
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (อางองิ) 
หุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผูใหญ 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ีตําบลประชาธปิตย  
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ตัว 

…….…………………..…......................……..................…………................................................................................ 
 

1. ความเปนมา 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย เปนสวนราชการที่มี
ภารกิจในการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาและสารเสพติด อีกทั้งเปนสถาบันวิชาการดานการบําบัดรักษายา
และสารเสพติด มีทีมสหวิชาชีพในการใหบริการ นอกจากนี้ยังใหการดูแลเมื่อเกิดความเจ็บปวยทางดาน
รางกายทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน การดูแลผูปวยที่มีภาวะดังกลาว จะตองมีความรูและทักษะในการประเมิน     
คัดกรอง ปองกันใหการชวยเหลืออยางเหมาะสมกับปญหา และเติมศักยภาพในภาวะฉุกเฉินและการชวยฟน
คืนชีพ อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอม ฟนฟูความรูและทักษะ 

ดังนั้นสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี จึงจําเปนที่จะตองมี
หุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิต เพื่อใชในการเรียนการสอนใหความรูและทักษะใหแก ทีมสหวิชาชีพ อาทิเชน 
แพทย พยาบาล บุคลากร ทุกระดับที่เกี่ยวของ  

2. วัตถุประสงค 
๒.๑. เพื่อใชหุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิต CPR ในการอบรม ฟนฟูความรูและทักษะใหแก       

ทีมสหวิชาชีพ อาทิเชน แพทย พยาบาล บุคลากร ทุกระดับที่เก่ียวของ  
         ๒.๒. เพื่อเปนอุปกรณทางการแพทยที่ชวยสนับสนุนการศึกษาแกหนวยงานสาธารณสุข หรือหนวย

งานอืน่ๆ   

3. รายละเอียดคุณลักษณะ 

    หุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผูใหญ จํานวน 2 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ

ตอ 1 ตัว ดังนี้ 

    ขอกําหนดทั่วไป 

         1. สามารถฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ ควบคุมการทํางานดวยเครื่องคอมพิวเตอร หรือดีกวา 

         2. สามารถฝกปฏิบัติการอภิบาลทางเดินหายใจ โดยมีลักษณะทางกายวิภาคของระบบทางเดินหายใจ 

         3. สามารถฝกปฏิบัติการเจาะเลือดและใหสารน้ํา 

         4. สามารถฝกปฏิบัติการวัดความดันโลหิต โดยใชรวมกับเครื่องกระตุนความดันโลหิต 

         5. สามารถฝกการช็อคกระตุนการเตนของหัวใจ โดยใชไฟฟาไดถึงขนาดสูงสุด 360 จูล หรือดีกวา 

         6. สามารถฝกปฏิบัติการฟงเสียงปอด และหัวใจทั้งปกติและผิดปกต ิ

    รายละเอียดทางเทคนิค          

1. เปนหุนยางเต็มตัวมีลักษณะเหมือนคนจริง ผิวหนังออนนุม ยืดหยุน มีสีเหมือนธรรมชาติและ     
              ทําความสะอาดงาย 

     ๒. สามารถฝกปฏิบัติการทํา CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) ได 
     ๓. สามารถฝกเทคนิคการใสทอชวยหายใจ (Endotrachea Tube) ทางปากได 
 

 
 



-๒- 
 

          ๔. สามารถฝกเทคนิคการใชเครื่องกระตุกหัวใจได 
๕. สามารถฝกปฏิบัติการใชสารละลาย หรือเจาะเลือดโดยมีเสนเลือดจําลองที่แขนขวาของหุน(แขน 
    ซายของหุนเปนแขนพลาสติกธรรมดา) 
๖.  สามารถตอรวมใชงานกับอุปกรณจําลองคลื่นไฟฟาหัวใจเพื่อฝกปฏิบัติการชวยชีวิตโดยเครื่อง  
     กระตุกหัวใจได 
๗.  สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและแทปเลต ระบบไรสาย (WLAN) 
๘.  มี USB โปรแกรมสําหรับฝกหุน 
9. สามารถฝกปฏิบัติการจัดการทางเดินหายใจ (Ventilation) โดยผานการเปาอากาศเขาทางปาก

หุน ผานทางหนากาก (Rescue Mask) หรือผานทางเครื่องหายใจแบบมือบีบ โดยใชทอชวย
หายใจ (Endotrachea Tube) หรือ อุปกรณทอชวยหายใจ แบบ LMA (Laryngeal Mask 
Airway) 

10. สามารถฝกปฏิบัติตามขั้นตอนการชวยชีวิตขั้นสูง ตั้งแตการเขยาตัวเพื่อใหผูฝกปฏิบัติสามารถฝก
การตรวจสภาพผูปวยวายังมีสติ และการฝกปฏิบัติตามขั้นตอนการใสทอชวยหายใจโดยเชยคาง
เพื่อใหศีรษะผูปวยหงายขึ้น 

11. สามารถฝกปฏิบัติการใสทอชวยหายใจ (Endotrachea Tube) หรืออุปกรณทอชวยหายใจ แบบ 
LMA (Laryngeal Mask Airway)ได 

12. สามารถปรับความแข็งออนของหนาอกหุนได เพื่อใหการฝกปฏิบัติเหมือนสถานการณจริง
เนื่องจากหนาอกของแตละบุคคลแตกตางกัน  

