






















 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม 

ณ ศูนย์ไตเทียมเทอดไท โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 
 
1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้เสนอราคา 

1.1. ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการติดตั้งเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ ระบบ Reverse Osmosis แบบ 
Single Pass ชนิด Direct Feed โดยการใช้ท่อชนิด PE- Xa (Polyethylene Cross linked) ส้าหรับ
หน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ หรือสถานพยาบาล
เอกชนที่ได้รับมาตรฐาน JCI ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

1.2. ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องไตเทียมส้าหรับการฟอกไตแบบมาตรฐาน ที่มีระบบกรองน้้ายาไตเทียมให้
บริสุทธิ์ (Dialysate Ultra- purity System) เครื่องใหม่ส้าหรับติดตั้งเพ่ือให้บริการฟอกเลือด         
ณ หน่วยบริการ จ้านวนทั้งหมด 8 เครื่อง โดยเครื่องไตเทียมดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานเครื่องมือ
แพทย์ จากทวีป ยุโรป  

1.3. ผู้เสนอราคาต้องสามารถด้าเนินการติดตั้งเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ และเครื่องไตเทียม ให้พร้อมใช้งาน
ตามแบบที่โรงพยาบาลก้าหนด ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันท้าสัญญาโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

1.4. ผู้เสนอราคาต้องสามารถจัดเตรียม วัสดุการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่ใช้ในการฟอกเลือดเพ่ือ
ด้าเนินการตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสามารถระบุชนิด ยี่ห้อ ที่ชัดเจน พร้อม
ส่งมอบให้กับ หน่วยบริการได้ 

2. ขอบเขตงานของผู้เสนอราคา  
2.1. ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ ระบบ Reverse Osmosis แบบ Single Pass ชนิด 

Direct Feed ที่มีก้าลังการผลิตอย่างน้อย 1,000 ลิตร/ชั่วโมงให้พร้อมใช้งาน ณ หน่วยบริการ พร้อม
ระบบท่อส้าหรับการจ่ายน้้าบริสุทธิ์ โดยคุณภาพน้้าบริสุทธิ์ที่ผลิตได้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสมาคม
โรคไตแห่งประเทศไทย 

2.1.1.ติดตั้งระบบท่อส้าหรับการจ่ายน้้าบริสุทธิ์ โดยใช้ PE- Xa (Polyethylene Cross Linked) 
พร้อมหัวจ่ายน้้าส้าหรับเครื่องไตเทียม และ อ่างล้างตัวกรอง ตามจุดใช้งานให้มีความสะดวกต่อ
การใช้งาน โดยค้านึงถึงความเรียบร้อยสวยงาม เช่น จัดท้าที่บังท่อ 

2.1.2.จัดท้าอ่างล้างตัวกรองเลือด โดยให้แยกออกจากส่วนบริการผู้ปุวย ตามมาตรฐานสมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทย 



 

2.2. ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งเครื่องไตเทียมส้าหรับการฟอกไตแบบมาตรฐาน ที่มีระบบกรองน้้ายาไต
เทียมให้บริสุทธิ์ (Dialysate Ultra Purity System) ให้พร้อมใช้งาน ณ หน่วยบริการ จ้านวน         
8 เครื่อง และต้องมีเครื่องไตเทียมส้ารองพร้อมใช้งานระหว่างเวลา 05.00 – 20.00 น. 

2.3. ผู้เสนอราคาจะต้องติดระบบไฟฟูาที่เกี่ยวข้องกับการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยจัดเดิน
ระบบสายไฟ ส้าหรับเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ เครื่องไตเทียม และเครื่องใช้ไฟฟูาที่เกี่ยวข้องในงาน
บริการ 

2.4. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียม วัสดุการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่ใช้ในการฟอกเลือดเพ่ือ
ด้าเนินการตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1.น้้ายาล้างไต Part A ส้าหรับการฟอกเลือด 1 ครั้ง และน้้ายา B ชนิดแบบผงแห้ง 
2.4.2.Dialyzers High Flux (ส้าหรับการใช้ซ้้า 15 ครั้ง) และ Low Flux (ส้าหรับการใช้ซ้้า 8 ครั้ง) 
2.4.3.ตัวกรองน้้ายาล้างไต (Ultra Filter) ส้าหรับเครื่อง Hemodialysis ส้าหรับการฟอกเลือดไม่น้อย

กว่า 100 ครั้ง 
2.4.4.Blood lines ส้าหรับการฟอกเลือด 1 ครั้ง 
2.4.5.AV Fistula needles ส้าหรับการฟอกเลือด 1 ครั้ง 
2.4.6.น้้ายาท้าความสะอาดภายในเครื่อง ส้าหรับการฟอกเลือด 1 ครั้ง 
2.4.7.น้้าเกลือ NSS 0.9% ถุงละ 1,000 ซีซี จ้านวน 2 ถุง ส้าหรับการฟอกเลือด 1 ครั้ง 
2.4.8.Heparin จ้านวน 5 ซีซี ส้าหรับการฟอกเลือด 3 ครั้ง 
2.4.9.น้้ายา Per acetic จ้านวน 55 ซีซี ส้าหรับการฟอกเลือด 1 ครั้ง 

