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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (อ้างอิง)  
ระบบช้ันวางยาอัจฉริยะ  

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 

 
1. ความเป็นมา 

สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) มีการจัดการให้บริการ 
เมทาโดนระยะยาว ในคลินิกเฉพาะทาง ท าให้มีแนวโน้มของผู้ปุวยที่มารับยาเพ่ิมมากขึ้น  เมทาโดนเป็นยาเสพ
ติดให้โทษประเภทที่ 2 และเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูงของสถาบันฯ ซึ่งจ าเป็นต้องมีกระบวนการควบคุมการใช้ยา 
และการรายงานอย่างเข้มงวด เพ่ือปูองกันการสูญหายและความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา อีกทั้งเป็น 
การ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพในการบริ การ ให้ ได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น  
และเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการจ่ายยาให้มีความถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว สะดวก 
ในการปฏิบัติงานและลดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา โดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของสถาบัน ฯ 
(Hospital Information System : HIS) และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและการควบคุม 
การจ่ายยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบยา ให้มคีวามถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว สะดวกในการปฏิบัติงาน และลดความคลาดเคลื่อน 

ในการบริหารจัดการยาอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
2.2 เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดในกระบวนงานการควบคุมและรายงาน  

 

3. ระบบช้ันวางยาอัจฉริยะ สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด มีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.1 ระบบชั้นวางยาอัจฉริยะ ประกอบด้วย 

3.1.1 เครื่องจ่ายยาแบบเม็ดและแคปซูล       จ านวน 1 เครื่อง  
3.1.2 สถานีเก็บและจัดยากึ่งอัตโนมัติ    จ านวน 1 ระบบ 
3.1.3 ระบบบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน 2 ตู้ 
3.1.4  เครื่องแกะเม็ดยา      จ านวน 1 เครื่อง 
3.1.5  เครื่องส ารองไฟ       จ านวน 5 เครื่อง 
3.1.6  เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)  จ านวน 1 เครื่อง  
3.1.7  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *  จ านวน 1 เครื่อง 

 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
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3.2 เครื่องจ่ายยาแบบเม็ดและแคปซูล จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 มีระบบปฏิบัติการที่สามารถจ าแนกรายการยาตามค าสั่งใช้ยาของแพทย์โดยเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศของสถาบัน ฯ (Hospital Information System : HIS) เพ่ือส่งไปยังระบบการบริหาร
ยาแต่ละประเภทโดยอัตโนมัติ  

3.2.2 สามารถนับเม็ดยาได้พร้อมกันทุกช่องทางการจ่ายยา 
3.2.3 สามารถบรรจุและจ่ายยาได้ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด  
3.2.4 สามารถนับเม็ดยาได้ทั้งยาเม็ดและยาแคปซูลด้วยระบบอัตโนมัติอย่างแม่นย า  
3.2.5 มีไฟ LED แสดงสีเพ่ือบอกสถานะในการท างาน  
3.2.6 เมื่อมีการจ่ายยามีระบบล็อคและปลดล็อก เพ่ือการป้องกันความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน 

 

3.3 สถานีเก็บและจัดยาก่ึงอัตโนมัติ จ านวน 1 ระบบ รายละเอียด ดังนี้ 
3.3.1 ระบบตู้บรรจุยาแสดงไฟ LED ส าหรับยาจัดมือ หรือยาที่อยู่นอกเหนือการบริหารจัดยาด้วยระบบ

อัตโนมัติ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการจัดยา โดยระบบจะแสดงผลของต าแหน่งของยาที่ต้อง
จัดผ่านระบบหน้าจอแสดงผลไฟ LED หรือดีกว่า 

3.3.2 ตัวตู้รวมชั้นส าหรับวางกระบะยามีขนาดกว้างไม่เกิน 100 ถึง 110 เซนติเมตร x ยาวไม่เกิน 60  
ถึง 70 เซนติเมตร x สูงไม่เกิน 200 เซนติเมตร เพ่ือให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ท่ีจะติดตั้ง 

