




















รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ จ านวน 34 รายการ 

 
1. หุ่นจ าลองส าหรับฝึกสวนปัสสาวะชาย จ านวน  1 ตัว 
คุณลักษณะ 

12.1 เป็นหุ่นจ ำลองผู้ใหญ่เพศชำย ส ำหรับฝึกสวนปัสสำวะชำย ท ำจำก LATEX FREE มีลักษณะถูกต้อง
ทำงกำยวิภำค 

12.2 ส่วนของ URETHRA มีลักษณะคล้ำยของจริง และ SPHINCTER จะมีแรงต้ำนเมื่อสอดใส่สำย 
12.3 อวัยวะเพศชำย ประกอบด้วย  MEATUS, FLACCID PENIS และ FORESKIN สำมำรถรูดลงได้เมื่อ

ท ำกำรสวนปัสสำวะและสำมำรถถอดเปลี่ยนได้ง่ำย 
12.4 ใช้ในกำรสำธิตและฝึกปฏิบัติดังนี้ 

11.4.1. ฝึก ASEPTIC CATHETERISATION TECHNIQUE กำรสอดใส่สำยสวน กำรปล่อยน้ ำ 
11.4.2. ฝึกกำรท ำ SUPRAPUBIC CATHETER 

12.5 สำมำรถใช้สำยสวนขนำด 14 Fr. โดยภำยในกระเพำะปัสสำวะจ ำลองสำมำรถบรรจุน้ ำได้จริง  
มีแรงดันน้ ำโดยใช้หลักกำรแรงโน้มถ่วง และน้ ำจำกกระเพำะปัสสำวะจะไม่ไหลออกมำ 

12.6 ขณะใส่สำยสวนปัสสำวะผ่ำนหูรูดในทำงเดินปัสสำวะจะสำมำรถรู้สึกถึงแรงต้ำนได้ 
12.7 หุ่นจ ำลองชุดนี้ ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

11.7.1. MALE CATHETERISATION UNIT อย่ำงน้อย 1 อัน 
11.7.2. CATHETERISION FORESKIN อย่ำงน้อย 3 อัน 
11.7.3. ถำดรองหุ่นพร้อมเสำน้ ำเกลือและถุงใส่น้ ำ 1 ชุด 
11.7.4. สำยสวน 14 Fr. อย่ำงน้อย 1 เส้น 
11.7.5. ชำมรูปไต อย่ำงน้อย 1 ใบ 

12.8 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
12.9 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
12.10 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
12.11 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
12.12 บริกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
2. หุ่นจ าลองส าหรับฝึกสวนปัสสาวะหญิง จ านวน  1 ตัว 
คุณลักษณะ 

2.1 หุ่นจ ำลองผู้ใหญ่เพศหญิง ส ำหรับฝึกสวนปัสสำวะหญิง ท ำจำก LATEX FREE มีลักษณะถูกต้อง
ทำงกำยวิภำค 

2.2 ส่วนของ URETHRA มีลักษณะคล้ำยของจริง และ SPHINCTER จะมีแรงต้ำนเมื่อสอดใส่สำย 
2.3 อวัยวะเพศหญิง ประกอบด้วย ส่วนของ URETHRAL MEATUS และ VAGINAL OPENING 
2.4 ใช้ในกำรสำธิตและฝึกปฏิบัติดังนี้ 

2.4.1 ฝึก ASEPTIC CATHETERISATION TECHNIQUE กำรสอดใส่สำยสวน กำรปล่อยน้ ำ 
2.4.2 ฝึกกำรท ำ SUPRAPUBIC CATHETER 



2.5 สำมำรถใช้สำยสวนขนำด 12 Fr. โดยภำยในกระเพำะปัสสำวะจ ำลองสำมำรถบรรจุน้ ำได้จริง  
มีแรงดนัน้ ำโดยใช้หลักกำรแรงโน้มถ่วง และน้ ำจำกกระเพำะปัสสำวะจ ำลองไม่ไหลออกมำ 

2.6 ขณะใส่สำยสวนปัสสำวะผ่ำนหูรูดในทำงเดินปัสสำวะจะสำมำรถรู้สึกถึงแรงต้ำนได้ 
2.7 หุ่นจ ำลองชุดนี้ ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

2.7.1 FEMALE CATHETERISATION UNIT อย่ำงน้อย 1 อัน 
2.7.2 ถำดรองหุ่นพร้อมเสำน้ ำเกลือและถุงใส่น้ ำ 1 ชุด 
2.7.3 สำยสวน 12 Fr. อย่ำงน้อย 1 เส้น 
2.7.4 ชำมรูปไต อย่ำงน้อย 1 ใบ 

2.8 กระเป๋ำบรรจุ 
2.9 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
2.10 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
2.11 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
2.12 บริกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 
 

3. แผ่นฝึกหัดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จ านวน  5 ตัว 
คุณลักษณะ 

3.1 แผ่นฝึกหัดฉีดเข้ำกล้ำม ท ำจำก SYNTHETIC SOFT TISSUE  มีลักษณะคล้ำยจริง 
3.2 ลักษณะแผ่นเป็นแบบโค้งงอคล้ำยแขนจริง  ผิวหนังแสดงชั้น LAYER ต่ำงๆ ได้แก่ EPIDERMIS, 

DERMIS และ MUSCLE LAYER  และติดกับต้นแขนหรือหน้ำขำได้เสมือนจริง 
3.3 ใช้ส ำหรับกำรฝึก INTRADERMAL, SUBCUTANEOUS, INTRAMUSCULAR INJECTION  
3.4 ระบบถ่ำยเทน้ ำในชั้น SUBCUTANEOUS และน้ ำที่ขังอยู่ในส่วนของ INTRAMUSCULAR ออกได้

สะดวก 
3.5 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
3.6 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
3.7 บริกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 
 



4. หุ่นจ าลองแขนฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ า จ านวน  2 ตัว 
คุณลักษณะ 

4.1 เป็นหุ่นจ ำลองแขนผู้ใหญ่ขนำดเท่ำจริง ตั้งแต่ต้นแขนถึงนิ้วมือ ออกแบบส ำหรับกำรฝึกทักษะ 
clinical skill ต่ำงๆ เช่น Venepuncture และ IV cannulation 

4.2 ท่อนแขนท ำจำกวัสดุที่ทนทำนต่อกำรใช้งำนและให้ควำมรู้สึกสมจริงดังเช่นได้ปฏิบัติกับคนไข้จริง
ประกอบอยู่บนแท่นรองที่เหมำะสม 

4.3 ภำยใต้ผิวหนังแขนมีระบบหลอดเลือดจ ำลอง อย่ำงน้อย 4 เส้น สำมำรถใส่เลือดเทียมหรือน้ ำใน
หลอดเลือด และสำมำรถถอดเปลี่ยนได้ โดยมีเส้นเลือดส ำรองและส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น dorsal 
metacarpal, cephalic, basilica และmedium cubital 

4.4 มีปั้มเป็นเครื่องส่งเลือดเทียมเข้ำสู่ระบบหลอดเลือด โดยมี blood flashback เมื่อแทงเข็ม 
4.5 มีแท่นรองแขนที่มีควำมโค้งรองรับกับขนำดของแขนอย่ำงพอดี 
4.6 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
4.7 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
4.8 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
4.9 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
4.10 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบรกิำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
5. ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการส าหรับฝึกฝนทักษะการวินิจฉัยโรค หัวใจ ปอด และช่องท้อง จ านวน  1 ชุด 
คุณลักษณะ 

5.1 หุ่นคนไข้มำตรฐำน เสมือนจริงส ำหรับตรวจหัวใจ  ปอด 
5.2.1 หุ่นขนำดครึ่งตัวตั้งแต่ส่วนหัวถึงเอว วำงแนวตั้ง 
5.2.2 หุ่นมีโครงสร้ำงกำยวิภำคที่ถูกต้อง ช่องท้องที่นุ่มสำมำรถแสดงส่วนล่ำงและควำมนูน

แหลมของ costal arch, มุมของกระดูกทรวงอก และกระดูกซี่โครง  ช่องระหว่ำงกระดูกซี่โครง ลักษณะ
กระดูกสัมพันธ์กับกำรตรวจฟัง สำมำรถสัมผัสได้ด้วยควำมรู้สึกเหมือนจริง 

5.2.3 ติดตั้งเซนเซอร์อัตโนมัติในแต่ละส่วนของกำรตรวจฟัง เช่น 
5.1.3.1 บริเวณส ำหรับตรวจฟังหัวใจ ได้แก่ mitral area,pulmonary area, aortic 

area, aortic area, และบริเวณ tricuspid valve เลียนเสียงเปิดปิดที่ไม่สมบูรณ์ของ bicuspid valve และ 
aortic valve ตีบ 

5.1.3.2 ส่วนปอด ได้แก่ บริเวณตรวจฟังเสียงถุงลม บริเวณหน้ำอก ด้ำนหลัง ปอด
ส่วนบน ส่วนกลำง ส่วนล่ำง และสองข้ำง รวมถึงในกำรตรวจฟังเสียงหำยใจของปอดซ้ำยจะได้ยินเสียงหัว
ใจเต้น 

5.2.4 สำมำรถใช้ล ำโพงขยำยเสียงหัวใจ และเสียงหำยใจ 
5.2.5 สำมำรถเลือกฟังเสียงค ำอธิบำยจำกล ำโพงหรือเสียงจำกหูฟัง 

5.2 หุ่นคนไข้มำตรฐำน เสมือนจริงส ำหรับตรวจช่องท้อง 
5.2.1 หุ่นขนำดครึ่งตัวตั้งแต่ส่วนหัวถึงต้นขำ วำงแนวนอน 
5.2.2 สำมำรถเลียนแบบกำรหำยใจของช่องท้อง และกำรเคลื่อนไหวของตับ ถุงน้ ำดี ม้ำมใต้ 

Diaphragmatic muscle ในเวลำที่หำยใจ  
5.2.3 สำมำรถก ำหนดขนำดตับ ถุงน้ ำดี และม้ำมได้ 



5.3 ซอฟแวร์กำรเรียนกำรสอน มีโปรแกรมส ำหรับใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 3 โปรแกรม คือ 
5.3.1 โปรแกรมส ำหรับฝึกกำรฟังเสียงหัวใจ เช่น 