2.5. ในกรณีที่เครื่องไตเทียมเสียไม่สามารถใช้งานได้ ผู้เสนอราคาต้องจัดหาเครื่องส้ารองพร้อมใช้งานมา
ทดแทนให้ใช้งานได้ตามปกติ 

2.6. ผู้เสนอราคาจะต้องให้บริการดูแลรักษาเชิงปูองกัน (Preventive Maintenance) เครื่องผลิตน้้า
บริสุทธิ์ และเครื่องไตเทียมตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนทั้งหมด ทั้งค่าแรง ค่ะไหล่ และค่าวัสดุสิ้นเปลืองของระบบน้้า ตลอดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา 

2.7. กรณีที่ต้องมีการปรับปรุงเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ และระบบท่อส้าหรับการจ่ายน้้าบริสุทธิ์ หรือ เครื่ อง
ไตเทียม ตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย หรือส้านักงานมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 
(Hospital Accreditation = HA) ให้ค้าแนะน้า ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว 

 
 
 
 
 



 

2.8. มีตู้เก็บ dialyzer 
2.9. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ตกแต่ง สถานที่ให้บริการ ศูนย์ไตเทียม สาขาเทอดไท ของโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ถูกต้องตามมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยให้มีความ
สวยงาม สะดวก สะอาด ปลอดภัย 

 
3. เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

3.1. เครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ 
3.1.1.มีเอกสารที่แสดงว่าโรงงานที่ผลิตเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ที่เสนอ ได้รับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือ

แพทย์ หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับ 
3.1.2.มีเอกสารส้าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 
3.1.3.มีเอกสารที่แสดงว่าเครื่องเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ที่เสนอ ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากโรงงาน

ผู้ผลิต หรือหน่วยงานราชการ 
3.1.4.มีเอกสารรับรองการติดตั้งเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ ระบบ Reverse Osmosis แบบ Sing Pass 

ชนิด Direct Feed โดยการใช้ท่อชนิด PE-Xa (Polyethylene Cross Linked) ส้าหรับหน่วย
ไตเทียมในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ หรือสถานพยาบาล
เอกชนที่ได้รับมาตรฐาน JCI ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

3.2. เครื่องไตเทียม 
3.2.1.มีเอกสารที่แสดงว่าโรงงานที่ผลิตเครื่องไตเทียมที่เสนอ ได้รับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับ 
3.2.2.มีเอกสารส้าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 
3.2.3.มีเอกสารที่แสดงว่าเครื่องไตเทียมที่เสนอ ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต หรือ

หน่วยงานราชการ 
4. การเตรียมเอกสาร 

4.1. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทุกรายการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจ้งรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ต่อคณะกรรมการ ฯ ได้ 

4.2. การเสนอราคาที่ไม่ตรงตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการ  
มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณา และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้
เพ่ือประโยชน์การใช้งานของทางราชการ 

 
 
 



 

4.3. เอกสารอื่น ๆ 
4.3.1.มีคู่มือการใช้งานและบ้ารุงรักษาเครื่อง อย่างน้อย 1 ชุด 
4.3.2.มีเอกสารแสดงว่าวิศวกรหรือช่างเทคนิคที่มีความรู้ความช้านาญ ที่ได้รับการอบรม และได้รับ

หนังสือรับรอง ในการดูแลให้ค้าปรึกษาและการบ้ารุงรักษาเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ และเครื่องไต
เทียม รุ่นที่เสนอราคา 

4.3.3.มีหนังสือยืนยันว่าผู้เสนอราคามีการส้ารองอะไหล่เครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ และเครื่องไตเทียมไว้
อย่างน้อย 5 ปี นับจากวันส่งมอบ 

4.3.4.เสนอร่างสัญญาการบ้ารุงรักษาเชิงปูองกันของเครื่องไตเทียมที่เสนอมา พร้อมระบุหมายเลข
เครื่อง  
(Serial Number) 

5. เงื่อนไขการพิจารณาคุณสมบัติ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการเสนอราคา จากผู้เสนอราคาที่มีประวัติกระท้าผิดเงื่อนไขในสัญญาที่

ท้ากับหน่วยงานราชการ ในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องผลิตน ้าบริสุทธิ์ 

ส้าหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
1.1. เป็นเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ โดยใช้ระบบ Reverse Osmosis แบบ Single Pass ชนิด Direct Feed มี

คุณสมบัติผลิตน้้าบริสุทธิ์ได้ตามมาตรฐาน Dialysis water (ปริมาณเชื้อแบคทีเรียน้อยกว่า 100 
CFU/ mL และ Endotoxin น้อยกว่า 0.25 EU/mL) ส้าหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(Hemodialysis) สามารถผลิตน้้าบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อชั่วโมง 

