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เครื่องวิเคราะหลักษณะเสียงและแกไขการพูดดวยระบบคอมพิวเตอร  

ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง  
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 
.............................................................. 

 

1. ความตองการ เครื่องวิเคราะหลักษณะเสียงและแกไขการพูดดวยระบบคอมพิวเตอร   

2. วัตถุประสงคในการใชงาน  
2.1 เครื่องมือวิเคราะหลักษณะเสียงและแกไขการพูดดวยระบบคอมพิวเตอร  
2.2   สามารถนําสัญญาณเสียงนั้นมาวิเคราะห (analyze) หรือฟงสัญญาณเสียง ( playback )ได 
2.3 นําผลท่ีไดมาประเมินหาความรุนแรงของความบกพรองในการออกเสียง เพ่ือเปนแนวทางในการ ให

การฟนฟูและบําบัดรักษาในคนไขท่ีมีความบกพรองทางการออกเสียง 
2.4 ผลการตรวจใชเปนแนวทางในการบําบัดรักษาและฟนฟูการพูดของผูปวย 

 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1   เปนเครื่องมือท่ีอาศัยการทํางานรวมกันกับระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม Windows  
3.2   สามารถรับสัญญาณเสียง (Acquisition) วัดสัญญาณเสียง (Measurement) แสดงสัญญาณเสียง 
        ออกทางจอภาพทันที 
3.3   มีโปรแกรมการวิเคราะหเสียงไดหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานในทาง

การแพทยและการฟนฟูความผิดปกติทางการพูด 
3.4   สามารถนําผลตรวจมาวิเคราะหและแสดงเปนคาทางสถิติ เพ่ือประเมินความรุนแรงของความผิดปกติ 

ใชเปนแนวทางในการบําบัดรักษา 

3.5   มีโปรแกรมเกมสหลากหลายเพ่ือกระตุนใหอยากฝกฝน 

3.6   แสดงสัญญาณเสียงท่ีตองการวิเคราะหออกทางจอภาพทันที (Real time process) 

3.7   เครื่องมือใชไดกับไฟไมนอยกวา 220 โวลต  
 

4. คุณสมบัติเฉพาะ 
4.1   ลักษณะเครื่องมือเปนการทํางานรวมกันของระบบ Hardware และ Software โดยตอเชื่อมระบบ

คอมพิวเตอรกับเครื่องมือเฉพาะท่ีอยูภายนอก ( External hardware ) เปน input / output / 
analyze สัญญาณเสียงท่ีบันทึกและวิเคราะห 

4.2   มีอุปกรณท่ีอยูในเครื่องท่ีรับสัญญาณเสียงขาเขาเฉพาะท่ีใหคาความแมนยําของ Input signal ดีกวา 
sound card ท่ัวไป 

4.3   มีวงจร Digital signal processing circuitry ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วในการทํางาน 
4.4   มีชองตอไมโครโฟนชนิด XLR ท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีในการปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก 
4.5   ปรับสัญญาณเสียงแบบ Real time ท้ัง input และ output สะดวกตอการปรับใหไดความดังท่ี

เหมาะสมทันทีในขณะสงและรับสัญญาณเสียง (adjust and monitor)  
4.6   แสดงสัญญาณเสียงท่ีตองการวิเคราะหออกทางจอภาพทันที (Real time process ) 
4.7    มีโปรแกรมท่ีใชในการรับสัญญาณ (Acquisition) วิเคราะห (analysis) และฟงสัญญาณเสียง  (playback) 
 

4.8 มีโปรแกรม… 
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4.8 มีโปรแกรมข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝกทักษะและวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
4.8.1 Auditory Feedback Tools (AFT) โปรแกรมชวยในการฟนฟู ฝกทักษะการควบคุมการออก   

เสียงในสภาพแวดลอมปกติหรือมีเสียงรบกวน การพัฒนาทักษะในการฝกฟง 
4.8.2  Multi-Dimension Voice Program (MDVP) วิเคราะหคุณภาพของเสียง คํานวณและแสดง 

parameter ตางๆ ของคุณลักษณะเสียงเปรียบเทียบกับคามาตรฐานปกติและผิดปกติ  

4.8.3  Motor Speech Profile วิเคราะหและวินิจฉัยคนไขท่ีมีความผิดปกติอันเนื่องมาจาก Motor 

Speech Disorders มีคามาตรฐาน (Normal value) เปรียบเทียบ 

4.8.4  Real Time Pitch แสดงสัญญาณ pitch และ energy เปนรูปภาพและคํานวณคาเปน
ตัวเลขได สามารถแสดงสัญญาณในจอภาพเดียวกันหรือแยกเปนสองจอภาพเพ่ือการฝกหัด
และเปรียบเทียบ 

