
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสด ุ

ชื่อพัสดุ โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลโนนประดู่ (EMS) 

ชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS) 
วัตถุประสงค ์ใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

  โดยรถปฏิบัติการฉุกเฉิน( EMS)  ชุดปฏิบัติการระดับต้น ( BLS)   มีคุณลักษณะผ่านการจด

  ทะเบียนถูกต้องตามมาตรฐานจากสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  เพ่ือให้พยาบาล 

  เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการระดับต้น ( BLS)   เวชกรฉุกเฉิน ใช้ขนส่งผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน ในพื้นที่

  เขตบริการองค์การบริหารส่วนต าบล  มิใช่เฉพาะกิจการภายในด้านกู้ภัยภายในเฉพาะองค์การ

  บริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

1.คุณสมบัติท่ัวไป (หมวด ก.) รถกระบะ 

 1.1  เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี และมีเครื่องหมายรถพยาบาลตาม

  ตัวอย่างของราชการทั้งซ้าย-ขวา พร้อมทั้งมีตราหรือเครื่องหมายของหน่วยงานนั้นตามท่ี 

  ก าหนดในภายหลัง  

 1.2 หลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูง สีขาวสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

 1.3 สามารถบรรทุกผู้ป่วย และผู้โดยสารอื่นได้ไม่น้อยกว่า 4 คน  

 1.4 กระจกทั้งหมด ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน รอบคันยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าคนขับ

  ติดฟิล์มกรองแสงเฉพาะส่วนบน มีขนาด 15 ซม.  

 1.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับและห้องบรรทุกเป็นคอล์ยเย็น ห้องละ 1 ชุด พร้อม

  สวิทช์และโซลินอยด์ ส าหรับแยกแอร์ด้านหน้าห้องคนขับและห้องบรรทุก ส าหรับห้อง 

  บรรทุกติดตั้งตู้จ่ายความเย็นแบบแขวนเหนือส่วนกระจกบานเลื่อน พ่นลมเย็นมาด้านท้าย

  และใช้สารท าความเย็นชนิด R134a 

 1.6 มีบังแสงแดดเข้าตากระจกด้านหน้าซ้าย ขวา ข้างละ 1 อัน  

 1.7 ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้องบรรทุกผู้ป่วย   เป็นห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 

   1.7.1 ครอบทับด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงความสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า 

   90 ซม. พร้อมมีกระจกแบบบานเลื่อนด้านข้าง และมีกุญแจล็อคเปิด-ปิดด้านท้ายได้  

   1.7.2 ปูพื้นด้วยไม้อัดซีเมนต์ไฟเบอร์แผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตรและปูทับด้วย

   ผ้ายางแผ่นเรียบ  
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   1.7.3 ด้านท้ายด้านหลังปิด - เปิด เป็นประตูกระบะท้ายแบบบานเดียว  หรือบานคู่ ไม่มีฝา

   กระบะท้าย สามารถเข็นเตียงขึ้น - ลงได้สะดวก  

   1.74    มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซ  ไม่น้อยกว่า  2 ท่อ  

   1.7.5 โรงงานผู้ผลิตหลังคาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:9001 หรือไม่ต่ ากว่า 

   1.7.6 มีม้านั่งยาวบุนวมอย่างดีแบบเบาะเปิดขึ้นได้ โดยใต้เบาะเก้าอ้ีม้านั่งยาวสามารถเก็บ

   ของได้และมีพนักพิงยึดตายอยู่ท่ีผนัง จ านวน 1 ชุด ด้านซ้าย  

   1.7.7 ด้านในสุดของห้องพยาบาลหลังคนขับถัดจากม้านั่งยาว ข้อ 3.7 มีเคาร์เตอร์วาง 

   กระเป๋าพยาบาลตามขวางของตัวรถ ด้านขวามีตู้ยาบานเปิด ด้านในชั้นวางของ 2 ชั้น  

   1.7.8 มีที่แขวนน้ าเกลือส าหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เม่ือไม่ใช้งาน ผลิตจากยางหล่อ ผ่านการ

   รับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN 1789  หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า  ด้วยการ

   ทดสอบด้วยแรงกระแทกไม่ต่ ากว่า 10G จะต้องไม่ได้รับความเสียหาย พร้อมแนบ

   เอกสารรับรอง  

 

1.8  ติดตั้งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์  ระบบ VHF/FM  ก าลังส่ง 25  วัตต์  จ านวน  1  เครื่องพร้อมอุปกรณ์

ติดตั้งครบชุด  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ  โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคา  

2.  คุณลักษณะเพิ่มเติม (หมวด ข.) 

 มาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS)  ประกอบการจดทะเบียนตาม

มาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(ส.พ.ฉ)    

 1. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายก าหนดแถวยาวแบบ LED ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือ  คนขับ

 

   1.1 สัญญาณไฟ มีรูปทรง แบนเรียบเป็นแนวเดียวกันโดยตลอดมีความกว้างระหว่าง  

    12-13 นิ้ว ยาวระหว่าง 48-50 นิ้ว และหนาไม่เกิน 2.6 นิ้ว  

   1.2  โครงสร้างสัญญาณไฟท าด้วยอลูมิเนียมชนิดฉีดขึ้นรูป ( Extruded) ฐานโดยรอบของ

   บริเวณโครงสร้างท าด้วยพลาสติกฉีด สีทึบ 

   1.3 ส่วนด้านบนของสัญญาณไฟ มีฝาครอบท าด้วยพลาสติกไม่โปร่งแสง จ านวนไม่น้อย

   กว่า 5 ฝาโดยแต่ละฝาสามารถถอดออกแยกจากกันได้ ใช้วัสดุทนความร้อย ชนิด 

   Polycarbonate ทนแสงแดดได้ดี 
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   1.4  มีชุดสัญญาณไฟ LED สีแดงหรือสีน้ าเงินหรือสีขาวด้านหน้า และมุมทั้ง 4 ด้าน 

   จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 10 ชุด (Module) โดยชุด LED ที่ด้านหน้าใช้หลอด LED ชุด

   ละ 3 ดวง ชุดที่มุมทั้งสี่ด้านใช้หลอด LED ชุดละไม่น้อยกว่า 6 ดวง ด้านหน้าของ

   หลอด LED มีเลนส์พลาสติกใสช่วยกระจายแสง 

   1.5 มีแผงวงจรควบคุมการกระพริบสามารถเลือกรูปแบบการกระพริบขณะติดตั้ง ได้ไม่

   น้อยกว่า 20 รูปแบบ  

   1.6 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO:9001 พร้อมแนบ

   เอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย  

   1.7 สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE J845 หรือเทียบเท่า โดย

   แนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคา  

   1.8 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน

   ประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)   หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 

 2. บนหลังคาส่วนมุมท้ายด้านซ้าย-ขวาติดตั้งโคมไฟทรงกลมแบบ LED จ านวน 2 โคม โดยมี

  คุณลักษณะดังนี้ 

   2.1 เป็นสัญญาณไฟดวงกลมกระพริบแบบใช้หลอด LED โดยสามารถใช้งานได้ไม่น้อย

   กว่า 80,000 ชั่วโมง  

   2.2 สามารถใช้กับกระแสไฟ 12-24 โวลล์ได้  

   2.3 หากติดตั้งจ านวน 2 โคมขึ้นไป สามารถเลือกจังหวะการกระพริบให้สัมพันธ์กันได้  

   2.4 สามารถเลือกรูปแบบจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ  

   2.5 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO:9001  

   พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย  

   2.6 สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE J845  หรือเทียบเท่า  

   ไม่ต่ ากว่า โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคา  

 3. เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง 12 โวลล์  

   จ านวน 1 เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ ประกอบไปด้วย  

   3.1 เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกะทัดรัด  

   3.2 มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทซ์ส าหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สาย

   ไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร้อมที่ยึดไมโครโฟน 

   3.3 มีเสียงไซเรนแบบต่างๆให้เลือกไม่น้อยกว่า 3 เสียง  
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   3.4 ล าโพนฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่ย้อยกว่า 100 วัตต์ แบบความต้านทานไม่เกิน 11 