- กำรบอกต ำแหน่งของหัวใจและอวัยวะรอบๆ ของหัวใจ  
- กำรฝึกฟังเสียงหัวใจแบบต่ำงๆ 
- กำรเปรียบเทียบ กำรฟังเสียง S1, S2 

5.3.2 โปรแกรมส ำหรับฝึกกำรฟังเสียงปอด เช่น 
- กำรบอกลักษณะกำยวิภำคของระบบกำรหำยใจ 
- กำรฝึกฟังเสียงปอดและหำยใจแบบต่ำงๆ 
- กำรเปรียบเทียบเสียง 

5.3.3 โปรแกรมกำรตรวจช่องท้อง เช่น 
- กำรบอกลักษณะกำยวิภำค 
- กำรฝึกตรวจตับ, ม้ำม และถุงน้ ำดแีบบต่ำงๆ 

5.4 ชุดนี้ประกอบด้วย 
5.4.1 หุ่นส ำหรับฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด 1 ตัว 
5.4.2 หุ่นส ำหรับฝึกตรวจท้อง 1 ตัว 
5.4.3 เครื่อง CPU พร้อมจอและ keyboard 1 ชุด 
5.4.4 ล ำโพง 1 ชุด 
5.4.5 stethoscope 1 ชุด 
5.4.6 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 

5.5 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
5.6 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
5.7 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำน และมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
5.8 บริกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุงรักษำ และบรกิำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 



6. ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการส าหรับฝึกฝนทักษะการวินิจฉัยโรคช่องท้อง จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

6.1 หุ่นคนไข้มำตรฐำน เสมือนจริงส ำหรับตรวจช่องท้อง 
6.1.1 หุ่นขนำดครึ่งตัวตั้งแต่ส่วนหัวถึงต้นขำ วำงแนวนอน 
6.1.2 สำมำรถเลียนแบบกำรหำยใจของช่องท้อง และกำรเคลื่อนไหวของตับ ถุงน้ ำดี ม้ำมใต้ 

Diaphragmatic muscle ในเวลำที่หำยใจ   
6.1.3 สำมำรถก ำหนดรูปแบบให้ตับ ถุงน้ ำดี และม้ำมโตในขนำดต่ำงๆ 

6.2 ซอฟแวร์กำรเรียนกำรสอน  โปรแกรมกำรตรวจช่องท้อง เช่น 
6.2.1 กำรบอกลักษณะกำยวิภำค 
6.2.2 กำรฝึกตรวจตับ, ม้ำม และถุงน้ ำดีแบบต่ำงๆ 

6.3 ชุดนี้ประกอบด้วย 
6.3.1 หุ่นส ำหรับฝึกตรวจท้อง 1 ตัว 
6.3.2 เครื่อง CPU พร้อมจอและ keyboard 1 ชุด 
6.3.3 ล ำโพง 1 ชุด 
6.3.4 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 

6.4 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
6.5 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
6.6 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำน และมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
6.7 บริกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุงรักษำ และบรกิำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 
 

7. หุ่นจ าลองการฝึกตรวจเต้านม จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

7.1 เป็นหุ่นจ ำลองล ำตัวเพศหญิง มีผิวหนังหน้ำอกพร้อมเต้ำนมจ ำลอง และผิวหนังต่อมน้ ำเหลือง
จ ำลอง มีสำยรัดสำมำรถสวมเข้ำกับตัวผู้ฝึกได้ท ำให้รู้สึกเหมือนก ำลังตรวจเต้ำนมของตนเอง 

7.2 ล ำตัวหุ่นท ำจำกวัสดุสังเครำะห์เนื้อแข็ง มีควำมทนทำน และมี Landmark ได้แก่ กระดูกไหปลำร้ำ 
7.3 มีต่อมน้ ำเหลืองที่ต ำแหน่งรักแร้, เหนือกระดูกไหปลำร้ำ และใต้กระดูกไหปลำร้ำ  มีควำมอ่อนนุ่ม 

ใช้ฝึกกำรคล ำได้สัมผัสคล้ำยจริง 
7.4 เต้ำนมสำมำรถฝึกตรวจได้ทั้ง 2 ข้ำง ลักษณะควำมอ่อนนุ่มคล้ำยจริง สำมำรถติดก้อนพยำธิสภำพ

จ ำลองที่ต ำแหน่งต่ำงๆ ภำยในเต้ำนมตำมต้องกำรไม่น้อยกว่ำ 20 ต ำแหน่ง 
7.5 มีก้อนพยำธิสภำพจ ำลอง ไม่น้อยกว่ำ 6 ก้อน เช่น carcinomas ขนำดต่ำงๆ, cyst, fibrocystic 

disease, fibroadenoma 
7.6 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
7.7 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
7.8 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
7.9 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
7.10 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 



8. หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

8.1 เป็นหุ่นจ ำลองสตรีครึ่งท่อนบนช่วงบริเวณหน้ำอก ตั้งแต่คอถึงบริเวณเหนือเอว  
8.2 ท ำจำกซิลิโคน คล้ำยเต้ำนมของคนจริง 
8.3 สำมำรถวินิจฉัยอำกำรผิดปกติต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

8.3.1 ก้อน (LUMP) จะมีทั้งชนิดนิ่มและชนิดแข็ง 
8.3.2 LYMPH NODE METASTASIS ซึ่งจะคล ำได้ทั้งบริเวณคอและรักแร้ 
8.3.3 NIPPLE CHANGES ประกอบด้วยควำมผิดปกติแบบ displacement หรือ depression 

of the nipple และควำมผิดปกติแบบ Eczematous change 
8.3.4 SKIN CHANGE ประกอบด้วยควำมเปลี่ยนแปลงของผิวหนังแบบ “orange-peel” 

appearance, skin redness and swelling และ skin dimpling 
8.4 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
8.5 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
8.6 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
8.7 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
8.8 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
9. หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการดูดเสมหะและการให้อาหารทางสาย จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

9.1 เป็นหุ่นจ ำลองศีรษะถึงเอว ท ำจำกวัสดุเรซิน หรือ Silicone rubber คล้ำยผิวหนังจริง 
9.2 สำมำรถถอดชิ้นส่วนออกเพ่ือสังเกตต ำแหน่งของหลอดลมภำยในหุ่น 
9.3 ใช้ฝึกปฏิบัติกำรดูดเสมหะได้ทั้งทำงจมูกและปำก โดยสอดสำยผ่ำนทำง Nasal cavity, Oral 

cavity บริเวณรูเปิดหลอดลมด้วย Tracheal cannula  
9.4 สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรดูแลแผลรูเปิดของหลอดลมได้ 
9.5 สำมำรถใส่สำยให้อำหำร Nasogastric Tube Feeding และ Gastrostomy management โดย

ภำยในมีกล่องส ำหรับบรรจุน้ ำ ที่สำมำรถระบำยน้ ำออกได้ทั้งจำกกำรท ำ tube feeding และ gastrostomy 
9.6 มีช่องส ำหรับใส่ gastrostomy tube ส ำหรับกำรฝึกดูแลรักษำได้ 
9.7 บริเวณใบหน้ำซีกหนึ่งสำมำรถเปิดออกได้เพ่ือตรวจดูต ำแหน่งของสำย suction และสำย 

Nasogastric 
9.8 มีเสมหะจ ำลองส ำหรับใส่เข้ำไปในบริเวณช่องว่ำงของจมูก ปำก หรือ บริเวณรูเปิดของหลอดลม 

เพ่ือให้กำรฝึกสมจริงมำกข้ึน 
9.9 ใช้ suction catheter ขนำดประมำณ 12-16 fr., feeding tube ขนำดประมำณ 16 fr. และ 

gastrostomy tube ขนำดประมำณ 20 fr. (Shaft length: 3 cm) ในกำรฝึก 
9.10 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
9.11 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
9.12 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
9.13 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
9.14 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 



 
10. หุ่นจ าลองฝึกการดูแลแผลกดทับ จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

10.1 หุ่นจ ำลองส่วนก้น (SACRAL REGION) ที่มีแผลกดทับ ท ำจำก SILICONE และ Urethane foam 
ลักษณะคล้ำยจริง 

10.2 ใน 1 ชุดประกอบด้วยแผลกดทับ 4 ระยะ ได้แก่ 
10.2.1 แผลกดทับระยะที่ 1 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชิ้น 

  มีลักษณะผิวหนังแดงรอบๆ  เมื่อกดไม่เปลี่ยนสี ผิวหนังไม่ฉีกขำด 
10.2.2 แผลกดทับระยะที่ 2 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชิ้น 

  มีลักษณะผิวหนังเสียหำยบำงส่วน ในชั้น EPIDERMIS และ DERMIS สำมำรถสังเกตเห็น
เม็ดพุพองและสึกกร่อน 

10.2.3 แผลกดทับระยะที่ 3 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชิ้น 
  มีลักษณะผิวหนังเสียหำยถึงชั้น SUBCUTANEOUS เริ่มลึกเป็นหลุม 

10.2.4 แผลกดทับระยะที่ 4 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชิ้น 
  มีลักษณะผิวหนังเสียหำยถึงชั้นกล้ำมเนื้อ แผลเป็นหลุม และอำจจ ำเป็นต้องท ำกำร

ผ่ำตัด 
10.3 หุ่นจ ำลองแต่ละชิ้น  สำมำรถน ำมำสวมทับคนจริงหรือหุ่นจ ำลอง เพื่อให้กำรฝึกสมจริง 
10.4 สำมำรถฝึกทักษะกำรประเมินแผลกดทับ กำรวัดควำมยำวและควำมลึกของแผล กำรท ำควำม

สะอำดและกำรท ำแผลกดทับ 
10.5 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
10.6 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
10.7 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
10.8 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
10.9 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
11. หุ่นจ าลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

11.1 เป็นหุ่นจ ำลองผู้ใหญ่ขนำดเต็มตัวลักษณะคล้ำยของจริง ใช้ส ำหรับกำรฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง โดยกำร
จ ำลองสถำนกำรณ์ทำงคลินิกเสมือนจริง 

11.2 คุณลักษณะส ำคัญ  
11.2.1 Airway 

- ควบคุมสภำพทำงเดินหำยใจได้ เช่น tongue edema, laryngospasm และ 
pharyngeal swelling 

- สำมำรถเลือก upper airway sound ได้ 
- มีระบบ right main stream intubation โดยจะแสดงอำกำร chest rise ข้ำงเดียว 