1.2. รองรับการใช้งาน เครื่องไตเทียมจ้านวน 8 เครื่อง โดยมีอัตราการใช้น้้าบริสุทธิ์ เครื่องละไม่น้อยกว่า 
800 มิลลิลิตรต่อนาที และอ่างล้างตัวกรองเลือดจ้านวน 3 จุด 

1.3. ระบบท่อจ่ายน้้าวัสดุท่อท้าจาก PE- Xa (Polyethylene Cross Linked) สามารถดัดโค้งง้อได้ และ
ท่อทนความร้อนได้ 95 องศาเซลเซียล สามารถทนต่อกรด และสารเคมีที่ใช้ในการอบฆ่าเชื้อได้ 

1.4. การเดินท่อจ่ายน้้าต้องเป็นลักษณะไหลวนกลับ (Recirculation loop) โดยอัตราเร็วของน้้าบริสุทธิ์ที่
ส่วนปลายของระบบจ่ายน้้าไม่ต่้ากว่า 1.5 ฟุตต่อวินาที 

1.5. รองรับการฆ่าเชื้อด้วยเคมีผ่าน R.O. Membrane ได ้
1.6. มีระบบประหยัดโดยใช้ Break Tank 
1.7. มี Leakage Sensor ตัดระบบไฟฟูาในกรณีที่มีน้้ารั่ว 
1.8. มีระบบควบคุมอัตโนมัติเพ่ือหยุดการท้างาน ในกรณีไม่มีน้้าประปาจ่ายเข้าสู่ระบบ และมีสัญญาณไฟ

เตือนไปยังห้องพยาบาล 
1.9. มีชุดจ่ายคลอรีน (Feed Chlorine) จ่ายคลอรีนเข้าสู่ถังเก็บน้้าประปาให้มีความเข้มข้นของ Free 

Chlorine อยู่ที่ 0.3 – 0.5 mg/ l และมี Meter วัดค่าความเข้มข้นของคลอรีน 
1.10. ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตน้้าบริสุทธิ์  ตามมาตรฐานสมาคมโรคไต ได้แก่ ค่า 

Percent Recovery ไม่ต่้ากว่า 50% Solute rejection มากกว่า 90% 
1.11. น้้าบริสุทธิ์ที่ผลิตได้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
1.12. มีจอแสดงผลการท้างาน 
1.13. มีตู้ควบคุมไฟฟูาที่สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟูาของโรงพยาบาล 
1.14. อุปกรณ์ท้ังหมดของระบบผลิตน้้าบริสุทธิ์ต้องสามารถติดตั้ง และมีพ้ืนที่ส้าหรับช่าง เจ้าหน้าที่

หน่วยไตเทียมเข้าไปบ้ารุงรักษา ดูแลประจ้าวันได้สะดวก 
 
 
 
 
 



 

2. คุณสมบัติทางเทคนิค 

1.1 การเตรียมน ้าดิบ 

1.1.1 ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าดิบ และน้าเสนอข้อมูลวิธีการ

ออกแบบ ระบบผลิตน้้าบริสุทธิ์ให้หน่วยไตเทียมทราบ โดยเปูาหมายสามารถผลิตน้้าบริสุทธิ์ที่มี

คุณภาพตามาตรฐานที่ก้าหนด 

1.1.2 ถังน้้าดิบ (Raw Water Tank) มีลักษณะปิดทึบแสง ท้าด้วยวัสดุโพลีเอธิลีน ปริมาตรน้้าดิบรวม

ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร เพียงพอส้าหรับส่งน้้าดิบเข้าระบบการกรองน้้าเบื้องต้น 

(Pretreatment)  

1.1.3 ถังน้้าดิบมีลูกลอยไฟฟูาควบคุมระดับน้้า มีสัญญาณเตือนหากน้้าประปา ต่้ากว่าระดับที่ตั้งไว้ 

1.1.4 มีจุดเก็บน้้าตัวอย่าง (Sampling) จ้านวน 1 จุด 

1.2 ชุดจ่ายคลอรีน (Feed Chlorine) 

1.2.1 ถังบรรจุคลอรีนมีลักษณะปิดทึบแสงท้าด้วยวัสดุโพลีเอธิลีน (Polyethtlene : PE) ขนาดไม่เกิน 

100 ลิตร 

1.2.2 ระบบการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนเป็นไปตามมาตรฐานของการประปานครหลวง โดยความเข้มข้น

ของคลอรีนในถังน้้าดิบต้องอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.5 PPM 

1.2.3 มีชุดตรวจสอบ/ วัดความเข้มข้นของคลอรีน ในน้้าประปา และแสดงผลความเข้มข้นของ

คลอรีนตลอดเวลาที่ระบบ R.O. ท้างาน  

1.3 ระบบการกรองน ้าเบื องต้น (Pretreatment) 1 ชุด ประกอบด้วย  

1.3.1 ชุดกรองตะกอนหยาบ (Multimedia Filter) จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