   โอห์ม 1 ตัว  

   3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศ

   ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)   หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 

   3.6 มีไฟแสงสว่างในห้องคนขับขนาดไม่ต่ ากว่า 10 วัตต์ จ านวน 1 ชุด และในห้อง 

   พยาบาลมีหลอดไฟขนาดไม่ต่ ากว่า 12 วัตต์ จ านวน 2 ชุด  

    

 4. ติดไฟสปอร์ตไลท์ ส าหรับส่องสว่างด้านซ้าย-ขวา มีคุณสมบัติดังนี้  

   4.1 เป็นหลอดแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ 

   4.2 ให้อุณหภูมิสีไม่น้อยกว่า 5,000 K 

   4.3 ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ าและฝุ่นเข้าไม่น้อยกว่า IP67 

   4.4 ได้รับมาตรฐาน CE หรือ SAE หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 

 5. ต้องติดสติ๊กเกอร์แสดงชื่อหน่วยงานและข้อตกลงที่ก าหนดแบบสะท้อนแสง ที่ภายนอกตัวรถเพ่ือ

  ความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานเวลากลางคืน  

  6. อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ออกแบบ 

  ให้ยึดติดกับตัวถังได้อย่างมั่งคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถก าลังขับเคลื่อน  

3.  คุณลักษณะทางเทคนิค  รถกระบะพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานดังนี้ 

 3.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า ปริมาตร

  ความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 CC 

 3.2 ระบบส่งก าลัง 

   -  คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมท างานด้วยไฮดรอลิคหรือกลไก  

   -  เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 

    1 เกียร์  

 3.3 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบลูกปืนหมุนวน หรือแรคแอนด์พีเนี่ยน ช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางขวา

  พร้อมพาวเวอร์ช่วย  

 3.4 ระบบห้ามล้อ แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร ล้อหน้าเป็นแบบดีสเบรค ล้อหลังเป็นแบบครัมเบรค

  พร้อมหม้อลมช่วยเบรค  
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 3.5 ระบบสั่นสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระ ใช้ปีนกคอล์ยสปริงหรือทอร์ชั่นบาร์ ล้อหลังเป็นแบบ

  แหนบ หรือดีกว่า พร้อมโช๊คอัพช่วยทั้ง 4 ล้อ  

 3.6 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรรี่ขนาด 12  V ไม่น้อยกว่า 60 Amp./hr ระบบ ALTERNATOR ผลิต

  กระแสได้ไม่น้อยกว่า 480 WATT พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยปรับแรงดันแบตเตอรี่และโคมไฟ

  ประจ ารถครบถ้วนตามรูปแบบมาตรฐานผู้ผลิต  

 3.7 ยางล้อเป็นแบบเรเดียล  

 3.8 ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่ต่ ากว่า 2,900 มม.  

4.อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ ารถการแพทย์ฉุกเฉิน  

 4.1 อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถพยาบาลที่มิใช่ทางการแพทย์  

   4.1.1 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน   1 ชุด 

   4.1.2 เครื่องแม่แรงพร้อมทั้งอุปกรณ์ยกถ่วง   1 ชุด  

   4.1.3 ประแจถอดล้อ      1 อัน  

   4.1.4 เข็มขัดนิรภัยประจ าที่นั่งคนขับและท่ีนั่งข้างคนขับตอนหน้า 2 ชุด  

   4.1.5 อุปกรณ์ท่ีติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผู้ผลิต 

5.เงื่อนไขเฉพาะ 

 5.1 ตัวรถ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา 2 ปี หรือระยะทาง 50,000 กม. 

  สุดแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการช ารุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง

  รับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ  

 5.2 การน ารถยนต์เข้าบ ารุงรักษาฟรีภายในระยะหรือระยะทางท่ีก าหนด สามารถน ารถยนต์เข้ารับ

  บริการที่ตัวแทนจ าหน่ายทั่วราชอาณาจักร  

          5.3 โรงงานผู้ตกแต่ง คัดแปลงรถพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานและข้ึนทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด

ดังนี้ โดยต้องแนบส าเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา 

   5.3.1 โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 

   ดัดแปลงสภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม  

   5.3.2 โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  

   หรือไม่ต่ ากว่า  

   5.3.3  โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรม

   ประเภทคัดแปลงรถยนต์ พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตมาพร้อมในเสนอราคา  
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  5.4 ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อคตัวจริงแสดง รุ่น ตราอักษรและประเทศผู้ผลิต

  ส าหรับตัวรถและอุปกรณ์ตามท้ายนี้  

   5.4.1 รถยนต์  

   5.4.2 รูปแบบหลังคา  

   5.4.3   วิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์  

   5.4.4 ไฟฉุกเฉินแถวยาว  

   5.4.5    ไฟฉุกเฉินดวงกลม 

   5.4.6 ชุดไซเรนเครื่องขยายเสียง  

   5.4.7 ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างข้างตัวรถ  

   5.4.8 เตียงนอนโลหะผสมส าหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น  

   5.4.9 ชุดช่วยหายใจ ชนิดมือบีบ  

   5.4.10 เครื่องส่องกล่องเสียง( laryngoscope) 

   5.4.11 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง  

   5.4.12 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน( cervical collar) 

   5.4.13 ชุดเฝือกลม(vacuum splint set) 

   5.4.14 ชุดให้อ๊อกซิเจนแบบ pipe line  ส าหรับส่งท่อก๊าซ 

   5.4.15 อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น(KED)   

   5.4.16 เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก( stair chair) 

   5.4.17 เครื่องดูดเสมหะชนิดมือบีบ  

   5.4.18 ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย  

   5.4.19  ชุดล็อคศรีษะกับแผ่นกระดาน  

   5.4.20 กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์  

   5.4.21 หูฟัง 

    

 5.5 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลในข้อ 5.3 ให้เป็น

  ตัวแทนยื่นเสนอราคา โดยมีหนังสือยืนยันยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา  
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หมวด (ค) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ 

 ครุภัณฑ์การแพทย์ 

  1. เตียงนอนโลหะผสมส าหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1 ตัวเตียงและโครงท าจากโลหะปลอดสนิม มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันที  

   1.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยท าจากโลหะปลอดสนิม อย่างดี  

   1.3 พนักพิงหลังช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลง สามารถปรับประดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0 ถึงไม่

   น้อยกว่า 70 องศา  

   1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นรถเข็นสามารถท าได้ง่าย  

   1.5 สามารถเข็นข้ึนรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังมีด้าม

   จับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียงและเมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะ

   กางออกเองโดยอัตโนมัติ ( Automatic Loading Stretchers)   

   1.6 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ พร้อมสาย

   รัดผู้ป่วย 2 เส้น  

   1.7 น้ าหนักเตียงโดยประมาณไม่เกิน 45 กิโลกรัม สามารถรับน้ าหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 

   160 กิโลกรัม  

   1.8 มีที่เสียบเสาน้ าเกลือท้ังด้านซ้ายและขวา พร้อมเสาน้ าเกลือสามารถปรับระดับสูงต่ าได้ 

   และยึดติดกับโครงเตียงได้อย่างมั่งคง  

 2. ชุดช่วยหายใจ ชนิดมือบีบ Manual Resuscitator ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  ชนิดบอกปริมาตร

  การบีบและปริมาตรการหายใจเข้าออกของผู้ป่วยได้ 1 ชุด และของเด็ก 1 ชุด  

   2.1  ตัวถุงซิลิโคนความจุประมาณ 1,600 ซีซี  

   2.2 มีข้อต่อทางเข้าออกซิเจน ลิ้นหายใจเข้าออก-ออกแบบพิเศษ ประกอบใช้กับฟิลเตอร์

   กรองฝุ่นลมพิษได้  

   2.3 ทั้งชุดประกอบด้วย ถุงลมผายปอดประมาณ 1,600 ซีซี พร้อมด้วยชุดวาล์สหายใจและ 

               หนา้กาก ส าหรบัผู้ใหญ ่เบอร์ 3,4,5 แบบ Single Piece ทั้งชุดท าด้วยซิลิโคนล้วนเพื่อ 