หำกใส่ท่อช่วยหำยใจในระดับลึกเกินไป 
- มี sensor ตรวจจับควำมลึกของกำรใส่ท่อ intubation 
- สำมำรถท ำ Endotracheal intubation ได ้



- สำมำรถท ำ Sellick maneuver เพ่ือสังเกตต ำแหน่ง vocal cords ได ้
- มีต ำแหน่ง Surgical trachea สำมำรถท ำกำรฝึก Tracheostomy และ needle 

criothyrotomy ได ้
11.2.2 Breathing 

- สำมำรถควบคุม respiration rate ได้โดยจะมีควำมสัมพันธ์กับ อำกำร chest rise บน
หน้ำอก 

- สำมำรถเลือกเสียง Lung sound ได้อย่ำงอิสระจำกกันแต่ละต ำแหน่ง ดังนี้ 
1) Upper right front/back 
2) Lower right front/back 
3) Upper left front/back 
4) Lower left front/back 

- ข้อมูลกำรท ำ Ventilation และ Compression จะถูกบันทึกใน log บนหน้ำจอ tablet 
สำมำรถบันทึกและพิมพ์ออกมำได้ 

- สำมำรถตั้งค่ำ CO2 on exhalation  
- สำมำรถใช้เครื่องช่วยหำยใจกับหุ่นได้ (real mechanical ventilator) 
- สำมำรถหำยใจโดยแสดงอำกำร chest rise ทั้งสองข้ำง หรือข้ำงใดข้ำงหนึ่งได ้
- จ ำลองสถำนกำรณ์ pneumothorax ได้ โดยจะมีต ำแหน่งส ำหรับ needle 

decompression ที่บริเวณ second intercostal ทั้งด้ำนซ้ำยและขวำ 
- มีระบบ Dynamic airway และ Lung compliance/resistance 

1) สำมำรถตั้งค่ำ static compliance ได้ 10 ระดับ 
2) สำมำรถตั้งค่ำ airway resistance ได ้10 ระดับ 
3) สำมำรถวัดค่ำ CO2 จำกลมหำยใจออกได้ (Exhales real and measurable 

CO2) 
11.2.3 Cardiac 

- สำมำรถแสดงค่ำ ECG ได้แบบ real time 
- สำมำรถปรับแต่งกรำฟ ECG ให้ตรงตำมแบบที่ต้องกำรได ้
- สำมำรถฟังเสียง heart sounds ได ้โดยจะมีควำมสัมพันธ์กับ ECG ที่ตั้งค่ำไว้ 
- สำมำรถติดสำย ECG บนตัวหุ่นได้ แบบ 12 leads 

11.2.4 Circulation 
- แสดงอำกำร cyanosis ได ้
- สำมำรถวัดค่ำ blood pressure โดยใช้เครื่องวัดควำมดันแบบที่ใช้กับคนไข้จริง 

สำมำรถคล ำต ำแหน่งชีพจร หรือใช้หูฟังในกำรฟังได้ 
- สำมำรถวัดค่ำ Oxygen Saturation โดยใช้เครื่องมือจริงได้ 
- ชีพจรจะมีควำมสัมพันธ์กับระดับ BP และ heart rate ที่ได้ตั้งค่ำไว้ 
- สำมำรถฝึกแทง IV ได้ที่แขนทั้งสองข้ำง 
- มีต ำแหน่ง Sub Q และ IM injection sites 
- สำมำรถท ำ intraosseous ได้ที่ต ำแหน่งกระดูก tibia 



- สำมำรถวัดค่ำ ECG จำกหุ่นได้ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้กับคนไข้จริง 
- สำมำรถท ำ defibrillation, Cardiovert และ pace โดยใช้เครื่องมือจริงได้ 
- สำมำรถตั้งค่ำ heart sound ได้หลำยแบบ 
- ชีพจรต ำแหน่ง carotid, radial, brachial, femoral, popliteal และ pedal pulse มี

ควำมสัมพันธ์กับ ECG ที่เลือกไว้ 
- มีระบบ Drug recognition system พร้อมกับกระบอก syringe พร้อม wireless tag 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 อัน สำมำรถใช้ drug library ในกำรตั้งชื่อยำ โดยหลังกำรตั้งชื่อยำที่กระบอก syringe  
แล้ว ระบบสำมำรถรับรู้ถึงชนิดของยำที่ให้เข้ำไปในตัวหุ่น 

11.2.5 Neural Responses 
- สำมำรถตั้งค่ำต่ำงๆ ที่ดวงตำได้ ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ tablet เช่น Pupillary 

response to light 
11.2.6 Speech 

- มีระบบ Wireless Streaming Audio สำมำรถพูดและฟังกำรสนทนำแทนหุ่นได้ 
- สำมำรถสร้ำงเสียง vocal response เป็นภำษำท่ีต้องกำรแล้วบันทึกเก็บไว้ได้ 

11.2.7 Vital signs monitor 
- ควบคุมหุ่นผ่ำน tablet PC ด้วยระบบ wireless 
- แสดงสัญญำณ vital signs ต่ำงๆ ของหุ่นทั้งแบบ waveform และ ตัวเลข 
- สำมำรถตั้งค่ำต่ำงๆ บนหน้ำจอ ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องกำรได้  ด้วยระบบ touchscreen 

บนหน้ำจอ 
- สำมำรถส่งข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนทำงหน้ำจอ monitor ได้ เช่น Ultrasounds, CT scan, 

Lab result เป็นต้น 
11.2.8 อ่ืนๆ 

- แสดงอำกำร Central cyanosis ได ้
- สำมำรถฝึกกำรสวนปัสสำวะได้ (Foley Catheterization)  
- สำมำรถเปลี่ยนอวัยวะเพศชำยหรือหญิงได้ 
- สำมำรถใส่สำยให้อำหำรได้ (feeding tube) 
- มีเสียง bowel sound 

11.2.9 User Interface 
- มี sensor จับกำรกระท ำของผู้ฝึกเช่น Compression, Ventilation, Intubation 
- กำรตั้งค่ำต่ำงๆ จะถูกบันทึกใน log พร้อมแสดงเวลำ 
- ควบคุมกำรท ำงำนด้วย tablet Pc พร้อม Stylus ผ่ำนระบบ wireless 
- มี pre program scenario ส ำหรับกำรฝึกในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ จำกทำงผู้ผลิตและ

สำมำรถสร้ำงข้ึนใหม่ หรือน ำ scenario ที่มีอยู่แล้วมำดัดแปลงก็ได้ 
- สำมำรถตั้งค่ำ Status/Details ต่ำงๆ และจัดเก็บในรูปแบบ Palette เพ่ือควำมสะดวกใน

กำรเรียกใช้งำน หรือน ำ Palette หลำยๆ รูปแบบมำรวมกันเพ่ือสร้ำงเป็น Scenario ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ในกำรฝึก 
CPR ได ้



- โปรแกรมจะแสดงประสิทธิภำพของกำรท ำ CPR ในรูปแบบกรำฟ และสำมำรถเข้ำสู่ 
COACH Mode โดยเครื่องจะส่งสัญญำณกำรท ำ Compression ตำมควำมเร็วและอัตรำส่วนที่ได้ตั้งไว้ โดย
สำมำรถเก็บข้อมูลกำรฝึกและสั่งพิมพ์เป็น Report ออกมำได้ 

- สำมำรถสร้ำง Lab Report เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมในกำรช่วยชีวิตคนไข้ โดยใน 
Software จะมี Lab Template ซึ่งใช้ในกำรสร้ำง Lab Report ประเภทต่ำงๆ โดยกำรใส่ค่ำ result และ 
comment ในหัวข้อต่ำงๆ ใน Lab Template  เมื่อสร้ำง Lab Report แล้วสำมำรถจัดเก็บแยกตำม
หมวดหมู่ต่ำงๆ ประกอบด้วย Healthy, Critical, Care required และ Other เพ่ือง่ำยต่อกำรค้นหำ 

- ผล Lab Report ที่ถูกสร้ำง สำมำรถส่งไปยังหน้ำจอ Virtual Patient Monitor เพ่ือ
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรช่วยชีวิตในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได ้

11.3 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
11.4 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
11.5 กระเป๋ำบรรจุ สำมำรถเก็บและเคลื่อนย้ำยได้สะดวกในกระเป๋ำที่มีล้อเลื่อน 
11.6 บริษัทฯ มีกำรส ำรองอะไหล่จำกผู้ผลิตไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และมีเอกสำรยืนยันกำรส ำรองอะไหล่จำก

บริษัทฯ ผู้ผลิต 
11.7 กำรอบรม 

- มีตำรำงกำรอบรมและดูแลรักษำหุ่นอย่ำงละเอียดและชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำม
เชี่ยวชำญในกำรใช้งำนแก่ผู้ชื้อ 

- กำรอบรมกำรใช้งำนชิ้นส่วนประกอบต่ำงๆ กำรติดตั้ง กำรเชื่อมต่อสัญญำณ ปัญหำที่มักจะ
เกิดข้ึนและกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ อย่ำงละเอียด ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง 

- กำรอบรมกำรสร้ำง scenario ทั้งแบบ linear และ branching  และช่วยออกแบบ/สร้ำง 
scenario ตำมทีผู่้ซื้อต้องกำร พร้อมกำรช่วยเหลือระหว่ำงกำรใช้งำนจริง จนเกิดควำมช ำนำญ 

- กำรอบรมกำรจัดเกบ็และดูแลรักษำหุ่นให้กับผู้ดูแลอย่ำงละเอียด รวมถึงกำรประเมินสภำพกำร
ใช้งำนของชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลืองต่ำงๆ เพ่ือควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้งำนครั้งต่อไป 

11.8 กำรดูแลหลังกำรขำย 
- บริกำรเขียนหรือแก้ไข scenario ตำมรำยละเอียดที่ผู้ซ้ือก ำหนดตลอดอำยุกำรใช้งำน 
- บริกำรดูแลควำมพร้อมกำรใช้งำนของหุ่น และ update โปรแกรม โดยมีฝ่ำยซ่อมบ ำรุงเข้ำ

ตรวจสอบ ควำมพร้อมของกำรใช้งำนหุ่นทุก 2-3 เดือนเป็นระยะเวลำ 2 ปี หรือทุกครั้งที่ต้องกำรใช้งำนหุ่น
ตำมควำมต้องกำรของผู้ซื้อ 

