
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องล้างเครื่องเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 

1. ความต้องการ 
      เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติขนาดความจุของห้องล้างไม่น้อยกว่า 250 ลิตร แบบ 1 ประตู 
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
      ใช้เพื่อล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด  
       สายยางอุปกรณ์เครื่องตรวจส่องภายในร่างกาย เป็นต้น 
3. คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1 เป็นเครื่องล้างอุปกรณ์และฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบน้ าเย็น,น้ าร้อน และมี
ระบบอบแห้งเครื่องมือในตัว ท างานโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการท างาน  

3.2 ตัวเครื่องท าด้วยสแตนเลสสตีลเป็นตู้ตั้งพื้น 
3.3 ตัวเครื่องมีประตูเปิดปิด 1 ประตู 
3.4 มีเครื่องท าน้ าร้อนภายในตัวเครื่อง เพ่ือใช้ในขั้นตอนการล้าง 

      3.5 ควบคุมโปรแกรมการท างานของเครื่องด้วยระบบ Microprocessor แบบอัตโนมัต ิ
      3.6 ใช้ไฟฟ้า 380/480 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 3 เฟส 4 สาย 
4. คุณลักษณะทางเทคนิค 

4.1 ภายในห้องล้างมีขนาดความจุของห้องล้างไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ท าด้วยสแตนเลสสตีล เกรด AISI 316L 
หรือดีกว่า และส่วนประกอบฝาปิดตัวเครื่องด้านนอกท าด้วยสแตนเลสสตีล  

4.2 ภายในห้องล้าง (Washer Chamber) มีท่อน้ าหมุนได้ส าหรับฉีดช าระล้าง ท าด้วยสแตนเลสสตีล เกรด AISI 
316L หรือดีกว่า โดยอยู่ส่วนบนและส่วนล่างของห้องล้างโดยมีหัวต่อระหว่างชั้นบรรจุตะกร้า 

4.3 มีชั้นส าหรับวางเรียงตะกร้าล้างเครื่องมือไม่น้อยกว่า 5 ชั้น 
4.4 มีหัวต่อส าหรับตะกร้าล้าง เขาตัวเครื่องเป็นแบบ spring loaded เพ่ือป้องกันการรั่วซึมขณะท าการล้าง 
4.5 ห้องล้างมีความจุไม่น้อยกว่า 10 DIN baskets 480x250x50  
4.6 ห้องล้างเป็นแบบสามารท าความสะอาดด้วยตนเอง (Self-cleaning sump) ที่มีขอบโค้งมนเพื่อไม่ให้เกิด

คราบสกปรกและการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
4.7 ตัวเครื่องมีประตูเปิด-ปิด เป็นแบบดึงออกทางด้านหน้า โดยเมื่อเปิดประตูตู้จะมีรางรองรับรถเข็นบรรจุ

เครื่องมือเข้าห้องล้าง 
4.8 สามารถเลือกโปรแกรมการล้างและท าลายเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 20 โปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมในแต่ละ

โปรแกรม จะมีการล้างด้วยน้ าเย็นและน้ าร้อน 
4.9 สามารถเลือกล้างด้วยน้ ายาล้างซึ่งจะผสมกับน้ าล้างและน้ ายาช่วยท าให้แห้งเร็ว ซึ่งจะผสมในขณะท าลาย

เชื้อโดยควบคุมการใช้งานของน้ ายาทั้ง 2 ด้วยปั๊มที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง จ านวน 2 ตัว 
4.10 ระบบปั๊มดูดน้ ายาเคมีที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปั๊มและมีถังบรรจุน้ ายาส าหรับใช้ในการ

ช าระล้างถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ถัง 
4.11 ระบบปั๊มน้ าหมุนเวียน (Circulation Pump) จ านวน 1 ปั๊ม 
4.12 มีระบบอบแห้งอุปกรณ์ (Hot Air Drying System) ภายหลังเสร็จสิ้นการล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในเครื่อง

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 250 m3/h ภายในการท างานเพียงครั้งเดียว 
4.13 มี Plasma ozone generator ส าหรับระบบการฆ่าเชื้อในอากาศท่ีจะผ่านเข้ามาในห้องล้างใน

กระบวนการเป่าแห้ง 
4.14 มีระบบตรวจสอบอุณหภูมิในห้องล้าง (Double Temperature Checked) เพ่ือป้องกันการผิดพลาดของ