1.3.1.1 มีชุดเครื่องสูบน้้า (Booster Pump) ท้าด้วยเหล็กปลอดสนิม จ้านวน 2 ชุด 

1.3.1.2 ถังกรองตะกอนหยาบท้าด้วย Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) ตัวถังผลิต

จากวัสดุที่สามารถทนแรงดันสูงสุด (Maximum Pressure) 150 PSI  บรรจุ Multimedia 

Filter 

1.3.1.3 มีชุดควบคุมการล้ างท้าความสะอาดและการล้ างย้อนกลับแบบอัตโนมั ติ 

(Automatic Blackwash) 

1.3.1.4 มีมาตรวัดแรงดันทั้ งด้ านขาเข้ า  และขาออกจากชุดกรองตะกอนหยาบ 

(Multimedia Filter) 

 

 



 

1.3.2 ชุดลดความกระด้าง (Softener) จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

1.3.2.1 ถังลดความกระด้างท้าด้วย Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) ตัวถังผลิตจาก

วัสดุที่สามารถทนแรงดันสูงสุด (Maximum Pressure) 150 PSI 

1.3.2.2 มีชุดควบคุมการลดความกระด้าง, การล้างย้อนกลับ (Black Wash) และการคืน

สภาพสารที่ใช้ลดความกระด้างของน้้า (Regenerate) แบบอัตโนมัติ 

1.3.2.3 คุณภาพของน้้าหลังผ่านชุดลดความกระด้าง (Softener) แล้ว มีค่าความกระด้าง

ของน้้า (Hardness) ไม่เกิน 17.1 Mg/L (ตามมาตรฐานสมาคมโรคไต) 

1.3.2.4 มีมาตรวัดแรงดันทั้งด้านขาเข้า และขาออกจากชุดลดความกระด้าง (Softener) 

1.3.2.5 มีจุดเก็บน้้าตัวอย่าง (Sampling) จ้านวน 1 ชุด 

1.3.2.6 มีถังบรรจุเกลือ (NaCl) ส้าหรับคืนสภาพสารกรองโดยมีระบบปูองกันน้้าล้นถัง 

1.3.3 ชุดผงกรองคาร์บอน (Carbon filter) จ้านวน 2 ชุด ประกอบด้วย 

1.3.3.1 วางชุดผงคาร์บอนในลักษณะสองถังวางต่อกันแบบอนุกรม 

1.3.3.2 แต่ละถังมีค่า Empty Bed Contact Time (EBCT) ไม่น้อยกว่า 5 นาที (รวม 2 ถัง 

ไม่น้อยกว่า 10 นาที) ตามมาตรฐานสมาคมโรคไต 

1.3.3.3 ถังผงคาร์บอนท้าด้วย Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) ตัวถังผลิตจากวัสดุที่ 

สามารถทนแรงดันสูงสุด (Maximum Pressure) 150 PSI 

1.3.3.4 ผงคาร์บอนที่ใช้ต้องเป็น Granular Activated Carbon มีค่า lodine number 

มากกว่า 900 

1.3.3.5 คุณภาพน้้าหลังผ่านชุดผงกรองคาร์บอน (Carbon filter) แต่ละถังมีคลอรีน

ปนเปื้อน ไม่เกิน 0.1 Mg/L ตามมาตรฐานสมาคมโรคไต 

1.3.3.6 มีชุดควบคุมการกรองและการล้างย้อนกลับอัตโนมัติ (Automatic Backwash)  

1.3.3.7 มีมาตรวัดแรงดันทั้งด้านขาเข้า และขาออกจากชุดคาร์บอนแต่ละถัง 

1.3.3.8 มีจุดเก็บน้้าตัวอย่าง (Sampling) จ้านวน 2 จุด 

1.3.4 ชุดใส้กรอง 5 ไมครอน (5 Micron Filter) จ้านวนอย่างน้อย 1 ชุด ประกอบด้วย 

1.3.4.1 วางชุดใส้กรอง 5 ไมครอน (5 Micron Filter) ไว้หลังชุดผงกรองคาร์บอน (Carbon  

Filter) เพ่ือกรองอนุภาคขนาดเล็ก ก่อนส่งน้้าเข้าระบบ R/O 

1.3.4.2 อุปกรณ์ส้าหรับใส่ชุดไส้กรองท้าด้วยพลาสติก Polypropylene 

 

 



 

1.4 ถังพักน ้าก่อนเข้า RO Membrane (Break Tank) 

1.4.1 ถังเก็บน้้าขนาดไม่เกิน 200 ลิตร ท้าจากวัสดุสแตนเลส ไม่เป็นสนิม หรือ Polypropylene 

(PE) เป็นระบบเปิดแต่มีผาปิดกันฝุุน มีท่อน้้าออกโดยต่อจากทางด้านล่างสุดของถังเก็บน้้าเพ่ือ