- มีบริกำรให้ค ำปรึกษำออกแบบห้องปฏิบัติกำรและห้องสังเกตกำรณ์ ระบบกล้องวงจรปิด ใน
กรณีต้องกำรสร้ำงห้องส ำหรับกำรฝึก 

11.9 เป็นผลิตภัณฑ์จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 
11.10 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกผู้ผลิต 
11.11 ผู้ขำยต้องออกแบบสถำนที่วำงหุ่นติดตั้งเพื่อกำรเรียนกำรสอน 



12. หุ่นจ าลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น  จ านวน 2 ตัว 
คุณลักษณะ 

12.1 หุ่นจ ำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ขนำดครึ่งตัว ลักษณะถูกต้องทำงกำยวิภำค มีส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 
12.1.1. จมูก สำมำรถบีบได้ 
12.1.2. ส่วนนูนของขำกรรไกร ศีรษะสำมำรถฝึกปฏิบัติ HEAD TILT - CHIN LIFT 
12.1.3. ส่วนนูนของกระดูกไหปลำร้ำ (COLLAR BONE) 
12.1.4. ส่วนหน้ำอกแสดงแนวของหัวนม XYPHOID PROCESS และโครงสร้ำงกระดูกหน้ำอก 

สำมำรถติดแผ่น AED PADS ได้ 
12.2 ใช้ในกำรฝึกกำรช่วยหำยใจ สำมำรถสังเกตหน้ำอกขยับขึ้น-ลง เมื่อมีกำรเป่ำลมที่ถูกต้อง 
12.3 ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติกำรกดนวดหน้ำอก โดยหุ่นได้ก ำหนดควำมลึกของกำรกดนวดหน้ำอก เป็น

ระดับต่ำงๆ และสำมำรถกดนวดหน้ำอกได้มำกกว่ำ 500,000 ครั้ง 
12.4 มีสัญญำณไฟแสดงค่ำอัตรำควำมเร็วของกำรกดนวดหน้ำอก ดังนี้ 

12.4.1.         อัตรำควำมเร็วของกำรกดหน้ำอกต่ ำกว่ำ 60 ครั้ง/นำท ี
12.4.2. สีเหลือง  อัตรำควำมเร็วของกำรกดนวดหน้ำอกน้อยกว่ำ 80 ครั้ง/นำท ี
12.4.3. สีเขียว  อัตรำควำมเร็วของกำรกดนวดหน้ำอกน้อยกว่ำ 100 ครั้ง/นำท ี
12.4.4. สีเขียว 2 ดวง  อัตรำควำมเร็วของกำรกดนวดหน้ำอกมำกกว่ำ 100 ครั้ง/นำที 

12.5 ท่อทำงเดินหำยใจจำกปำกถึงปอดเป็นชิ้นเดียว สะดวกต่อกำรถอดและใส่ 
12.6 มี FACE-SHIELD  ส ำหรับผู้ฝึกใช้ฝึกปฏิบัติ/ครั้ง/คน 
12.7 ชุดนี้ประกอบด้วย 

12.7.1 หุ่นจ ำลอง 1 ตัว 
12.7.2 FACE-SHIELD LUNG BAG ไม่น้อยกว่ำ 10 ชิ้น 
12.7.3 FACE-SHIELD ไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด (50 ชิ้น) 
12.7.4 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 1 ใบ 

12.8 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำน และมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 

12.9 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
12.10 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
12.11 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
13. เครื่อง AED Trainer  จ านวน  2 เครื่อง   
คุณลักษณะ 

13.1 เป็นอุปกรณ์ส ำหรับฝึกกำรใช้งำน กำรใช้เครื่อง AED ส ำหรับกำรช่วยชีวิต 
13.2 สำมำรถติด AED pad ลงบนผิวหนังของหุ่นจ ำลองได้ 
13.3 สำมำรถตั้งสถำนกำรณ์ (Scenario) ในกำรฝึกช่วยชีวิตได้ไม่น้อยกว่ำ 4 สถำนกำรณ ์
13.4 สำมำรถเพ่ิมลดเสียงพูดได้ 
13.5 สำมำรถเลือกกำรใช้งำนได้ท้ังแบบ Automatic  และ Semi-Automatic  mode 
13.6 กระเป๋ำบรรจุเครื่อง 



13.7 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำนและมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 

13.8 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
13.9 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
13.10 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
14. หุ่นเด็กฝึกการพยาบาล จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

14.1 เป็นหุ่นเด็กจ ำลองเต็มตัว  อำยุประมำณ 3 ขวบ ท ำจำกวัสดุอย่ำงดี แข็งแรงทนทำน และดูแล
รักษำง่ำย  ข้อต่อเคลื่อนไหวได้คล้ำยคนจริง 

14.2 ควำมสูงประมำณ 90 เซนติเมตร 
14.3 ประกอบด้วยล ำตัว ส่วนศีรษะ แขน ขำ สำมำรถขยับได้ 
14.4 สำมำรถใช้ฝึกกำรพยำบำลขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

- กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย จัดท่ำ 
- กำรดูแลอนำมัยช่องปำก หู ตำ จมูก 
- กำรอำบน้ ำ และกำรดูแล GENERAL HYGEIAN 

14.5 สำมำรถใช้ฝึกปฏิบัติกำรฝึกหัดและดูแลรักษำ ดังนี้ 
- กำรสวนปัสสำวะทั้งเพศชำยและเพศหญิง 
- กำรสวนทำง Suprapubic bladder drainage 
- กำรสวนอุจจำระ 
- กำรสวนล้ำงล ำไส้ กำรดูแลแผล colostomy 
- กำรท ำกำยภำพบ ำบัด กำรให้อ๊อกซิเจน กำรช่วยหำยใจ 
- กำรฉีดยำเข้ำกล้ำมเนื้อ (ต้นแขนและหน้ำขำ) และใต้ผิวหนัง (หน้ำท้อง) 
- กำรฉีดยำเข้ำหลอดเลือดด ำและกำรให้สำรน้ ำบริเวณด้ำนหลังข้อมือและข้อศอก มีแขนที่

สำมำรถถอดเปลี่ยนได้ส ำหรับกำรฉีดยำโดยเฉพำะ 
- กำรดูแลแผลเจำะท้อง 
- กำรดูแลแผลเจำะคอ 
- กำรใส่สำยให้อำหำรทั้งทำงปำก และจมูก 
- กำรดูแลและท ำแผล โดยมีชิ้นส่วนที่มีบำดแผลหลังผ่ำตัด 

14.6 มีอวัยวะเพศหญิงและชำย ติดกับแผ่นผนังหน้ำอกและท้อง สำมำรถเปลี่ยนสลับกันได้ 
14.7 มีแขนส ำหรับฝึกเจำะเลือดและให้สำรน้ ำ 
14.8 ชุดเสื้อผ้ำ กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
14.9 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
14.10 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
14.11 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
14.12 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
15. หุ่นจ าลองเด็กทารกส าหรับฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ จ านวน 1 ตัว 



คุณลักษณะ 
15.1 หุ่นจ ำลองเด็กทำรกเต็มตัว ผิวหนังท ำจำกวัสดุซิลิโคน มีลักษณะและสัมผัสคล้ำยคลึงกับเด็กทำรก

จริง 
15.2 ขนำดประมำณ 50 เซนติเมตร น้ ำหนักประมำณ 2,500 กรัม 
15.3 ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติ NRP (NEONATAL RESUSCITATION PROGRAM) มีต ำแหน่งกำยวิภำคที่

เสมือนจริง 
15.4 สำมำรถช่วยกำรหำยใจ โดยใช้ LARYNGEAL MASK หรือใส่ท่อช่วยหำยใจ (INTUBATION) โดย

สำมำรถสังเกตกำรเคลื่อนไหวของทรวงอกทำรกแบบ ONE-SIDE LUNG INTUBATION เมื่อใส่ท่อ TRACHEAL 
TUBE ลึกเกินไป 

15.5 สำมำรถฝึกกำรกดนวดหน้ำอก 
15.6 สำมำรถฝึกกำรใส่สำยสวนเข้ำเส้นโลหิตด ำบริเวณสะดือ 
15.7 สำมำรถสร้ำงชีพจรที่ต ำแหน่งสำยสะดือได้โดยกำรบีบลูกยำง  โดยชิ้นส่วนท่อและลูกยำงสำมำรถ

ถอดออกจำกตัวหุ่นได้ 
15.8 สำมำรถสำธิตกำรใส่สำยดูดเสมหะไดท้ั้งทำงจมูกและทำงปำก 
15.9 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
15.10 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำนและมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
15.11 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
15.12 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
15.13 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 



16. หุ่นจ าลองฝึกตรวจการขยายของปากมดลูกก่อนคลอด จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

16.1 เป็นชุดอุปกรณ์ส ำหรับฝึกตรวจภำยในเพ่ือดูควำมกว้ำงและควำมบำงของปำกมดลูก ผิวหนังท ำ
จำก SILICONE RUBBER ที่มีควำมอ่อนนุ่มคล้ำยจริง 

16.2 ใช้ในกำรฝึกตรวจทำงช่องคลอดในระยะก่อนคลอด ด้วยกำรสอดใส่ปำกมดลูก ซึ่งมีขนำดควำม
กว้ำงต่ำงกัน 3 ขนำด เพื่อดูควำมก้ำวหน้ำในระยะก่อนคลอด 

16.3 หุ่นจ ำลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
16.3.1 หุ่นเชิงกรำนแม่ที่สำมำรถประกอบเขำ้กับชิ้นส่วนช่องคลอดส ำหรับกำรตรวจ CERVICAL 

DILATATION 
16.3.2 ชิ้นส่วนช่องคลอดท ำจำกวัสดุที่มีคุณสมบัติอ่อนนุ่มพิเศษเพ่ือควำมรู้สึกที่สมจริงที่สุดใน

กำรตรวจ 
- มีโครงสร้ำงของ URETHRAL ORIFICE สำมำรถสำธิตกำรใส่สำย URINARY CATHETER 

ได้ (ไม่สำมำรถสวนปัสสำวะได้)  
- มีหุ่นปำกมดลูก ที่มีลักษณะกำรเปิดขยำยขนำดต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 3 แบบ ที่แสดงถึง

ควำมก้ำวหน้ำกำรคลอด และมี FETAL HEAD MODEL สำมำรถ CONFIRM ท่ำเด็กใน POSITION ต่ำงๆ ด้วย
กำรตรวจ SAGITAL SUTURE  ละ POSTERIOR FONTANEL ของศีรษะทำรก 

