช้กับน ้ายาสลบ ซีโวฟลเูรน (Sevoflurane) หรือ เดสฟลเูรน (Desflurane) จ้านวน 1 ชุด ต่อเครื่องดมยาสลบ 1 

เครื่อง 
4.5 ชุดดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Absorber) 

4.5.1 ชุดดูดซับก๊าซคาร์บอนดไ์ดออกไซด์เป็นส่วนหน่ึงของ breathing system สามารถบรรจุโซดาไลมไ์ดไ้ม่น้อยกว่า 700 กรัม 
4.5.2 มีสวิตซส์้าหรับปรับไปใช้กับเครื่องช่วยหายใจ (Bag to Ventilator Switch) 
4.5.3 มีวาล์วสา้หรับปรับแรงดันในวงจรดมยา(APL Valve) 

4.6 ภาควัดปริมาณก๊าซต่างๆ ขณะดมยาสลบ 
4.6.1 ใช้เทคนิคต่างๆ ในการตรวจวัดปรมิาณก๊าซต่างๆ ดังนี  

4.6.1.1 ตรวจวัดก๊าซออกซเิจนด้วยระบบ Paramagnetic 
4.6.1.2 ตรวจวัดก๊าซไนตรัสออกไซด์, คารบ์อนไดออกไซด,์ ยาดมสลบด้วย Infrared Technology 
4.6.1.3 มีระบบบ่งชี ยาดมสลบสลบแบบอตัโนมัติ (Auto Agent Identification) 

4.6.2 สามารถวัดปรมิาณก๊าซออกซิเจนได้ ทั ง FiO2 และ EtO2  
4.6.3 สามารถวัดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ทั ง FiCO2 และ EtCO2  และสามารถแสดงรูปกราฟได ้
4.6.4 มีอัตราการสุม่ตัวอย่าง เพื่อดูดก๊าซเข้าไปวัดไมเ่กิน 200 มิลลิลติรตอ่นาที 
4.6.5 สามารถตรวจวดัปริมาณของน ้ายาไอโซฟลเูรน (Isoflurane), ซีโวฟลเูรน (Sevoflurane) และเดสฟลูเรน (Desflurane) เป็น

เปอร์เซ็นต์ได ้
 
 
 
 
 



5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
5.1 สายก๊าซออกซิเจนพร้อมหัวข้อต่อเข้าเครื่องดมยาสลบ    จ้านวน 4 ชุด 
5.2 สายก๊าซไนตรัสออกไซค์ พร้อมหัวข้อต่อเข้าเครื่องดมยาสลบ   จ้านวน 4 ชุด 
5.3 สายอากาศพร้อมหัวข้อต่อเข้าเครือ่งดมยาสลบ     จ้านวน 4 ชุด 
5.4 Vaporizer Sevoflurane  หรือ Desflurane    จ้านวน 4 ชุด 
5.5 Set of Patient tube ส้าหรับผู้ใหญ ่    จ้านวน 4 ชุด 
5.6 Set of Patient tube ส้าหรับเดก็     จ้านวน 4 ชุด 
5.7 ถุงลมขนาด 2 ลิตร        จ้านวน 4 ชิ น 
5.8 ถังก๊าซออกซิเจน และก๊าซไนตรัสออกไซด(์ผลิตภายในประเทศ)    อย่างละ 4 ท่อ 
5.9 คูม่ือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      จ้านวน 4 ชุด 

 
6. เง่ือนไขเฉพาะ 

6.1 เป็นเครื่องใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกันคณุภาพเครื่อง 2 ปี ไม่รวมอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนับจากวันส่ง
มอบ พร้อมติดตั งให้สามารถใช้งานได ้

6.2 ในระยะเวลารบัประกัน หากเครื่องมือมีอาการช้ารุดขดัข้องด้วยประการใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกตผิู้ขายต้องเข้ามา
ด้าเนินการซ่อมและแก้ไขให้ใช้การได้ดภีายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รบัแจ้ง หากแก้ไขไมไ่ดผู้้ขายต้องน้าเครื่องส้ารองมาให้ใช้งาน 
จนกว่าจะด้าเนินการซ่อมและแกไ้ขให้ใช้การได้ด ี

6.3 ผู้เสนอราคาต้องมหีนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สา้รองสามารถซ่อมเครื่องได้อย่างน้อย 5 ปี 
6.4 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานวา่มีวิศวกรหรือช่างผู้ช้านาญการผ่านการฝึกอบรมส้าหรับการดูแลรักษาเครื่องดมยาสลบ 
6.5 ผู้เสนอราคามหีลักฐานเป็นหนังสือรับรองว่าเป็นผู้แทนจา้หน่ายจากผูผ้ลิตโดยตรง 
6.6 ในระยะรับประกันบริษัทฯจะส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและท้าการบา้รุงรักษาทุก 6 เดือน พร้อมมีเอกสารประกอบการตรวจสอบ

และบ้ารุงรักษาให้กับผู้ซื อ   
6.7 มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี         
6.8 ก้าหนดส่งครภุณัฑ์ ภายใน 120 วัน นับจากวันท้าสัญญา          

 