3.3.3 ชั้นส าหรับวางกระบะยามีการติดตั้งระบบไฟ LED ประจ าต าแหน่ง 
3.3.4 ระบบไฟ LED จะแสดงข้อมูลของล าดับผู้จัดเตรียมยา หรือ จ านวนยา 
3.3.5 ระบบสถานีเก็บและจัดยาก่ึงอัตโนมัติสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบัน ฯ 

 

3.4 ระบบบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ตู้ รายละเอียด ดังนี้ 
3.4.1 เป็นระบบที่ใช้ส าหรับกลุ่มยาความเสี่ยงสูง โดยใช้การท างานของระบบเปิด – ปิด ล็อคอัตโนมัต ิ

ผ่านระบบโปรแกรมสั่งการของเครื่อง 
3.4.2 ประกอบด้วยกล่องยาแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถบรรจุยาได้ไม่น้อยกว่า 10 รายการต่อตู้ และสามารถ

เพ่ิมจ านวนรายการยาได้ 
3.4.3 มีวิธีการแสดงต าแหน่งในการบริหารยา พร้อมกับมีระบบป้องกันการหยิบยาผิดพลาด ทั้งชนิดและ

จ านวนจากระบบ เช่น การแสดงไฟ LED หรือดีกว่า 
3.4.4 ในแต่ละกล่องยาผู้ใช้สามารถปลดล็อคด้วยมือโดยใช้กุญแจในกรณีท่ีต้องการใช้ยาฉุกเฉิน 
3.4.5 รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ Barcode หรือ QR Code เพ่ือท าการยืนยันการจัดยา โดย Barcode 

หรือ QR Code ที่สั่งมาจากระบบ (Hospital Information System : HIS) ได้ 
3.4.6 มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการสามารถก าหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานระบบได้  

เช่น (Username/Password) หรือ RFID หรือดีกว่า 
3.4.7 สามารถบันทึกข้อมูลการใช้งาน และเรียกดูประวัติการใช้งานย้อนหลังได้ 
3.4.8 มีระบบการเก็บข้อมูลและจัดท ารายงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายงานการจัดและจ่ายยา 

จ านวนยาคงเหลือ การตรวจสอบผู้เข้าถึงข้อมูลการใช้งาน รายงานการเปิดใช้กล่องยาแบบฉุกเฉิน 
3.4.9 มีระบบการแจ้งเตือนจ านวนยาแต่ละรายการต่ ากว่าที่ก าหนด 
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3.5 เครื่องแกะเม็ดยา จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
3.5.1 เพ่ือแกะเม็ดยาออกจากแผง ที่เป็นแบบ blister ได้ 
3.5.2 เพ่ือใช้ในการเตรียมยาก่อนเข้าสู่ระบบจัด จ่ายยา 

 

3.6 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 5 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
3.6.1 เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA หรือดีกว่า 
3.6.2 คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีก าลังไฟฟูาขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) หรือดีกว่า 
3.6.3 สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ีหรือดีกว่า 

 

3.7 เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
3.7.1 มีระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer หรือดีกว่า 
3.7.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ ากว่า 203 DPI หรือดีกว่า 
3.7.3 มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 127 มิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s) หรือดีกว่า 
3.7.4 ใช้ส าหรับกระดาษขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 101 มิลลิเมตร (mm) หรือดีกว่า 
3.7.5 มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 8 MB หรือดีกว่า 
3.7.6 รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1D รูปแบบต่างๆ เช่น Code 128, Code 39, Code 93 และ EAN-13  

ได้เป็นอย่างน้อย หรือดีกว่า 
3.7.7 รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 2D รูปแบบต่างๆ เช่น QR code , Datamatrix code , MaxiCode และ 

PDF417 , ได้เป็นอย่างน้อย หรือดีกว่า 
3.7.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่า ได้ 
 