16.4 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
16.5 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำนและมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
16.6 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
16.7 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
16.8 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
17. หุ่นจ าลองหญิงมีครรภ์ ตรวจครรภ์ จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

17.1 เป็นหุ่นจ ำลองล ำตัวหญิงตั้งครรภ์ขนำดเท่ำของจริง ซึ่งใช้ในกำรเรียนกำรสอน กำรตรวจหน้ำท้อง
แบบ Leopold Maneuver กำรฟังเสียงหัวใจทำรก และกำรดูแลเต้ำนม 

17.2 ผิวหนังหน้ำท้องของหุ่นท ำจำกซิลิโคน มีลักษณะนุ่มเสมือนจริง ทนทำน 
17.3 มีแผ่น abdominal wall sheet คลุมทำรกในครรภ์ก่อนปิดผิวหนังหน้ำท้องท ำให้ได้ควำมรู้สึกนุ่ม

และสมจริงระหว่ำงกำรฝึก 
17.4 ภำยในท้องมีถุงน้ ำคร่ ำ (Amnion) พร้อมทำรกอยู่ภำยใน สำมำรถบีบลมเข้ำภำยในเพ่ือสร้ำง

สถำนกำรณ์ในกำรตรวจครรภ์ที่แตกต่ำงกันในกำรคล ำแต่ละครั้ง (Palpation Sensation) เช่น ภำวะท้องแข็ง
ท ำให้คล ำยำก 

17.5 มีมำตรวัดระดับอำกำศที่บีบเข้ำในถุงน้ ำคร่ ำเพ่ือป้องกันกำรบีบลมเข้ำมำกเกินไป 
17.6 เต้ำนมมีลักษณะแบบเต้ำนมหญิงตั้งครรภ์ สำมำรถฝึกสอนกำรดูแลเต้ำนม กำรนวดเต้ำนม และ

กำรดูแลหัวนม 
17.7 สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกในครรภ์คล้ำยจริงด้วย Stethoscope และจำกล ำโพง 
17.8 ต ำแหน่งของเสียงหัวใจทำรก ระดับของเสียงและอัตรำกำรเต้นของหัวใจสำมำรถปรับได้ 



17.9 สำมำรถเปิดผิวหนังหน้ำท้องเพ่ือจัดท่ำทำรกในครรภ์ให้อยู่ในลักษณะต่ำงๆ เช่น ท่ำหัว ท่ำก้น
ตะแคงซ้ำย หรือ ขวำ 

17.10 มีกระเป๋ำบรรจุหุ่น 
17.11 ขนำดประมำณ 52 x 35 x 23 เซนติเมตร น้ ำหนักประมำณ 11 กิโลกรัม 
17.12 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำนและมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
17.13 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
17.14 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
17.15 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบรกิำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
18. หุ่นฝึกท าคลอดพร้อมอุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

18.1 เป็นหุ่นจ ำลองเพศหญิงครึ่งตัว ตั้งแต่เอวถึงต้นขำ พร้อมทำรก รก และสำยสะดือ ส ำหรับฝึกเรียนรู้
ขบวนกำรคลอด พร้อมอุปกรณ์ช่วยในกำรดันตัวทำรก 

18.2 หุ่นจ ำลองสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
18.2.1 หุ่นแม่ 

- ลักษณะหุ่นนอนหงำย 
- สำมำรถฝึกกำรท ำควำมสะอำดบริเวณ VULVA 
- สำมำรถฝึก PROTECTION OF THE PERINEUM ขณะท ำคลอด โดยศีรษะทำรกจะ

สำมำรถค่อยๆ คลอดออกมำโดยไม่ต้องท ำ Episiotomy 
- แผ่น PERINEUM                        ละ           ล                         

    ล   (         Glycerin       ล  ล   )         PERINEUM ประกอบติดกับตัวเชิงกรำนด้วยน๊อตยึด 
และสำมำรถถอดเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ 

18.2.2 หุ่นทำรก 
- เป็นหุ่นทำรกเพศชำยเต็มตัว ใช้ร่วมกับหุ่นแม่เพ่ือฝึกท ำคลอด โดยสำมำรถฝึกท ำคลอด

ทั้งแบบปกติ กำรคลอดท่ำก้น (หุ่นทำรกอ้ำปำกเล็กน้อย ส ำหรับสอดนิ้วได้) 
- ลักษณะภำยนอก ผิวหนังคล้ำยของจริงท ำจำกซิลิโคน ศีรษะ แขน ขำ และล ำตัวต่อเป็น

ชิ้นส่วนเดียวกัน โดยไม่มีข้อต่อ 
- สำมำรถใช้ฝึกกำรดูแลทำรกหลังคลอด สำมำรถใส่สำย Suction ทั้งทำงปำกและจมูก  

สำมำรถใช้ฝึกกำรอำบน้ ำ กำรวัดขนำดและชั่งน้ ำหนัก กำรตรวจลูกอัณฑะ และกำรวัดปรอททำงทวำรหนัก 
- ขนำดทำรก ยำวไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร  รอบศีรษะประมำณ 30 เซนติเมตร  

น้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 2,300 กรัม 
18.2.3 ส่วนของรก 

- ส่วนของรก ประกอบด้วย ถุงน้ ำคร่ ำ และสำยสะดือ  ส่วนของสำยสะดือมีควำมนิ่ม 
สำมำรถใช้ส ำหรับฝึกกำรผูกและตัดสำยสะดือได้หลำยครั้ง  สำยสะดือสำมำรถต่อเข้ำกับตัวทำรกได้  ส่วนของ 
COTYLEDON มีลักษณะเป็น LOBE คล้ำยจริง สำมำรถฝึกตรวจสอบควำมสมบูรณ์ได ้

- ภำยในท ำจำกวัสดุซิลิโคน ให้ควำมรู้สึกในกำรสัมผัสคล้ำยของจริง 



- ขนำดของหุ่นรก เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร  น้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 500 
กรัม  ควำมยำวของสำยสะดือไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร 

 18.2.4 อุปกรณ์ดันศีรษะ 
-                         ทำรก  ะ ล   โดยใช้ร่วมกับหุ่นทำรกข้ำงต้นนี้ 
- อุปกรณ์นี้ติดตั้งอยู่บนฐำนที่แข็งแรง สำมำรถหมุนเพ่ือเลื่อนไปข้ำงหน้ำและข้ำงหลังได้ลื่น

สะดวก ใช้ส ำหรับกำรควบคุมควำมเร็วกำรคลอดส่วนศีรษะทำรกออกจำกช่องคลอด 
- รำงเลื่อนมีเสำยึด 1 คู่ ส ำหรับสอดบริเวณรักแร้ของหุ่นทำรก 
- ขนำดของอุปกรณ์นี้ประมำณ 48 x 28 x 16 เซนติเมตร  และน้ ำหนักประมำณ 2.8 กิโลกรัม 

18.3 กระเป๋ำบรรจุหุ่น 
18.4 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำนและมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
18.5 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
18.6 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
18.7 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
19. หุ่นเด็กส าหรับฝึกดูแลทารกเพศชาย จ านวน 2 ตัว  
คุณลักษณะ 

19.1 เป็นหุ่นจ ำลองทำรกเพศชำย ท ำจำกวัสดุเรซินหรือ Silicone Rubber มีลักษณะอ่อนนุ่ม ให้
ควำมรู้สึกในกำรสัมผัสคล้ำยผิวหนังเด็กจริง ทนทำน ท ำควำมสะอำดง่ำย สำมำรถสัมผัสน้ ำได ้

19.2 ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 45 เซนติเมตร  ขนำดรอบศีรษะประมำณ 34 เซนติเมตร  น้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 
3 กิโลกรัม 

19.3 ศีรษะและคอจับขยับได้ เป็นหุ่นชิ้นเดียวกันทั้งตัว ไม่มีข้อต่อจึงสำมำรถป้องกันน้ ำได้เป็นอย่ำงด ี
19.4 หุ่นมีลักษณะที่ถูกต้องทำง Anatomy เช่น Anterior Fontanel, Posterior Fontanel, Sagittal 

Sutures และ Coronal Sutures 
19.5 มีต ำแหน่ง clavicle และ sternum สำมำรถใช้ในกำรตรวจสอบ clavicle fractures ได ้
19.6 มีอวัยวะเพศชำย ใช้ศึกษำกำรคล ำลูกอัณฑะ (scrotum includes testicles) 
19.7 สำมำรถคล ำกระดูกสันหลังได้ 
19.8 แขนและขำจับให้เคลื่อนไหวในท่ำต่ำงๆ ได้ ใบหูยืดหยุ่นได้ 
19.9 สำยสะดือสำมำรถถอดออกได้ง่ำย 
19.10 หุ่นมีรูเปิดของจมูกถึงหลอดลมประมำณ 5 เซนติเมตร  รูเปิดของปำกถึงกระเพำะอำหำร

ประมำณ 15 เซนติเมตร 
19.11 ช่อง anal canal มีควำมลึก 5 เซนติเมตร สำมำรถใส่ปรอททำงทวำรหนักได ้
19.12 ปำกสำมำรถจ ำลองกำรฝึกให้นมได้ 
19.13 สำมำรถใช้ในกำรฝึกปฏิบัติดูแลทำรกแรกเกิดในลักษณะต่ำงๆ เช่น 

- Bathing 
- Body monitoring and measurement 
- Changing diaper 
- Suction (    ะ               ) 



- Umbilical care 
-                 ห                
-          ล    ย          (Simple physical exercise) 

19.14 อุปกรณ์ประกอบ 
- หุ่นทำรกเพศชำย 
- สำยสะดือ 
- เสื้อผ้ำทำรก 

19.15 กระเป๋ำบรรจุ 
19.16 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำนและมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
19.17 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
19.18 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
19.19 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
20. หุ่นเด็กส าหรับฝึกดูแลทารกเพศหญิง จ านวน 2 ตัว 
คุณลักษณะ 

20.1 เป็นหุ่นจ ำลองทำรกเพศหญิง ท ำจำกวัสดุเรซินหรือ Silicone Rubber มีลักษณะอ่อนนุ่ม ให้
ควำมรู้สึกในกำรสัมผัสคล้ำยผิวหนังเด็กจริง ทนทำน ท ำควำมสะอำดง่ำย สำมำรถสัมผัสน้ ำได ้

