
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 

๑. ความเป็นมา  
               เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล  
เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะ หัตถการในด้านต่างๆ ตลอดจนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ปุวย
ในสถานการฉุกเฉิน/วิกฤต เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะที่สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ก่อนที่จะฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ปุวย นอกจากนั้นเพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล สามารถรองรับ 
การจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน/วิกฤตต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงส าหรับผู้ปุวยเด็ก  
ที่มีบทเรียนสถานการณ์เสมือนจริง สามารถจ าลองสถานการณ์ฉุกเฉิน/วิกฤตต่างๆ ชุดฝึกปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
จะช่วยเพ่ิมทักษะและความช านาญในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่นักศึกษาพยาบาลทั้งในระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ ให้นักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ในการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติทักษะ หัตถการทางคลินิกต่างๆ 

     ๒.๒ ให้นักศึกษาพยาบาล สามารถฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีท่ีต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน/วิกฤต 
ที่เกิดข้ึนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้ปุวยในสถานการณ์จริงได้อย่างอย่างถูกต้องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

    ๓.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
    ๓.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 ๓.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น 
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๓.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓.๗  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๓.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



 ๓.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) 
              ๓.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
              ตามรายละเอียดแนบท้าย จ านวน  ๒  แผ่น 
 ๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
               ก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
 ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 

    จ านวน ๑ งวด ภายใน ๑๒๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย              

 ๗. วงเงินในการจัดหา  
               เงินงบประมาณโครงการ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
               ราคากลาง ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท   
 ๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
               ๘.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์ ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลัก
และน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
      (๑)  ราคาที่เสนอราคา ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
  (๒)  คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐  
  (๓)  บริการหลังการขาย ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐  

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
       สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 

      สถานที่ติดต่อ  งานบริหารพัสดุ ชั้น ๑ ส านักงานคณบดี อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข  
   อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑                      

      โทรศัพท์       ๐ ๓๘๑๐ ๒๘๑๘ 
      โทรสาร        ๐ ๓๘๓๙ ๓๔๗๖ 
      เว็บไซต์        e-mail : jarupha@buu.ac.th 
      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ 

ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 

mailto:jarupha@buu.ac.th


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและความต้องการ 
ชุดฝึกปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงส าหรับผู้ปุวยเด็ก จ านวน ๑ ชุด 

…………………………………………………………………. 

๑. ความต้องการ : ชุดฝึกปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงส าหรับผู้ปุวยเด็ก จ านวน ๑ ชุด 
ประกอบด้วย 

1.๑ หุ่นเด็กโต        จ านวน 1 ตัว 
๑.2 Monitor touchscreen ขนาดไม่ต่ ากว่า 20 นิ้ว  จ านวน ๑ เครื่อง 
๑.3 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  
      พร้อมโปรแกรมควบคุมการใช้งานส าหรับหุ่น   จ านวน ๑ เครื่อง 

 ๑.๔ คู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ       จ านวน ๑ เล่ม 
๒. คุณลักษณะเฉพาะ : 
 ๒.๑ เป็นหุ่นเด็กโตขนาดเท่าคนจริง ใช้ฝึกปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์การช่วยฟื้นคืนชีพตั้งแต่ 
ขั้นพื้นฐานและข้ันสูง โดยมีสถานการณ์จ าลองทางคลินิกเสมือนจริง มีคุณลักษณะส าคัญดังนี้ 

๒.๑.๑  ระบบทางเดินหายใจ  
๒.๑.1.๑ ฝึกปฏิบัติ Oral และ Nasal Intubationได ้
๒.๑.1.๒ ฝึกปฏิบัติ LMA or ET insertion ได้  
๒.๑.1.๓ ฝึกปฏิบัติ NG tube ได้ 
๒.๑.1.4 จัดท่าส าหรับเปิดทางเดินหายใจในการปฏิบัติ CPR (Head Tilt & Jaw 

Thrust)  
๒.๑.1.5 จ าลองการหายใจแบบต่าง ๆ ได้ ได้แก่ 

       ๒.๑.๑.5.1 เสียงการหายใจปกติและผิดปกติ 
       ๒.๑.๑.5.2 ก าหนดอัตราการหายใจได้ 
       ๒.๑.๑.5.3 ลักษณะการหายใจแบบต่าง ๆ  
      ๒.๑.๑.5.4 สามารถท า BVM ได ้
       ๒.๑.๑.5.5 การกระเพ่ือมของหน้าอกทั้งสองข้างจากการหายใจ และสามารถ
สร้างสถานการณ์การหยุดกระเพ่ือมของหน้าอกข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างได้ 
       ๒.๑.๑.5.6 สามารถประเมินเสียงลมเข้าปอดที่แตกต่างกันทั้งด้านซ้ายและขวา 
และสามารถปรับระดบัเสียงได้ 

๒.๑.๒  ระบบหัวใจ 
๒.๑.๒.1 ฝึกปฏิบัติการท า Defibrillation และ Cardioversion ได้ 
๒.๑.๒.2 ฝึกการท า Pacing ได ้
๒.๑.๒.3 แสดงสัญญาณ ECG และบันทึกประวัติย้อนหลังได้  
๒.๑.๒.4 แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้สัมพันธ์กับอัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจ 
๒.๑.๒.5 ใช้ electrode หรือ AED pad ติดบนตัวหุ่นได้ 
๒.๑.๒.6 จ าลองเสียงหัวใจ 

๒.๑.๓  ระบบไหลเวียน 
๒.๑.๓.1 สามารถแสดงการวัด และ ค่าความดันโลหิต (BP measured manually by  

auscultation of Korotkoff sounds) 
๒.๑.๓.2 สามารถประเมินชีพจรที่สัมพันธ์กับ BP และ heart rate ได้  
 



 
 
๒.๑.๓.3 แสดงผลและบันทึกข้อมูลการตอบสนองของสัญญาณชีพ และ  ECG artifacts  

ในขณะการท า CPR compressions ได ้
๒.๑.๓.4 จ าลองการให้ IV access และ Intraosseous access 

๒.๑.๔  ปฏิกิริยาต่าง ๆ  
๒.๑.๔.1 จ าลองเสียง Bowel ได้ 
๒.๑.๔.๒ สามารถตั้งค่าการตอบสนองของดวงตาใน รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น blink rate, 

pupil dilation, pupil reaction to light และ pupil dilation time ได้ 
๒.๑.๔.๓ มีระบบ hypoxia สามารถสร้างสถานการณ์ การขาดออกซิเจน และสภาวะ

ของหุ่นในขณะนั้น ทั้งแบบ pause, improve หรือ deteriorate ได้ 
๒.๑.๕  ผู้ขายต้องให้บริการ Upgrade Software ให้แก่ผู้ซื้อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี   

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
  ๒.๑.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรือ เอเชีย  หรือประเทศสหรัฐอเมริกา 
                                                                                                                                                                                        