                               ความสะอาดงา่ย พร้อมสายต่อออกซเิจนยาว 2 เมตร บรรจุในถุงพลาสติก 

   2.4 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO:13485 และ 

   ISO:9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย 
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   2.5 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน

   ประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)   หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 

 3. เครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) จ านวน 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 

3.1 หลอดไฟเป็นแบบ Halogen ด้ามถือพร้อมแผ่นส่องตรวจเป็นไร้สนิม 

3.2 แผ่นส่องตรวจ ( Blade) จ านวน 3 ชุด 

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO:13485 และ 

 ISO:9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย 

3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 

 ประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 

 4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาพนัง จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

   4.1  เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล 

4.2 สามารถวัดความดันโลหิต ได้จาก 0-300 มิลลิเมตรปรอท โดยขีดแสดงตัวเลข 80-160 

 มีสีแตกต่างเด่นชัดจากตัวเลขอ่ืน  

4.3 มีผ้าพันแขนส าหรับผู้ใหญ่เป็นชนิดปะติด ( Velcro Fastener)  

4.4 สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต 

4.5 ลูกยางส ารับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม  

4.6  ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรงโดยมีหนังสือรับรองจาก

 โรงงานหรือบริษัท  

4.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO:13485 และ 

 ISO:9001 โดยแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา 

4.8 ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า 10 G ตามมาตรฐาน 

 EN 1789:2007  หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา

 ด้วย  

 5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จ านวน 1 ชุด มีรายละอียดดังนี้ 

5.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในโฟมอ่อน  

5.2 ประกอบติดกับ โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro)  

5.3 สายรัดมีสีต่างๆตามขนาดของชุดอุปกรณ์  

5.4 ส่วนหน้ามีช่องส าหรับการเจาะหลอดลม  

5.5 ใน 1 ชุด มี 4 ขนาด  
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5.6 มีกระเป๋าผ้าไนลอนอย่างดี จ านวน 1 ใบ ส าหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด  

5.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO:13485 และ 

 ISO:9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย 

5.8 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 

 ประเทศซึ่งผ่านการับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 

6. ชุดเฝือกลม (Vacuum splint set) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 เป็นเฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพ่ือให้เฝือกแข็งตัว  

62. มีสายรัดชนิดหัวสวมเร็วท าจากพลาสติกเหนียวอย่างดีไม่แตกต่าง สามารถปรับความ

ยาวได้ เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างท าความสะอาด

ได้ 

6.3 ระบบมีวาล์วเปิด-ปิด อากาศเข้า-ออก เป็นแบบอัตโนมัติทั้งนี้เพ่ือความรวดเร็วสามารถ

ดึงสายสูบลมออกจากตัวเฝือกโดยไม่ต้องกด บิด หมุนปุ่มใด ระบบวาล์วจะปิดเพ่ือ

ป้องกันลมเข้าเองทันทีโดยอัตโนมัติ 

6.4  แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้  

6.5 ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเฝือก 3 ขนาด  

6.6 มีที่สูบลมท าจากวัสดุ Aluminum ไม่ชุรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับ

ตัวเฝือก 

7. ชุดให้อ๊อกซิเจนแบบ  pipe line  ส าหรับส่งท่อก๊าซ 

7.1 เป็นระบบออกซิเจนแบบ Pipe Line เพ่ือใช้ให้อ๊อกซิเจนกับผู้ป่วยภายในรถ 

7.2 มีถังออกซิเจนขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ถัง  

7.3    มีตู้เก็บท่อให้อ๊อกซิเจนผู้ป่วยไม่น้อยกว่า  2  ท่อ 

8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น ( KED) ส าหรับดามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในซากรถ หรือใช้ดาม

กระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่งแสง เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกัน

และหุ้มวัสดุผ้าหรือ พลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกาย ท่อนบนมีส่วนยื่นโอบ

รัดส่วนศีรษะและส่วนล าตัว มีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 ตัวเฝือกมีความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม.  