4.8.5  Sona Match แสดงอาการออกเสียง vowel, vowel chart หรอื sustained sound 

เปรียบเทียบระหวางเสียงหลัก (target pattern) และเสียงคนไข (client) 

4.8.6  Real Time Games  โปรแกรมเกมสเพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจและสนุกสนานในการฝก 

เหมาะกับผูใชท่ีเปนเด็ก 

4.8.7  Real Time Spectrogram แสดง spectrogram ของสัญญาณเสียงหรือเปรียบเทียบ

สัญญาณเสียงเหมาะสําหรับใชในการเรียนการสอน (classroom) ท้ังดานภาษาศาสตรและ

ทางการแพทย 

4.8.8  Voice Range Profile แสดงสัญญาณเสียงเปนโนตดนตรี จะแสดงเปน 2 มิติ คือ 

Frequency กับ Amplitude 

4.8.9  ADSV (Analysis of Dysphonia in Speech Voice) โปรแกรมวิเคราะหความรุนแรงของ

คนไข Dysphonic voices 

4.9    มีระบบขยายสัญญาณเสียง เพ่ือเพ่ิมระดับความดังของสัญญาณขาเขา ในกรณีท่ีสัญญาณต่ํามากๆ  
4.10  แสดงสัญญาณเสียงท่ีดังเกินไป ( Overload ) ใหเห็นทันทีเพ่ือปรับใหไดคาท่ีถูกตอง                    
4.11  เปนเครื่องระบบ 4 ชองสัญญาณ แยกอิสระ                                                                                           
4.12  ระบบ output นําสัญญาณเสียงออกเปนแบบ 2 channel สามารถแสดงออกทาง headphone      
         หรอื speaker                                                                                                                                  
4.13  มีระบบ anti-aliasing  filter ชวยกรองสัญญาณรบกวน  (noise) ออกจากสัญญาณเสียงท่ีตองการ 
         วิเคราะห    
 
 
 

5 อุปกรณ… 
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5. อุปกรณประกอบ 
5.1   ตัวเครื่องรับสัญญาณและแปลงสัญญาณเสียง   จํานวน 1 ชุด 
5.2   เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 

5.2.1  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลกั (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ  
นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตอง
ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย  

  5.2.2  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB  

  5.2.3  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
 -  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2  
    GB หรือ  
 -  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
    Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2  
    GB หรือ  

           -  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลกัในการ  
              แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
  5.2.4  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

        5.2.5  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB            จํานวน 1 หนวย 
5.3   ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการไมนอยกวา Windows 10 ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย          
        จํานวน 1 ชุด 
5.4   ชุดประมวลผล PC : Core i7,  RAM ไมนอยกวา 8 GB, 1 TB HDD   จํานวน 1 ชุด 
5.5   จอภาพ LCD ไมนอยกวา 32 นิ้ว พรอมดวย Key board จํานวน 1 ชุด 
5.6   Mouse ไรสาย จํานวน 2 ชุด   
5.7   Interface Box  จํานวน 1 ชุด 
5.8   ไมโครโฟนชนิด handheld จํานวน 2 ชุด 

    5.9   ลาํโพงและ headphone จํานวน 1 ชุด 
5.10 Headset จํานวน 1 ชุด 
5.11 ชุดโปรแกรมการทํางานและวิเคราะหเสียง จํานวน 1 ชุด 
5.12 คูมือการใชงานและบํารุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด 
5.13 เครื่องพิมพชนิดสีแบบเลเซอร จํานวน 1 ชุด 
5.14 เครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอรไมนอยกวา 600 VA                 จํานวน 1 ชุด 
5.15 โตะสําหรับวางเครื่องมือ                                                        จํานวน 2 ตัว 
5.16 เกาอ้ี  จํานวน 2 ตัว  

6 เง่ือนไข... 
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6. เง่ือนไข 
 6.1  รับประกันคุณภาพการใชงานไมนอยกวา 2 ป 
    6.2  มีการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือปละ 2 ครั้ง จนกวาจะครบการรับประกัน 
 6.3  มีการฝกสอนการใชงานของเครื่องจนกวาจะใชงานได 
    6.4  บริษัทฯ ตองไดรับแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย  
           โดยใหยื่นในวันยื่นขอเสนอราคา 
 6.5  เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
    6.6  กําหนดสงมอบ 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 
 

 