3.8 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
3.8.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้ อยกว่ า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน  

(16 Thread) หรือดีกว่า และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ 
ในการประมวลผลสูง  (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  
ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

3.8.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB หรือดีกว่า 

3.8.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

3.8.4 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB หรือดีกว่า 
3.8.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
3.8.6 มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
3.8.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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3.8.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
3.8.9 มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
3.8.10 มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
3.8.11 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง  

มาจากโรงงาน (OEM) และโปรแกรมอ่ืนที่ติดตั้ง ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

4. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย 

โดยให้แสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ 
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด าเนินการเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการของระบบชั้นวางยาอัจฉริยะ ฯ ให้เข้ากับระบบ

สารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) ทั้งระบบปัจจุบันและระบบ 
ในอนาคตภายในระยะเวลารับประกันของสถาบัน ฯ โดยเชื่อมข้อมูลต้องเป็นแบบทันทีทันใด (Real Time) 
รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีท้ังหมดเพ่ือท าให้ระบบทั้งหมดสามารถท างานเชื่อมต่อกันได้เป็นอย่างดี  

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด าเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ระบบไฟฟูา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบัน ฯ 
ให้สามารถท างานได้เป็นเป็นอย่างดี 

4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเขียนโปรแกรมให้สะดวกต่อการใช้งานได้ตามความต้องการของสถาบัน ฯ 
4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีวิศวกรหรือช่างผู้ช านาญงานมาติดตั้ง ทดลอง สาธิต และอบรมการใช้งาน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งทดสอบระบบจนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์ 
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องร่วมวางแผนและด าเนินการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ และฝึกอบรมทางเทคนิค

ส าหรับการดูแลและบ ารุงรักษาระบบฯ ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่สถาบัน ฯ 
ก าหนด  

4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมไฟล์ PDF  
จ านวนอย่างละ 2 ชุด 

4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาค่าบ ารุงรักษาหลังจากหมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยราคาที่เสนอเป็นราคา 
ที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ในภาพรวมของทุกเครื่องในวันที่ยื่นเสนอราคา โดยต้องคิดแบบไม่รวมอะไหล่ต่อปี 
ไม่เกินร้อยละหนึ่ง (ไม่เกิน 1%) และแบบรวมอะไหล่ต่อปีไม่เกินร้อยละสาม (ไม่เกิน 3%) ของราคาเครื่อง 
ที่เสนอให้สถาบัน ฯ พิจารณา 

 

5. ระยะเวลาการส่งมอบ 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท าการส่งมอบและติดตั้งระบบชั้นวางยาอัจฉริยะ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู  

ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 150 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 

6. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วน  
หากเกิดความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมภายใน 24 ชั่วโมง 
หลังจากได้รับแจ้งจากสถาบันฯ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน 

  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้าตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ โดยช่างผู้ช านาญงาน เพ่ือให้พร้อม 
ใช้งานอยู่เสมอทุก 3 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 
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7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 

  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 

8. วงเงินในการจัดหา 
  ระบบชั้นวางยาอัจฉริยะ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  1 ชุด จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2566  
วงเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 

9. ราคากลาง (อ้างอิง) 
 ก าหนดราคากลาง ระบบชั้นวางยาอัจฉริยะ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนีต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด รวมเป็นจ านวน 5,000,000.- บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน)  
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ..............................................กรรมการ 
   (นายแพทย์ล่ าซ า  ลักขณาภิชนชัช)            (นางสมพร  สุวรรณมาโจ)         
 
  
 
ลงชื่อ..............................................กรรมการ   ลงชื่อ..............................................กรรมการ                                                                  
       (นางสาวศิริรัตน์   กสิณเวทย์)            (นางสาวสุชาดา  มณิรุจิ)   
 
 
 
ลงชื่อ..............................................กรรมการ                

  (นายเทพฤทธิ์   เทือกแถว)                               
               

 

    

 

 