8.2 มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 3 เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดใต้ขา 2 

เส้น 
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8.3 บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับ

ตัวเฝือกได้ 

8.4 มีหมอนส าหรับรองศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง  

8.5 สามารถผ่านรังสี X-ray ได้ 

8.6 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO:13485 และ 

 ISO:9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย 

8.7 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 

 ประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 

9. เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก ( Stair chair) มี รายละเอียดดังนี้ 

9.1 เป็นเก้าอ้ีโครงสร้างแสตนเลส,เหล็กชุบสี,หรืออลูมิเนียม แบบมีพนักพิง สามารถพับเก็บ

ได้เมื่อไม่ได้ใช้งานส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบอย่างดี สามารถล้างท าความสะอาดได้  

9.2 มีล้อ ส าหรับเข็นจ านวน 4 ล้อ  

9.3 มีที่วางพักเท้าผู้ป่วย  

9.4 สามารถรับน้ าหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.  

9.5 น้ าหนักรวมไม่เกิน 13 กก.  

10. เครื่องดูดเสมหะชนิดมือบีบ( Manual suction pump) 

10.1 สามารถบีบใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียวได้ 

10.2 ใช้ก าลังดูดจากลูกสูบภายใน  

10.3 ขนาดไม่เกิน  200 x190x60  มิลลิเมตร  น้ าหนักไม่เกิน  200  กรัม 

10.4 กระบอกรองรับของเหลวพร้อมฝาเปิดสามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดเสมหะได้โดยตรง  

10.5 กระบอกรองรับของเหลวมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  200  มิลลิลิตร  มีขนาดช่องอากาศ

เข้ากับเครื่องดูดไม่เกิน  2  มิลลิเมตร 

10.6 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485  และ  ISO 9001  

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้กับเสนอราคาด้วย 

10.7 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป  หรือผลิตภัณฑ์ใน

ประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.  หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า  
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หมวด (ง) อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)  ชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS) 

 1. ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1 ท าด้วยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ าได้ 

   1.2 มีช่องส าหรับสอดมือหิ้วได้ทุกด้านโดยรอบไม่น้อยกว่า 10 ช่อง มีช่องเล็กแยกจากช่อง

   มือหิ้วส าหรับล็อกสายรัดตัวผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 8 ช่อง โดยภายในช่องมีแกนพลาสติก

   หล่อข้ึนเป็นชิ้นเดียวกับแผ่นกระดานรองหลังเพื่อไว้ส าหรับล็อกกับสายรัดตัว 

   ผู้ได้รับบาดเจ็บ กลางแผ่นกระดานมีช่องไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ส าหรับใช้ล็อกสายรัดตัว

   ผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็ก  

   1.3 ขนาดความยาวไม่ต่ ากว่า 180 ชม. ความกว้างส่วนช่วงล าตัวไม่เกินกว่า 42 ชม. น้ าหนัก

   ไม่เกิน 7 กก. ความสูงจากพ้ืนถึงช่องมือหิ้วเมื่อวางราบกับพ้ืนสูงไม่น้อยกว่า 2 ชม. 

   สามารถรับน้ าหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม  

   1.4 แสง X-ray สามารถผ่านได้และสามารถท า CPR ผู้ป่วยได้ทันที 

   1.5 มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้จ านวน 3 เส้น  

   1.6 ส่วนปลายของแผ่นกระดานรองหลัง มีช่องส าหรับใส่ป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของ 

   หน่วยงาน เพ่ือป้องกันการสูญหายขณะปฏิบัติหน้าที่  

   1.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO:13485 และ 

   ISO:9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย 

   1.8 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน

   ประเทศซึ่งผ่านการับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  

 2. ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1 สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่นคง

   โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น ส าหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมี

   ฐานรองส าหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)  

   2.2 ตัวก้อนโฟมในข้อ 2.1 ท าจากยางหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อ ที่จะท า

   ให้ของเหลวซึงผ่านเข้าไปท าให้เกดความหมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนยางมี

   แผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) ส าหรับยึดติดกับตัวฐานด้านบนมีร่องบาก 2 ร่อง 