ปูองกันน้้าขังในถัง 

1.4.2 มีระบบควบคุมค่าความเหนี่ยวน้าไฟฟูา (ค่า Conductivity) ของน้้าในถัง 

1.4.3 มีระบบปูองกันน้้าล้นถัง 

1.4.4 มีระบบสัญญาณเตือนกรณีที่ระดับน้้า/ ระดับความเหนี่ยวน้าไฟฟูา (ค่า Conductivity) ในถัง

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

1.5 ชุดเครื่องกรองน ้าบริสุทธิ์ระบบ Reverse Osmosis (R/O) จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

1.5.1 ไส้กรองเมมเบรนเป็นชนิด Thin film Composite Polyamide 

1.5.2  บรรจุในตัวถังใส่ใส้กรองเมมเบรน (Membrane Housing) ท้าด้วย Stainless 316 L 

สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250 PSI 

1.5.3 มีอุปกรณ์วัดความดันของน้้าเป็น Stainless 316  หรือ Stainless 316 L จ้านวนอย่างน้อย 3 

ชุด เพื่อค้าณวน Rejection rate และ Recovery rate ได้แก่ 

1.5.3.1 ความดันของน้้าที่ปูอนเข้าระบบ (Inlet Pressure) 

อัตราการไหลของน้้าที่ปูอนเข้าระบบ (Inlet Flow) 

1.5.3.2 ความดันของน้้าทิ้ง (Permeate Pressure) 

อัตราการผลิตของน้้าบริสุทธิ์ (Permeate flow) 

1.5.3.3 ความดันของน้้าทิ้ง (Concentrate Pressure) 

อัตราการไหลของน้้าทิ้ง (Concentrate Flow) 

1.5.4 มีระบบการล้างใส้กรอง (R/O Membrane) โดยอัตโนมัติ (Auto flush system) 

1.5.5 มีเครื่องวัดความบริสุทธิ์ของน้้า (Conductivity meter) ในน้้าดิบ และระบบผลิตน้้าบริสุทธิ์ 

1.5.6 มีปั๊มแรงดันสูง High Pressure Pump) ท้าด้วยเหล็กสแตนเลสเพ่ือส่งเข้าระบบ R/O โดย

แรงดันน้้าเข้าต้องไม่เกิน 200 psi 

 

 

 

 



 

1.6 ชุดระบบท่อส้าหรับการสูบจ่ายระบบน ้าบริสุทธิ์ 

1.6.1 ชุดท่อและข้อต่อส้าหรับส่งน้้าบริสุทธิ์เครื่องไตเทียม จากเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ไปยังจุดใช้งาน 

ต่าง ๆ และเครื่องฟอกไตเทียม ท้าด้วยวัสดุ PE- Xa (Polyethylene Cross Linked) 

1.6.2 มีจุดเก็บตัวอย่างน้้าส่งตรวจ (Sampling Port) ตามมาตรฐานสมาคมโรคไตก้าหนด ได้แก่ 

1.6.2.1 หลังชุด Reverse Osmosis (Supply) 

1.6.2.2 ปลายทางของระบบจ่ายน้้าบริสุทธิ์ ก่อนน้้าบริสุทธิ์ไหลวนเข้าสู่ระบบการกรองใหม่  

(Return) 

1.7 ระบบฆ่าเชื อด้วยความร้อนหรือสารเคมี 

1.7.1 ระบบสามารถเลือกโปรแกรมฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีเป็นระบบอัตโนมัติได้ 

1.7.2 การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต้องถูกต้องตามมาตรฐานสมาคมโรคไตก้าหนด 

1.7.3 การทดสอบสารเคมีตกค้างหลังการใช้โปรแกรมฆ่าเชื้อต้องได้ผลลบ 

1.8 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Electrical Control Box) 

1.8.1 ท้าด้วยเหล็กเคลือบสี มีประตูส้าหรับเปิด – ปิด 

1.9 ส่วนของระบบความปลอดภัย และสัญญาณเตือน 

1.9.1 ปั๊มน้้า Feed pump มีการสลับปั๊มให้เดินตามเวลาอัตโนมัติ 

1.9.2 สัญญาณไฟ สามารถดึงไปตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการได้ เช่น Nurse station ได้แก่ 

1.9.2.1 สัญญาณเตือนกรณีน้้าในถังดิบลดลงต่้ากว่าปกติ 

1.9.2.2 สัญญาณเตือนกรณีน้้าในถังกรองเบื้องต้น (Break Tank) ลดลงต่้ากว่าปกติ 

1.9.2.3 สัญญาณเตือนกรณีเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ไม่สามารถท้างานได้ 

1.10 มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนเม่ือมีเหตุขัดข้องเกิดขึ นในระบบ RO ท้าให้ไม่สามารถผลิตน ้าบริสุทธิ์ได้