20.2 ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 45 เซนติเมตร  ขนำดรอบศีรษะประมำณ 34 เซนติเมตร  น้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 
3 กิโลกรัม 

20.3 ศีรษะและคอจับขยับได้ เป็นหุ่นชิ้นเดียวกันทั้งตัว ไม่มีข้อต่อจึงสำมำรถป้องกันน้ ำได้เป็นอย่ำงด ี
20.4 หุ่นมีลักษณะที่ถูกต้องทำง Anatomy เช่น Anterior Fontanel, Posterior Fontanel, Sagittal 

Sutures และ Coronal Sutures 
20.5 มีต ำแหน่ง clavicle และ sternum สำมำรถใช้ในกำรตรวจสอบ clavicle fractures ได ้
20.6 สำมำรถคล ำกระดูกสันหลังได้ 
20.7 แขนและขำจับให้เคลื่อนไหวในท่ำต่ำงๆ ได้ ใบหูยืดหยุ่นได้ 
20.8 สำยสะดือสำมำรถถอดออกไดง้่ำย 
20.9 หุ่นมีรูเปิดของจมูกถึงหลอดลมประมำณ 5 เซนติเมตร  รูเปิดของปำกถึงกระเพำะอำหำรประมำณ 

15 เซนติเมตร 
20.10 ช่อง anal canal มีควำมลึก 5 เซนติเมตร สำมำรถใส่ปรอททำงทวำรหนักได ้
20.11 ปำกสำมำรถจ ำลองกำรฝึกให้นมได้ 
20.12 สำมำรถใช้ในกำรฝึกปฏิบัติดูแลทำรกแรกเกิดในลักษณะต่ำงๆ เช่น 

- Bathing 
- Body monitoring and measurement 
- Changing diaper 
- Suction (    ะ               ) 
- Umbilical care 
-                 ห                



-          ล    ย          (Simple physical exercise) 
20.13 อุปกรณ์ประกอบ 

- หุ่นทำรกเพศชำย 
- สำยสะดือ 
- เสื้อผ้ำทำรก 

20.14 กระเป๋ำบรรจุ 
20.15 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำนและมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
20.16 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
20.17 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
20.18 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 



21. หุ่นจ าลองเด็กทารกแรกเกิดเพศชาย  จ านวน 2 ตัว 
คุณลักษณะ 

21.1 เป็นหุ่นจ ำลองทำรกเพศชำย ท ำจำกวัสดุเรซินหรือ Silicone Rubber มีลักษณะอ่อนนุ่ม ให้
ควำมรู้สึกในกำรสัมผัสคล้ำยผิวหนังเด็กจริง ทนทำน ท ำควำมสะอำดง่ำย สำมำรถสัมผัสน้ ำได ้

21.2 ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 45 เซนติเมตร  ขนำดรอบศีรษะประมำณ 34 เซนติเมตร  น้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 
3 กิโลกรัม 

21.3 ศีรษะและคอจับขยับได้ เป็นหุ่นชิ้นเดียวกันทั้งตัว ไม่มีข้อต่อจึงสำมำรถป้องกันน้ ำได้เป็นอย่ำงด ี
21.4 หุ่นมีลักษณะที่ถูกต้องทำง Anatomy เช่น Anterior Fontanel, Posterior Fontanel, Sagittal 

Sutures และ Coronal Sutures 
21.5 มีต ำแหน่ง clavicle และ sternum สำมำรถใช้ในกำรตรวจสอบ clavicle fractures ได ้
21.6 มีอวัยวะเพศชำย ใช้ศึกษำกำรคล ำลูกอัณฑะ (scrotum includes testicles) 
21.7 สำมำรถคล ำกระดูกสันหลังได้ 
21.8 แขนและขำจับให้เคลื่อนไหวในท่ำต่ำงๆ ได้ ใบหูยืดหยุ่นได้ 
21.9 สำยสะดือสำมำรถถอดออกได้ง่ำย 
21.10 หุ่นมีรูเปิดของจมูกถึงหลอดลมประมำณ 5 เซนติเมตร รูเปิดของปำกถึงกระเพำะอำหำรประมำณ 

15 เซนติเมตร 
21.11 ช่อง anal canal มีควำมลึก 5 เซนติเมตร สำมำรถใส่ปรอททำงทวำรหนักได ้
21.12 ปำกสำมำรถจ ำลองกำรฝึกให้นมได้ 
21.13 สำมำรถใช้ในกำรฝึกปฏิบัติดูแลทำรกแรกเกิดในลักษณะต่ำงๆ เช่น 

- Bathing 
- Body monitoring and measurement 
- Changing diaper 
- Suction (    ะ     ค         ) 
- Umbilical care 
-                 ห                
-          ล    ย          (Simple physical exercise) 

21.14 อุปกรณ์ประกอบ 
- หุ่นทำรกเพศชำย 
- สำยสะดือ 
- เสื้อผ้ำทำรก 

21.15 กระเป๋ำบรรจุ 
21.16 มีหลักสูตรอบรมกำรใช้งำนและมีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
21.17 รับประกนักำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
21.18 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
21.19 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
22. เตียงเฟาว์เลอร์ 3 ไกร์  จ านวน 5 เตียง 



คุณลักษณะ  
22.1 เป็นเตียงผู้ป่วยแบบเฟำว์เลอร์ รับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 250 กิโลกรัม 
22.2 โครงเตียง ผลิตจำกเหล็กคุณภำพสูงที่มีควำมแข็งแรง มีกำรเชื่อมต่อด้วยเครื่องมือทันสมัย รอย

เชื่อมเรียบร้อย เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ 
22.3 พนักหัว-ท้ำยเตียง ท ำจำกวัสดุพลำสติก ABS  สำมำรถยกถอดออกได้ง่ำย 
22.4 พ้ืนเตียงท ำด้วยเหล็กท้ังชิ้น ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.5 มิลลิเมตร เจำะช่องระบำยอำกำศ  
22.5 ไกร์หมุนปรับรูปแบบของเตียง โดยระบบเฟืองโลหะ ลื่น แข็งแรง ทนทำน  จ ำนวน 3 ไกร ์

- ไกร์ ที่ 1 แผ่นหลัง ปรับระดับหัวเตียงในท่ำยกหลังได้ 0-75 องศำ (2%) 
- ไกร์ ที่ 2 ช่วงขำ ปรับระดับปลำยเท้ำในท่ำงอเข่ำได้ 0-45 องศำ (2%) 
- ไกร์ ที่ 3 ควำมสูงของเตียง ปรับควำมสูงได้ 43-70 เซนติเมตร (2%) พร้อมระบบโช้คไฮด

รอลิก 2 ตัว ผ่อนแรงในกำรปรับระดับขึ้น-ลง 
22.6 มือหมุนไกร์ ท ำควำมพลำสติกแข็ง จับกระชับมือ สะดวกในกำรใช้งำน สำมำรถพับเก็บได้ 
22.7 คันส่งพื้นเตียง แบ่งเป็นไกร์ปรับยกแผ่นหลัง ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 123 เซนติเมตร ไกร์ปรับยกช่วง

ขำหัวเข่ำ มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 98 เซนติเมตร 
22.8 รำวกั้นเตียง ผลิตจำกท่อสแตนเลส แข็งแรงทนทำน  สำมำรถพับเก็บได้ไม่ยื่นออกมำเกินพ้ืนเตียง

สะดวกต่อกำรข้ึนลงและกำรเทียบรถเข็นเปลนอน  ปลดล็อกรำวกั้นโดยกำรกดสลักใต้รำวกั้น 
22.9 ล้อเตียงขนำด 5 นิ้ว จ ำนวน 4 ล้อ พร้อมระบบล็อก 4 ล้อ 
22.10 ขนำดเตียง ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร  ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร  ควำม

สูงรวมล้อไม่รวมที่นอน ขณะปรับระดับต่ ำสุดไม่น้อยกว่ำ 43 เซนติเมตร ขณะปรับระดับสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 70 
เซนติเมตร (93x214x43/70) 

22.11 ด้ำนข้ำงหัว-ท้ำยเตียงมีท่ีส ำหรับใส่เสำน้ ำเกลือท้ัง 4 มุม พร้อมเสำน้ ำเกลือ 1 ชุด 
อุปกรณ์ประกอบ 

22.12 ม้ำขึ้นเตียง  โครงท ำด้วยเหล็ก  พ้ืนปูด้วยไม้อัดทับบนด้วยพ้ืนยำง  ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 20 
เซนติเมตรจ ำนวน 1 ตัว 

22.13 เสำน้ ำเกลือ 1 ชุด 
22.14 เบำะที่นอนท ำด้วยใยมะพร้ำวอบแห้ง ชั้นบนท ำด้วยฟองน้ ำอย่ำงดี มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 90 

เซนติเมตร  ยำวไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร  หนำไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร  เบำะแบ่งเป็น 4 ตอน ตำม
ขนำดของเตียง  หุ้มด้วยด้วยหนังเทียม มีซิปสำมำรถถอดออกเพ่ือท ำควำมสะอำดหรือเปลี่ยนแผ่นใยและผ้ำ
คลุมไดห้ำกมกีำรช ำรุด 

22.15 หมอนมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 35 เซนติเมตร  ยำวไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร 
22.16 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี บริกำรติดตั้งและซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่ำในระยะประกัน 
22.17 บริกำรติดตั้งเพ่ือให้พร้อมใช้งำนจริง 
22.18 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
22.19 มีหนังสือรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรมและควำมปลอดภัยระดับสำกล ISO9001:2008 

 
23. รถท าแผล จ านวน 1 คัน 
คุณลักษณะ ท ำด้วย Stainless steel อย่ำงดี 

23.1 เป็นรถเข็นส ำหรับใส่อุปกรณ์ท ำแผล 



23.2 โครงรถ ท ำด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 เซนติเมตร  หนำไม่น้อยกว่ำ 
1.2 มิลลิเมตร  และสแตนเลสแผ่น เกรด 304 หนำ ไม่น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิเมตร  ขัดผิว Hair Line 

23.3 หน้ำโต๊ะมีที่ใส่ขวดน้ ำยำ ขนำด 120 มิลลิลิตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ที่ (พร้อมขวดยำ) และมีที่ใส่
กระปุกส ำลีสแตนเลส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12.5 x 12.5 เซนติเมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ที่ (พร้อมกระปุกส ำลี) 