   ส าหรับป้องกันสายรัดหนาผากและคางเลื่อนหลุด  

   2.3 ฐานรองในข้อที่ 2.1 ท าจากพลาสติกข้ึนรูป มีสายรัดโดยรอบแผ่นกระดานรองหลังอย่าง

   มั่นคงและมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) ส าหรับยึดก้อนโฟม 
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   2.4 มีสายรัดจ านวน 2 เส้น ส าหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ  

   2.5 ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้าง แช่ ท าความสะอาดได้ทั้งชิ้น  

   2.6 ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ สามารถ X-Ray ผ่านได้โดยตลอด 

   2.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO:13485 และ 

   ISO:9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย 

   2.8 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน

   ประเทศซึ่งผ่านการับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)  

 3. กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์  ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด ดามกระดูกตัว

  กระเป๋ามีน้ าหนักเบา สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็วเมื่อเปิดออกมี

  การแบ่งช่อง ชั้นที่บรรจุของต่างๆอย่างชัดเจน อุปกรณ์พยาบาลด้านในถุงท่ีสามารถหยิบใช้งาน

  ได้สะดวก  

   อุปกรณ์พยาบาลภายในแบ่งเป็นหมวดต่างๆดังนี้  

    อุปกรณ์ห้ามเลือด  

    -  ผ้าก็อซแผ่นปิดแผลขนาด 3 X 3 นิ้ว 

    -  ผ้าก็อซชนิดหนาส าหรับห้ามเลือด ( Top Dressing) ขนาด 4 X 6 นิ้ว 

    -  ผ้าก็อซชนิดหนาส าหรับห้ามเลือด ( Top Dressing) ขนาด 8 X 12 นิ้ว 

    -  ผ้าปิดตา ( Eye Pad) 

        -  พลาสติกเตอร์ยาชนิดกันน้ า  

    อุปกรณ์พันแผลและดาม   

    -  ผ้าก็อซยืดชนิดม้วน ขนาด 2 นิ้ว  

    -  ผ้าก็อซยืดชนิดม้วน ขนาด 4 นิ้ว  

    -  ผ้ายืดพันแผล ( Elastic Bandage) ขนาด 2 นิ้ว 

    -  ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 2 นิ้ว 

    -  ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 4 นิ้ว 

              -  ผ้ายืดพันแผล ( Elastic Bandage) ขนาด 6 นิ้ว 

     -  ผ้าสามเหลี่ยมพร้อมเข็มกลัด 2 อัน  

    อุปกรณ์ท าความสะอาดแผล  

    -  ไม้ส าลี  

    -  ส าลีปราศจากเชื้อ (ห่อ)  
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น้ ายาฆ่าเชื้อและท าความสะอาดแผล 

-  แอลกอฮอล์ 

-  เปตาดีนโซลูชั่น  

-  น้ าเกลือล้างแผล 

-  แอมโนเนีย 

อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป 

-  เทปกาวติดผ้าก็อซชนิดใส (Tran spore) 

-  ถุงมือยางชนิดอย่างดี หนาพิเศษ 

-  ผ้าปิดจมูก (Mask) 

-  กรรไกร 

-  ไฟฉาย 

-  ไม้กดลิ้น 2 อัน 

-  สมุดบันทึก ปากกา 

4. หูฟัง (Stethoscope) จ านวน 1 ชุด 

  4.1 หูฟังสามารถได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟังเพ่ือฟังเสียงความถ่ีสูงหรือต่ า 

4.2 หัวฟัง ( Chest piece) ท าจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็น 2 ด้าน ด้าน Bell มียางหุ้ม

   โดยรอบเพ่ือไม่ให้เกิดความเย็น เกินไปเมื่อตรวจคนไข้ และด้าน Diaphragm 

4.3 ก้านหูฟังท าจากวัสดุ Aerospace Alloy น้ าหนักเบาแข็งแรงทนทาน 

4.4 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง หรือผู้รับช่วงจ าหน่ายตาม

กรณี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต 

4.5 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO:13485 และ 

 ISO:9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย 
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