ตามที่ก้าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. เงื่อนไขเฉพาะ 

2.1 มีคู่มือการใช้งานและการบ้ารุงรักษาประจ้าเครื่องมามอบให้ในวันตรวจรับงาน จ้านวน 1 ชุด 

2.2 มีวิศวกรหรือช่างเทคนิคที่มีความรู้ความช้านาญ ในการดูแลให้ค้าปรึกษาและการบ้ารุงรักษาระบบน้้า
บริสุทธิ์ 

2.3 ต้องด้าเนินการติดตั้ง ณ สถานที่ที่โรงพยาบาล ฯ ก้าหนดเท่านั้น จนสามารถใช้งานใช้งานได้ดี พร้อม
เก็บตัวอย่างน้้าบริสุทธิ์ที่ผลิตได้ส่งตรวจสอบตามมาตรฐานตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก้าหนด ถ้า
ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้้ามีค่าหนึ่งหรือค่าใดเกินกว่ามาตรฐาน AAMI โดยปริมาณเชื้อแบคทีเรียเท่ากับ 50.0 
CFU/mL และ Endotoxin เท่ากับ 1 EU/ mL จะต้องรีบแก้ไขภายใน 30 วัน  

2.4 สามารถเข้าด้าเนินการติดตั้งได้ เมื่อโรงพยาบาล ฯ อนุญาต และได้เตรียมพ้ืนที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดย
โรงพยาบาลฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน 

2.5 รับประกันคุณภาพสินค้า (รวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง) โดยมีการดูแลและให้บริการบ้ารุงรักษาเชิง
ปูองกัน ทุก 3 เดือน และทุกครั้งที่ระบบน้้ามีปัญหาการท้างาน ตลอดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา 
 -โดยท้าการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity Meter), SDI, Total Chlorine และ Total Plate 
Count (ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่าง) และ Endotoxin Test (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง) ส้าหรับการ
ตรวจ Total Plate Count และ Endotoxin Test ต้องใช้ห้องทดลองอ่ืนที่ไม่ใช่ของผู้รับจ้าง ที่เชื่อถือได้
ตรวจสอบ 

2.6 เมื่อระบบเกิดปัญหา ขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ฯ เพ่ือประเมิน และ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายใน 4 ชม. ภายหลังที่รับแจ้ง หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องเดินทางมาท้าการ
ตรวจซ่อมที่โรงพยาบาลฯ ภายใน 12 ชั่วโมงภายหลังที่รับแจ้ง 

2.7 หากชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดการช้ารุดหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

2.8 หากมีการแก้ไขเหตุเดิมแล้ว 3 ครั้ง ยังใช้การไม่ได้ดีเหมือนปกติ จะต้องน้าสินค้ามาเปลี่ยนให้ใหม่โดย
ไม่คิด มูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน 60 วัน 

 
2.9 กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องผลิตน้้าบริสุทธิ์ให้แล้วเสร็จได้ภายใน 72 ชั่วโมง 
ผู้ขายจะต้องมีเครื่องส้ารองให้กับทางโรงพยาบาลฯ 



 

2.10 ในระยะรับประกันผู้ขายต้องอบฆ่าเชื้อระบบน้้าบริสุทธิ์ด้วยสารเคมีทุก 6 เดือน และทุกครั้งที่ตรวจพบ
เชื้อเกินมาตรฐานที่ก้าหนด 

2.11 ต้องจัดท้าวัสดุ เพ่ือบังท่อและหัวจ่ายน้้า ตลอดแนวท่อที่ให้บริการจ่ายน้้า ให้เรียบร้อยและสวยงาม 
โดยออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก 

2.12 ต้องต่อระบบไฟฟูาจากตู้เบรกเกอร์ที่โรงพยาบาลฯ จัดหาไว้ให้เพื่อใช้กับระบบน้้าบริสุทธิ์เท่านั้น 

2.13 ต้องใช้น้้าจากท่อน้้าประปา/ ท่อบ้าบัดน้้าทิ้งที่โรงพยาบาลฯ จัดหาไว้ให้ในห้องติดตั้งระบบน้้าบริสุทธิ์
และจุดจ่ายน้้าเท่านั้น 

2.14 ต้องมีแผนผังของระบบน้้า (Flow Diagram) และแสดงการค้าณวนอัตราการไหลของน้้าบริสุทธิ์
ภายในท่อจ่ายน้้า พร้อมแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าดิบของโรงพยาบาลฯ 

2.15 ต้องส่งรายการค้าณวนของการออกแบบซึ่งประกอบด้วย 
 - การค้าณวนหาค่า EBCT (Empty Bed Contact Time) ของถังกรองคาร์บอน 
 - ผลวิเคราะห์น้้าดิบ 
 - การค้าณวนค่าน้้าบริสุทธิ์ที่ผ่านเมมเบรน ต้องน้อยกว่า 10 ไมโครซีเมนต์จากค่าของผลวิเคราะห์น้้า
ดิบ ที่ค่า Conductivity ของน้้าดิบ ที่ค่า Conductivity ของน้้าดิบน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 ไมโครซีเมนต ์