23.4 มีโครงใส่อ่ำงสแตนเลส เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 21 เซนติเมตร พร้อมอ่ำงสแตนเลส 
23.5 มีโครงใส่เทรย์สแตนเลส 7 x 20 เซนติเมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ที่ พร้อมเทรย์มีฝำ 
23.6 มีโครงใส่ถังทิ้งขยะ และถังทิ้งขยะชนิดมี่รอยต่อมีหูหิ้วพร้อมฝำปิดสแตนเลส (ติดตั้งฝั่งตรงข้ำมที่

จับเข็น) 
23.7 ชั้นล่ำงมีลิ้นชักสแตนเลส จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ลิ้นชัก (วำงคู่) รำงลิ้นชักท ำด้วยสเตนเลส  ลิ้นชัก

สำมำรถดึงออกจำกตัวรถ เพ่ือสะดวกในกำรท ำควำมสะอำด 
23.8 มีรำวสแตนเลสกั้นกันของหล่น 3 ด้ำน ทั้ง 2 ชั้น 
23.9 ติดล้อยำงหมุนรอบตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร ทั้ง 4 ล้อ 
23.10 มีที่จับส ำหรับเข็นเคลื่อนที่ ท ำด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 

เซนติเมตร หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร 
23.11 รถมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 x 75 x 80 เซนติเมตร (ควำมสูงวัดจำกพ้ืนถึงหน้ำชั้น) 
23.12 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
23.13 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 

 



24. รถฉีดยาและดมยา  จ านวน 1 คัน 
คุณลักษณะ ท ำด้วย Stainless steel อย่ำงดี 

24.1 เป็นรถเข็นส ำหรับกำรฉีดยำและดมยำ 
24.2 โครงรถ ท ำด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.1 เซนติเมตร  หนำไม่น้อยกว่ำ 

1.2 มิลลิเมตร 
24.3 มีจ ำนวนชั้นไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น ท ำด้วยแผ่นสแตนเลสแผ่น เกรด 304 หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 

มิลลิเมตร  ขัดผิว Hair Line 
24.4 ชั้นบนมีลิ้นชักสแตนเลส จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ลิ้นชัก รำงลิ้นชักท ำด้วยสเตนเลส  ลิ้นชักสำมำรถ

ดึงออกจำกตัวรถ เพ่ือสะดวกในกำรท ำควำมสะอำด 
24.5 มีรำวสแตนเลสกั้นกันของหล่น 3 ด้ำน ทั้ง 2 ชั้น 
24.6 ติดล้อยำงหมุนรอบตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร ทั้ง 4 ล้อ 
24.7 มีที่จับส ำหรับเข็นเคลื่อนที่ 1 ด้ำน ท ำด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 

เซนติเมตร หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร 
24.8 รถมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 x 75 x 80 เซนติเมตร (ควำมสูงวัดจำกพ้ืนถึงหน้ำชั้น) 
24.9 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
24.10 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 

 
25. เครื่องชั่งน้ าหนัก  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

25.1 เป็นเครื่องชั่งน้ ำหนักแบบคำนสมดุล (Mechanical  Balance) 
25.2 สำมำรถชั่งน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม 
25.3 มีควำมละเอียดในกำรชั่งได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม 
25.4 มีที่วัดส่วนสูงติดตั้งมำพร้อมเครื่องชั่ง โดยสำมำรถวัดส่วนสูงระหว่ำง 60–210 เซนติเมตร ได้ 

 
26. รถเข็นผู้ป่วย  จ านวน 1 คัน 
คุณลักษณะ 

26.1 รถเข็นชนิดนั่ง  พับได ้
26.2 โครงท ำด้วยท่อสแตนเลสกลมอย่ำงดี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.2 เซนติเมตร  หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 

มิลลิเมตร และขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.9 เซนติเมตร  หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 เซนติเมตร 
26.3 เบำะที่นั่งและเบำะพิง ท ำจำกไวนิล 
26.4 มีที่เท้ำแขน ท ำจำกพลำสติกก่ึงสังเครำะห์ (โพลียูรีเทน) หล่อขึ้นรูป ไม่อมน ้ำและเหงื่อ 
26.5 มีเบรกชนิดก้ำนยำว ท ำด้วยสแตนเลสอย่ำงดี ติดข้ำงตัวรถ ทั้ง 2 ข้ำง และเบรกมือ 
26.6 มีที่วำงเท้ำท ำด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พับเก็บได ้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คู ่
26.7 มีที่จับเข็นท ำด้วยพลำสติก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คู ่
26.8 ล้อหน้ำ เป็นล้อยำงสีเทำหมุนได้รอบตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12.5 เซนติเมตร หน้ำยำงกว้ำงไม่น้อย

กว่ำ 3 เซนติเมตร กระทะล้อพลำสติกไม่เป็นสนิม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ล้อ 
26.9 ล้อหลัง เป็นล้อซี่ลวดพร้อมยำงโพลียูรีเทนสีเทำ (ต่ำงประเทศ) มีวงเข็นพลำสติก จ ำนวนไม่น้อย

กว่ำ 2 ล้อ 



26.10 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
26.11 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 

 
27. รถเข็นแจกยา  จ านวน 1 คัน 
คุณลักษณะ ท ำด้วย Stainless steel อย่ำงดี 

27.1 เป็นรถเข็นส ำหรับแจกยำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 x 55 x 80 เซนติเมตร (ควำมสูงวัดจำกพ้ืนถึงหน้ำ
ชั้น) 

27.2 โครงรถ ท ำด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.1 เซนติเมตร  หนำไม่น้อยกว่ำ 
1.2 มิลลิเมตร 

27.3 มีจ ำนวนชั้นไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น ท ำด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร  
ขัดผิว Hair Line พร้อมพับขอบหำยคมสูง 3 เซนติเมตร จ ำนวน 4 ด้ำน โดยพับเก็บ ขอบหำยคมไม่น้อยกว่ำ
ครึ่งหนึ่งของควำมสูงของขอบ 

27.4 มีที่จับส ำหรับเข็นเคลื่อนที่ 1 ด้ำน ท ำด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 
เซนติเมตร หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร 

27.5 ติดล้อยำงอย่ำงดีหมุนรอบตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7.5 เซนติเมตร จ ำนวน 4 ล้อ 
27.6 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
27.7 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 

 
28. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ  จ านวน 5 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

28.1 เป็นเครื่องวัดควำมดันโลหิตชนิดใช้ควำมดันของปรอท แบบตั้งโต๊ะ บรรจุอยู่ในกล่องโลหะ มีฝำพับ
ได้ และมีล็อกฝำ 

28.2 ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกำะติด มีวำล์วเปิด-ปิดปรอท ป้องกันกำรเล็ด
ลอดของปรอท 

28.3 ลูกยำงส ำหรับบีบอัดลมเข้ำผ้ำพันแขน พร้อมวำล์วเปิด-ปิดปรับแรงดัน ท ำจำกวัสดุอย่ำงดี บีบได้
สะดวกง่ำยต่อกำรควบคุมควำมดัน 

28.4 สำยยำงจำกผ้ำพันแขนไปตัวเครื่องมีควำมยำวมำตรฐำน 
28.5 สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่ำ 0–300 มิลลิเมตรปรอท 
28.6 ขีดแสดงค่ำควำมดันโลหิตสำมำรถมองได้ชัดเจน ไม่สำมำรถลบเลือนได ้

อุปกรณ์ประกอบ 
28.7 ผ้ำพันแขนส ำหรับเด็ก และผู้ใหญ่แบบปะตัด จ ำนวน 1 ชุด 
28.8 ลูกสูบยำงพร้อมวำล์วเปิด-ปิด จ ำนวน 1 ชุด 
28.9 สำยยำง ต่อเครื่องกับผ้ำพันแขน 

เงื่อนไขเฉพำะ 
28.10 รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
28.11 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 

 
29. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล  จ านวน 3 เครื่อง 



คุณลักษณะ 
29.1 สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ 
29.2 ตัวเครื่องขนำดกะทัดรัด น้ ำหนักเบำ เคลื่อนย้ำยได้สะดวก 
29.3 ตัวเครื่องมีจอภำพแบบ LED มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่ำง 
29.4 เป็นเครื่องวัดควำมดันแบบตัวเลข สำมำรถแสดงผลบนจอ ดังนี้ systolic, diastolic และ Pulse rate 
29.5 มีควำมแม่นย ำในกำรวัดควำมดันโลหิต 
29.6 ตัวเครื่องสำมำรถใช้ได้กับถ่ำนไฟฉำย “AA” ขนำด 1.5 โวลต์  จ ำนวน 4 ก้อน  หรือหม้อแปลง

ไฟฟ้ำ (ADAPTOR) แถมมำกับตัวเครื่อง 
คุณสมบัติทำงเทคนิคเฉพำะ 

29.7 สำมำรถวัดควำมดันโลหิตโดยใช้เทคนิคกำรวัดแบบ Oscillometric เมื่อวัดด้วยระบบอัตโนมัติ  
และใช้ระบบ Ausculation เมื่อวัดแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้ควบคู่กับหูฟัง 

29.8 สำมำรถวัดและแสดงค่ำ systolic, diastolic และ Pulse rate ได้พร้อมกัน 
29.9 สำมำรถอ่ำนค่ำควำมดันโลหิต SYS 60-250 มิลลิเมตรปรอท และ DIA 40 ถึง 200 มิลลิเมตร

ปรอท และอ่ำนค่ำอัตรำกำรเต้นของชีพจรได้อย่ำงน้อย 40 ถึง 200 ครั้ง/นำท ี
29.10 มีค่ำควำมผิดพลำดเพียง + 3 mmHg ของค่ำควำมดันโลหิต  และ + 5% ของค่ำชีพจร 

อุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน 
29.11 มีผ้ำพันแขน ขนำดมำตรฐำนผู้ใหญ่ จ ำนวน 1 ผืน  
29.12 มีผ้ำพันแขน ขนำดเด็ก จ ำนวน 1 ผืน 
29.13 ลูกสูบยำงพร้อมวำล์วเปิด-ปิด จ ำนวน 1 ชุด 
29.14 สำยยำง ต่อเครื่องกับผ้ำพันแขน 
29.15 ถ่ำนไฟฉำย “AA” ขนำด 1.5 โวลต์  จ ำนวน 4 ก้อน 
29.16 คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและอังกฤษ 

 
เงื่อนไขพิเศษ 

29.17 รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
29.18 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำนและกำรควบคุมกำรผลิตไม่น้อยกว่ำ ดังนี้ FDA และ ISO 