อุณหภูมิ 
4.15 มีระบบล้างท าความสะอาดสิ่งสกปรกภายในห้องล้างเองโดยอัตโนมัติ 
4.16 บริเวณด้านหน้าประตูมีกระจกใสทนความร้อน (HST Tempered Glass) สามารถมองเห็นภายในห้องล้าง

ขณะเครื่องท างานได้ 



4.17 มีระบบป้องกันภัย ไม่ให้ประตูเปิดในขณะเครื่องท างาน โดยประตูจะล็อค และถ้าปิดประตูไม่สนิทเครื่อง
จะไม่สามารถเริ่มท างานได้ และจะมีสัญญาณแสดงให้ผู้ใช้ทราบ 

4 ระบบควบคุมการท างาน 
5.1 ตัวเครื่องถูกควบคุมด้วยระบบ Microprocessor รายงานผลผ่านหน้าจอสีขนาด 3.5 นิ้ว (TFT 3,5” – 

QVGA 320x240 color display) 
5.2 มีแผงควบคุมสั่งงานเป็นแบบ single glass surface เพ่ือง่ายต่อการท าความสะอาดป้องกันการปนเป้ออน

ขณะใช้งาน 
5.3 มีระบบ Software ที่สามารถอ่านโปรแกรม และอ่านค่าต่างๆที่ส าคัญได้จากหน้าจอเครื่องโดยหน้าจอภาพ

สามารถแสดงสถานะต่างๆขณะที่เครื่องท างานให้ทราบดังนี้ 
5.3.1 โปรแกรมการท างานในแต่ละช่วง 
5.3.2 โปรแกรมท่ีเลือก 
5.3.3 อุณหภูมิของน้ า และห้องล้าง 
5.3.4 เวลาการท างาน 
5.3.5 ความผิดปกติของระบบ 

5.4 ในขณะเครื่องท าการล้างและฆ่าเชื้อหากมีข้อผิดพลาดหรือขัดข้อง เครื่องจะหยุดท างานและมีเสียงสัญญาณ
แตือนและควบคุมการท างานของเครื่องจะแสดง Fault Code บอกสาเหตุที่เครื่องท างานผิดปกติบน 
Display 

5.5 ขณะที่เครื่องท างานประตูจะล็อคอัตโนมัติ และถ้าเครื่องเกิดการขัดข้องเครื่องจะหยุดการท างาน แล้วตัว
ล็อคภายในจะคลายล็อคออกเอง ท าให้สามารถเปิดประตูออกได้ 

5.6 มีระบบตรวจสอบปริมาณน้ าก่อนการล้างฆ่าเชื้อในห้องล้าง 
6 อุปกรณ์ประกอบ 

6.1 มีรถเข็นส าหรับเข็นของเข้าห้องล้าง       จ านวน   1   คัน 
6.2 มีชุดตะกร้าส าหรับบรรจุภาชนะเข้าห้องล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ชั้น    จ านวน   1   ชุด 
6.3 ตะกร้าส าหรับบรรจุของเข้าห้องล้าง                              จ านวน   10 ใบ 
6.4 น้ ายาส าหรับการล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ       จ านวน   20 ลิตร 
6.5 เครื่องท าน้ าบริสุทธิ์ให้เป็นน้ าอ่อนแบบอัตโนมัติ (RO)     จ านวน   1   ชุด 
6.6 ถังพักน้ าสแตนเลสขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร     จ านวน   1   ใบ 

7 เงื่อนไขเฉพาะ 
7.1 ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานยี่ห้อที่เสนอโดยตรง (Original product) ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ ที่ว่าจ้างโรงงานอื่น

ผลิตให้ (OEM.) 
7.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE, ISO9001, ISO13485 จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและผ่าน

การรับรองมาตรฐาน ISO 15883 จากสถาบัน IFAH หรือ TUV หรือ KFDA 
7.3 ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้เสนอขายจะต้องได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485 และ CE 
7.4 ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองช่างผู้ช านาญการที่สามารถดูแลรักษาเครื่องได้จากบริษัทผู้ผลิต 
7.5 เครื่องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
7.6 มีคู่มือการใช้งานและซ่อมบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
7.7 รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี โดยบริการหลังการรับมอบพร้อมอะไหล่ฟรี 1 ปี และผู้ขายจะต้องจัดส่ง

เจ้าหน้าที่ท่ีมีความช านาญมาตรวจสอบบ ารุงรักษาอย่างน้อย 4 ครั้ง / ปี 
7.8 ผู้ขายจะต้องสาธิตแนะน าการใช้เครื่องและสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้เครื่องและ

อบรมบ ารุงรักษาเครื่องให้แก่ช่างโรงพยาบาล 
7.9 การติดตั้งเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  

 