- การค้าณวนหาขนาดของเครื่องสูบน้้าบริสุทธิ์ให้มีความเร็วในเส้นท่อจ่ายน้้าบริสุทธิ์ตามมาตรฐาน 
AAMI และ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

2.16 ก่อนส่งมอบผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งให้ค้าแนะน้าการดูแลรักษาเครื่อง ข้อควร
ระวังการใช้เครื่องการซ่อมบ้ารุงเบื้องต้นและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยก่อนวันส่งมอบ 

2.17 ต้องมีวิศวกรหรือช่างช้านาญงานช่วยสาธิตการใช้ เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ สามารถใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องได้ 

 

 

 

 

 



 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องไตเทียม (Hemodialysis Machine) 

1. ความต้องการ  :  เครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์  มีคุณสมบัติตามข้อก้าหนด 

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน :  

2.1 เพ่ือใช้รักษาบ้าบัดทดแทนไตผู้ปุวย โรคไตวายชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรังระยะสุดท้าย  
2.2 เพ่ือใช้ในการรักษาผู้ปุวย ซึ่งได้รับสารพิษ และ/หรือ มีข้อบ่งชี้ที่ต้องรักษาด้วยการฟอกเลือด 

(Hemodialysis) 
3. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไตเทียม มีคุณสมบัติดังนี  

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1.1 เป็นเครื่องไตเทียมท่ีควบคุมการท้างานด้วย Microprocessor  
3.1.2 ต้องเป็นเครื่องไตเทียมใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
3.1.3 เป็นเครื่องไตเทียมที่สามารถใช้ในการรักษาบ้าบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือด

โดยเครื่องไตเทียมได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบดังนี้ 
- Hemodialysis (HD)  , - Isolate Ultrafiltration (UF) 

3.1.4 มีจอภาพแสดงข้อมูล สถานภาพต่างๆ รวมถึงดูผลการท้างาน ระบบการท้างานของ
เครื่อง และดูประวัติการรักษาของผู้ปุวยได้ 

3.1.5 มีโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการท้างานเครื่องก่อนการใช้งานกับผู้ปุวย (Automatic 
Self-Test) 

3.1.6 ใช้กระแสไฟฟูาสลับ 220 โวลท์ 50-60 เฮิรตซ์, 9 แอมแปร ์
3.1.7 มีระบบสัญญานเตือนด้วยเสียง, ไฟแสดงสถานะ และตัวอักษร เมื่อเกิดความ

ผิดพลาด หรือข้อขัดข้อง 
3.1.8 มีระบบส้ารองไฟ (Back up Battery) ไม่น้อยกว่า 15 นาที ในกรณีไฟฟูาดับ เพ่ือใช้

ส้าหรับการคืนเลือดโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องส้ารองไฟใด ๆ 
3.1.9 สามารถปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของโซเดียมและไบคาร์บอเนต ในน้้ายาได้ 
3.1.10 สามารถใช้ในการท้า Low -flux และ high flux Dialysis ได้ 
3.1.11 รองรับการใช้งานไส้กรองน้้ายาไตเทียม (Ultra Filter) ส้าหรับกรองแบคทีเรีย และ

ดักจับสาร Endotoxin เพ่ือให้ได้น้้ายาไตเทียมมีความบริสุทธิ์สูง (Ultrapure 
Dialysate) 

3.1.12  เป็นเครื่องที่มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 
 
 



 

3.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
3.2.1 ระบบอัดฉีดเลือด (Blood Delivery System) 

สามารถควบคุมอัตราการไหลของเลือด ได้ตั้งแต่ 40 - 600 มล/นาท ีหรือมากกว่า 
สามารถแสดงอัตราการไหลของเลือด (Blood flow rate)และปริมาณเลือดที่ไหล
ผ่านตัวกรอง เลือดในขณะที่ท้าการฟอกเลือดอยู่ได้ตลอดเวลา 
สามารถปรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Blood line ให้ใช้ได้กับผู้ปุวยทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ 

3.2.2 มีระบบปั๊มเฮปาริน (Heparin Pump System) 

- สามารถใช้กับกระบอกฉีดยาขนาด 10 หรือ 20 หรือ 30 มล. ได ้

- สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้้ายาเฮปปารินแบบต่อเนื่อง ได้ในอัตรา 0.3 
– 9.9 มิลลิลิตร/ชั่วโมง หรือมากกว่า 

- สามารถให้เฮปปารินแบบฉีด Bolusได้สูงสุด 5 มิลลิลิตร/ครั้ง หรือมากกว่า 
3.2.3 ระบบปั้มน้้ายาไตเทียม (Dialysis Pump) 

- สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้้ายาไตเทียม ได้ตั้งแต่ 300-700  มิลลิตร/
นาท)ี หรือมากกว่า 