13485 
29.19 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 

 
30. เครื่องมือตรวจ ตา หู จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

30.1 ชุดตรวจตำ (Ophthalmoscope) 
- ใช้หลอดไฟฮำโลเจน ขนำด 3.5 โวลต์ ให้ควำมสว่ำงแบบไฟส่องตรง ไม่เกิดเงำ 
- เลือกช่องแสง aperture 6 แบบ ได้แก่ Micro-Spot, Small, Large, Fixation, Cobalt และ 

Slit  โดยมีที่เปลี่ยน Aperture อยู่ทำงด้ำนหน้ำ 
- สวิทซ์ส ำหรับปรับเพ่ือใช้ Polarizing Filter, Red Free Filter ได้กับทุก Aperture 
- มี Diaper Lenses ให้เลือกใช้ตั้งแต่ -25 ถึง +40  โดยมีตัวเลขก ำกับให้เห็นเด่นชัดทุก Lenses  

และมีที่เปลี่ยน Lenses อยู่ทำงด้ำนข้ำง  มีเลนซ์ 28 ช่องเลนส์ 



- มียำงป้องกันกำรกระแทกกับแว่นตำของผู้ตรวจ 
30.2 ชุดตรวจหู (Diagnostic Otoscope) 

- ใช้หลอดไฟ ขนำด 3.5 โวลต์ 
- ส่องสว่ำงด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติค ไม่ร้อนบริเวณท่ีส่องตรวจ 
- มี Lenses ตรวจเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ  ถอดออกมำท ำควำมสะอำดได้ง่ำยเพรำะไม่มี

สกรูยึด Lenses ไว้ 
- มีช่องต่อลูกยำงบีบลมเพ่ือดูกำรกระเพ่ือมของแก้วหู 
- มี Specula ขนำด 2.5, 3, 4, และ 5 มิลลิเมตร 
- ส่วนกลำงสำมำรถถอดแยกเพ่ือเป็นชุดไฟส่องตรวจล ำคอได้ 

30.3 ชุดตรวจคอ (Lavyngoscope) 
- ใช้หลอดไฟฮำโลเจน ขนำด 3.5 โวลต์ 
- ส่องสว่ำงด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติค 
- Blade ส ำหรับตรวจคอ หรือกระจกส ำหรับส่องคอ ขนำด เบอร์ 3 และ เบอร์ 4 

30.4 ชุดตรวจจมูก (Nasal illuminators) 
- ใช้หลอดไฟฮำโลเจน ขนำด 3.5 โวลต์ 
- ส่องสว่ำงด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติค 
- มี Specula ขนำด 9 มม. 
- ส่วนกลำงสำมำรถถอดแยกเพ่ือเป็นชุดไฟส่องตรวจล ำคอได้ 

30.5 ด้ำมจับ (Handle) 
- ท ำด้วยเหล็ก ไม่เป็นสนิม 
- ใช้ Battery แบบ Lithium Ion Battery ซึ่งมนี้ ำหนักเบำ 
- มีไฟโชว์เมื่อแบตเตอรี่ไฟอ่อน 
- ไม่ต้อง discharge ระหว่ำงรอบในกำรท ำกำรชำร์ท 
- มีแท่นชำร์ทและ adaptor 

30.6 กระเป๋ำใส่เครื่องมือ (Case) 
30.7 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
30.8 รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
30.9 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
30.10 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
31. โต๊ะคร่อมเตียง จ านวน 5 ตัว 
คุณลักษณะ 

31.1 เป็นโต๊ะขำเดียว ส ำหรับวำงถำดอำหำรผู้ป่วยที่รับประทำนอำหำรบนเตียง 
31.2 โครงสร้ำงท ำด้วยแผ่นสแตนเลสอย่ำงดี หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร 
31.3 หน้ำโต๊ะ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 36 x 80 x 2 เซนติเมตร  ท ำด้วยไม้ผิวลำมิเนทหรือไม้ปำร์ติเกิ้ล

บอร์ดบแุผ่นโฟเมก้ำ หุ้มขอบด้วยคิ้วสแตนเลสขัดเงำ 
31.4 หน้ำโต๊ะแข็งแรง สำมำรถหมุนปรับระดับสูงต่ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 75–120 เซนติเมตร และรับน้ ำหนัก

ได้ประมำณ 50 กิโลกรัม โดยไม่เอียง 



31.5 ฐำนของโต๊ะยื่นออกไปทำงเดียวกับพื้นโต๊ะเพ่ือรับน้ ำหนัก 
31.6 ล้อยำงอย่ำงดีสีเทำหมุนได้รอบตัว  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หน้ำยำวไม่น้อยกว่ำ 2 

เซนติเมตร  กระทะล้อพลำสติกไม่เป็นสนิม  จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 4 ล้อ ปลำยขำเว้ำหลบลูกล้อในขณะหมุน 
31.7 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
31.8 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 

 
32. เตียงผู้ป่วยเด็ก จ านวน 2  เตียง 
คุณลักษณะ 

32.1 เป็นเตียงผู้ป่วยเด็กแบบเฟำว์เลอร์ 
32.2 โครงสร้ำงเตียงผลิตจำกสแตนเลส 
32.3 หัวท้ำยเตียง ท ำด้วยท่อกลม 
32.4 พ้ืนเตียงท ำด้วยไม้อัดทำชะแล็คหนำ 10 มิลลิเมตร 
32.5 ปรับระดับได้ 2 ไกร์  ปรับด้ำนหัวเตียงได้อย่ำงน้อย 80 องศำ  ปรับด้ำนขำได้อย่ำงน้อย 45 องศำ 
32.6 รำวกั้นเตียงท ำจำกท่อสแตนเลสกลม เลื่อนสไลด์ขึ้นลงได ้
32.7 ล้อเตียงขนำด 4 นิ้ว จ ำนวน 4 ล้อ พร้อมระบบบล็อก 4 ล้อ 
32.8 ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 75 x 135 x 75 เซนติเมตร 
32.9 ที่นอนท ำด้วยใยมะพร้ำวอบแห้ง ปลอกหุ้มด้วยหนัง หนำไม่น้อยกว่ำ 7.5 เซนติเมตร 
32.10 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
32.11 บริกำรติดตั้งเพ่ือให้พร้อมใช้งำนจริง 
32.12 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 

 
33. คลิบเด็กอ่อน  จ านวน 6 คัน 
คุณลักษณะ 

33.1 ตัวคลิปเป็นพลำสติกใสอย่ำงด ี
33.2 มีเบำะฟองน้ ำหุ้มหนังเทียมอย่ำงดี 
33.3 โครงท ำด้วยสแตนเลสอย่ำงดี ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ต่ ำกว่ำ 1 นิ้ว 
33.4 ชั้นล่ำง เป็นชั้นส ำหรับวำงของได้ มีถำดส ำหรับวำงของอยู่ด้ำนล่ำง 
33.5 สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวกด้วยล้อ 4 ล้อ 
33.6 ล้อหมุนได้รอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว 
33.7 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
33.8 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 

 
34. เตียงคลอดแบบปรับระดับได้ 2 ตอน  จ านวน  1 เตียง 
คุณลักษณะ  

34.1 เป็นเตียงท ำคลอด 2 ตอน  ปรับระดับได้ 
34.2 โครงเตียงรวมทั้งพ้ืนเตียงท ำด้วยสแตนเลสอย่ำงดี  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 75 x 185 x 80 

เซนติเมตร 
34.3 เตียงแบ่ง 2 ส่วน คือ ส่วนล ำตัวและส่วนปลำยเท้ำ 



34.4 ส่วนล ำตัว ส ำหรับรองนอน รองรับศีรษะและล ำตัว 
34.4.1. ปรับระดับยกขึ้น-ลงได้ทั้งทำงด้ำนศีรษะและด้ำนปลำยเตียงได้ไม่น้อยกว่ำ  20 

เซนติเมตร โดยระบบฟันเฟือง 
34.4.2. ข้ำงเตียงมีด้ำมมือจับพร้อมที่ล็อค พับเก็บได้ 
34.4.3. ปลำยสุดด้ำนข้ำง มีช่องส ำหรับใส่ขำหยั่ง 1 คู ่
34.4.4. ล้อเตียงจ ำนวน 4 ล้อ  ขนำด 5 นิ้ว  หมุนได้รอบตัวโดยมีตลับลูกปืน  พร้อมระบบเบรก 

4 ล้อ 
34.4.5. มีอ่ำงสี่ เหลี่ยมสแตนเลส ขนำดตำมคุณลักษณะเฉพำะของเตียง วำงอยู่ใต้ที่นอน  

สำมำรถปรับเลื่อนและดึงออกจำกเตียงได้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใบ 
34.5 ส่วนปลำยเท้ำ ส ำหรับรองนอน รองรับขำ 

34.5.1. มีล้อเตียงจ ำนวน 2 ล้อ  ขนำด 5 นิ้ว  หมุนได้รอบตัวโดยมีตลับลูกปืน 
34.6 อุปกรณ์ประกอบ 

34.6.1. ขำหยั่ง  สำมำรถหมุนจัดวำงต ำแหน่งส่วนรองรับเข่ำได้สะดวก แผ่นรองรับเข่ำและน่อง
ท ำด้วยวัสดุแข็งบุฟองน้ ำหุ้มไนลอนโพลีเอสเตอร์พร้อมสำยรัด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คู ่

34.6.2. เบำะรองนอนหุ้มด้วยหนังเทียม หนำไม่น้อยกว่ำ 7.5 เซนติเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
เบำะรองนอนส่วนล ำตัว และเบำะรองนอนส่วนปลำยเท้ำ 

34.6.3. ม้ำขึ้นเตียง  โครงท ำด้วยเหล็ก  พ้ืนปูด้วยไม้อัดทับบนด้วยพ้ืนยำง  ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 
20 เซนติเมตรจ ำนวน 1 ตัว 

34.6.4. เก้ำอ้ีกลม ล้อเลื่อน 4 ขำ ปรับควำมสูงได้ 45-60 เซนติเมตร จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ตัว 
34.7 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด 
34.8 รับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
34.9 บริกำรติดตั้งเพ่ือให้พร้อมใช้งำนได้จริง 
34.10 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
34.11 บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ และบริกำรหลังกำรขำยโดยช่ำงผู้ช ำนำญงำน 

 
 