13. สามารถแสดงกราฟความลึกในการกดบนหนาอกหุน หนวยเปนมิลลิเมตร และปริมาตรอากาศที่
เปาเขาในตัวหุนหนวยเปนลูกบาศกเซนติเมตร ตามขั้นตอนการทํา CPR สามารถดูระดับผลการ
ปฏิบัติบริเวณลําตัวหุน (และสามารถดูจากโปรแกรม CPR ผานคอมพิวเตอร) 

14. แฝงหนาอกหุนมีขั้วไฟฟาอยางนอย 3 จุด เพื่อติดสายลีดจําลองการวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ และมี
ขั้วไฟฟาอีก 2 ตําแหนง สําหรับรับพลังงานจากเครื่องกระตุกหัวใจแบบภายนอก 

15. สามารถแสดงขั้นตอนจําลอง ในการปฏิบัติแตละขั้นตอน คลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ โดยสามารถดู
คลื่นไฟฟาหัวใจผานจอมอนิเตอร ของเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนใหไดผลมากข้ึน 

16. มีโปรแกรมใชงานฝกการชวยชีวีต (CPR-Software) สําหรับแสดงผล และวิเคราะหการฝกสอน
กับหุนฝกตามเวลาจริง (Real time) สามารถแสดงผล และจําลองคลื่นไฟฟาหัวใจ ที่สามารถ
จําลองจังหวะใหเลือกถึง 26 รูปแบบ และสามารถตรวจจับการกระตุกหัวใจดวยไฟฟา 
(Defibrillation) 

17. สามารถจําลองคลื่นไฟฟาหัวใจพื้นฐานอยางนอย 26 แบบ และสามารถตอบสนองตอการกระตุก
หัวใจดวยพลังงาน 0 ถึง 400 จูล ผานเครื่องกระตุกหัวใจที่นํามาใชในการฝกปฏิบัติ และ
สามารถจําลองคลื่นรบกวนไดไมต่ํากวา 2 แบบ โดยการวิจัยผานทางจอมอนิเตอรเครื่องกระตุก
หัวใจได  

18. อุปกรณทั้งหมดสามารถเก็บลงในกลองกระเปาหิ้วและเข็นได  
19. มีคอมพิวเตอรโนตบุก หรือ Tablet จํานวน 1 เครื่อง   
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    รายละเอียดหุนและอุปกรณประกอบ 
1. หุนเต็มตัวสามารถตอเชื่อมกับคอมพิวเตอร หรือ Tablet               1 ตัว 
2. แขนเทียมขางขวาสําหรับฝกการแทงเสนเลือด                           1 แขน 
3. กลองเก็บหุนสามารถเข็นหรือหิ้วได                                    1 ใบ 
4. คอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook Computer) หรือ Tablet          1 เครื่อง 
5. USB โปรแกรมสําหรับฝกหุน                                     1 ชิ้น 
6. เครื่องชวยหายใจชนิดมือ สําหรับผูใหญพรอมอุปกรณและกลอง       1 ชุด 

    เงื่อนไขเฉพาะ    
1. ผูเสนอราคาจะตองทําการทดสอบหุน พรอมมีเอกสารรับรองในวันสงมอบ 
2. ตองเปนหุนใหมที่ไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอนและไดรับอนุญาตนําเขาถูกตองตามกฎหมาย 
3 เปนผลิตภัณฑที่ผานการรับรองมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เชื่อถือได 
4. มีการทดสอบมาตรฐานของหุนใหอยางนอยปละ 1 ครั้ง หลังจากสงมอบหุน ตลอดสัญญา 
    รับประกันโดยไมมีคาใชจายใดๆ  

4. กําหนดยืนราคา  
 60 วัน 

5. ระยะเวลาการสงมอบ 
         กําหนดสงมอบหุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผูใหญ จํานวน  2 ตัว  
ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย   
6. การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
         ระยะเวลารับประกัน 1 ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวน หากเกิด
ความชํารุดบกพรองหรือขัดของ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชงานดีดังเดิม ภายใน 
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  
           มีการดูแลรักษา ทุก 6 เดือนหรือจํานวน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาเวลารับประกันคุณภาพการใชงาน 
โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม  
7. หลักเกณฑการพิจารณาคดัเลือก  
         พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 
8. วงเงินในการจัดหา  

หุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผูใหญ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยา
เสพติดแหงชาติบรมราชชนนี ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ตัว จากเงินงบประมาณ 
ประจําป พ.ศ. 2565 วงเงิน 920,000.- บาท (เกาแสนสองหมื่นบาทถวน)  
9. ราคากลาง  

กําหนดราคากลาง ตัวละ 520,000 .- บาท (หาแสนสองหมื่นบาทถวน)  
จํานวน 2 ตัว รวมเปนจํานวนเงิน 1,040,000.- บาท (หนึ่งลานสี่หมื่นบาทถวน)  
 
ย 

ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ............................................ กรรมการ 
         (นางภัทรินทร  ชมภูคํา)                   (นางสุนทรี  รอดปรีชา)                 

 
ลงชื่อ ............................................ กรรมการ  
          (นายดนัยณัฐ  ภูมิภาค)  