- มีกระบวนการผสมจะใช้ทั้งปริมาตรและสัดส่วน (Proportioning Pump) ของ
น้้า และน้ายาไตเทียมเข้มข้น (Dialysate Concentrate) ให้ได้อัตราส่วนตามที่
ก้าหนด 

- มีระบบปูองกันการเกิดฟองอากาศในน้้ายาไตเทียม 

- สามารถควบคุมความเข้มข้นของน้้ายาไตเทียมในระบบ ได้ตลอดเวลาด้วย
เครื่องวัดค่าการน้าไฟฟูา ของสารละลายที่มีประสิทธิภาพสูง และมีที่แสดงค่า
การน้าไฟฟูา 

- สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของน้้ายาได้ ในช่วงระหว่าง 35.0 - 39.0 องศา
เซลเซียส หรือมากกว่า 

- สามารถปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของโซเดียม และไบคาร์บอเนต ในน้้ายาได้ 

- สามารถแสดงความเข้มข้นของน้้ายาไตเทียมได้ 
 
 

 
 
 
 



 

3.2.4 ระบบควบคุมการดึงน้้าจากเลือด 

- เป็นระบบปิด โดยใช้การตวงวัดปริมาตรของเหลว ที่ดึงออกจากคนไข้ด้วย
กระเปาะสมดุลคู่ และควบคุมการอัดฉีดน้้ายาไตเทียม ด้วยอัตราส่วนผสมคงที่ 
(Close system, Volumetric fluid balancing chamber and fix pump 
ratio) 

- สามารถดึงน้้าจากผู้ปุวยได้อัตราตั้งแต่ 0 ถึง 4,000 มิลลิตร/ชั่วโมง 

- สามารถท้างานต่อเนื่องได้ 9 ชม. 59 นาท ี
3.2.5 รูปแบบการรักษา 

- สามารถเลือกรูปแบบการรักษาได้ทั้งแบบ HD และ Isolate UF ได ้

- มีโปรแกรมเลือกรูปแบบการใช้งานเพื่อท้า Sodium profile 

- มีโปรแกรมเลือกรูปแบบการใช้งานเพื่อท้า UF profile 
3.2.6 ระบบสัญญาณเตือน และความปลอดภัย (Alarm Safety System) 

- สามารถแสดงผลความดันหลอดเลือดด้า Venous Pressure 

- สามารถสดงผลความดันหลอดเลือดแดง Arterial Pressure  

- สามารถแสดงค่าความดันที่เกิดขึ้นในกระบอกกรองเลือด (TMP) 

- การตรวจจับฟองอากาศในเลือด ด้วยระบบ Ultrasonic Transmission (Air 
Detector) 

- มีการตรวจจับการรั่วไหลของเลือด (Blood leak) 

- มีระบบการเตรียมตัวกรองเลือด และสายน้า เลือด เ พ่ือใช้กับผู้ ปุ วย                                                    
(Automatic priming dialyzer and blood line) 

- มีระบบส้ารองไฟ ในกรณีไฟฟูาดับ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องส้ารองไฟใด้
จากนอกระบบ เพ่ือให้ปั๊มอัดฉีดเลือดสามารถท้างานต่อไป (Built-in battery) 
เป็นเวลา 15 นาท ี

3.2.7 ระบบสัญญานเตือน (Warning System) 

- มีสัญญาไฟ และเสียงเตือน เมื่อเกิดเหตุข้อขัดข้อง 
3.2.8  ระบบการล้างท้าความสะอาด และฆ่าเชื้อ (Cleansing and Disinfection 

System) 

- สามารถใช้ได้ทั้งความร้อน และสารเคมี พร้อมระบบการก้าจัดสารเคมีออกจาก
เครื่องโดยอัตโนมัติ โดยมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ   

3.2.9 มีระบบ หรือฟังก์ชั่นการท้างานอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฟอกเลือด หรือ
ความปลอดภัยของผู้ปุวย 



 

- มีระบบที่ช่วยประเมินค่าความเพียงพอในการฟอกเลือดผู้ปุวยขณะท้าการฟอก
เลือด (in-vivo urea clearance-K) 

- รองรับการใช้งาน Data Management System 

- สามารถตั้งเวลาฟอกเลือดได้ต่อเนื่องนานกว่า 8 ชั่วโมง 

- มีผลการวิจัยเพ่ือยืนยันการใช้งาน ไส้กรองน้้ายาไตเทียม (Ultra Filter) ตาม
ระยะเวลา หรือจ้านวนครั้งที่ผู้ผลิตแนะน้า 

- มีระบบผสมสารเข้มข้นไบคาร์บอเนตแบบแห้ง 
3.2.10 มีอุปกรณ์มาตรฐานดังนี้ 

- อุปกรณ์ยึดจับตัวกรอง 1 อัน 

- เสาแขวนน้้าเกลือ 1 อัน 
- คู่มือประกอบการใช้งาน 1 ชุด 
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