
รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) 

 พรอมโปรแกรมสําหรับการรักษาทางระบบประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๑ เคร่ือง 

 
1. วัตถุประสงค 

เครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ พรอมโปรแกรมสําหรับการรักษาทางระบบประสาท  
เปนชุดเครื่องเอกซเรยพิเศษสําหรับใชในการตรวจทางรังสีวิทยาระบบหลอดเลือดและหัตถการรังสีรวมรักษา 
โรคหลอดเลือด (Diagnostic and Interventional Angiogram) โดยทํางานรวมกับแผนรับสัญญาณภาพดิจิตอล 
ชนิดแบนราบ (Flat panel detector) สามารถสรางภาพรังสีระบบดิจิตอลความละเอียดสูง พรอมทั้งมีโปรแกรม
สําหรับวิเคราะหภาพหลอดเลือด ที่สามารถสรางภาพเสมือนจริงสามมิติ ทําใหแพทยสามารถวิเคราะห และ
วินิจฉัยพยาธิสภาพและความผิดปกติของหลอดเลือด รวมทั้งสามารถใชรวมรักษาโรคหลอดเลือด (Diagnostic 
and Intervention Angiogram) ทางระบบประสาท นอกจากนี้จะตองสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ไดทั้งใน
ปจจุบัน และอนาคตและตองเชื่อมตอกับระบบจัดเก็บและรับสงภาพทางรังสีวิทยา(PACS) และระบบสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลไดอยางสมบูรณ  

2. คุณลักษณะทั่วไป 
2.1  ชุดแขนยึดหลอดเอกซเรยและชุดรับภาพ      จํานวน 2 ชุด 
2.2  ชุดรบัสัญญาณภาพแบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ (Flat Panel Detector)    จํานวน 2 ชุด 
2.3  หลอดเอกซเรย (X-Ray Tube)       จํานวน 2 ชุด 
2.4  เครื่องกําเนิดไฟฟาแรงสูงสําหรับหลอดเอกซเรย (X-ray Generator)    จํานวน 1 ชุด 
2.5  เตียงเอกซเรย         จํานวน 1 ชุด 
2.6  ชุดแขวนจอภาพ และชุดจอภาพ (Monitor ceiling suspension and Monitors)  จํานวน 1 ชุด 
2.7  ชุดคอมพิวเตอรสําหรับแสดงภาพ, บันทึกภาพ, วิเคราะห และประมวลภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด 

3. คุณลักษณะเฉพาะ 
3.1 ชุดแขนยึดหลอดเอกซเรย และชุดรับภาพ  

3.1.1 ชุดแขนยึดชุดหลอดเอกซเรย และชุดรับภาพชนิดตั้งพื้น Floor Mounted X -ray System มีคุณลักษณะ 
ดังน้ี 
3.1.1.1 มีลักษณะโคงรูปตัวซี (C-Arm) โดยปลายดานหนึ่งยึดติดกับชุดหลอดเอกซเรย (X-ray tube) 

และปลายอีกดานหนึ่งยึดติดกับชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรยแบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ 
(Dynamic Flat Detector หรือ High Dynamic Range Flat detector)  

3.1.1.2 มีความลึกของแขน C -arm ไมนอยกวา 89 ซม .  
3.1.1.3 สามารถเคลื่อนที่ตามแนวยาวของเตียงได หรือสามารถปรบัตําแหนงตามมาตรฐานผูผลิต 

โดยสามารถครอบคลุมการตรวจตั้งแตศีรษะจรดปลายเทาโดยไมตองกลับหัวเทาคนไข 
3.1.1.4 สามารถหมุนรอบไปทางดานซายขวาได  เพื่อความสะดวกในการตรวจไขทุกทิศทาง 
3.1.1.5 เมื่อชุด C -arm อยูตําแหนงหัวเตียง สามารถเคลื่อนที่ไปดานขาง ซาย -ขวา ได หรือ

สามารถถายภาพไดตามแนวยาวเตียงไมนอยกวา 105 ซม. 
3.1.1.6 ชุด C -arm สามารถหมุนปรับทํามุมตางๆ ไดดังนี้ 

- มุม LAO และมุม RAO รวมกันไดไมนอยกวา 215 องศา  
-มุม CRANIAL... 
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- มุม CRANIAL และมุม CAUDAL ไดรวมกันไมนอยกวา 95 องศา 

- สามารถบันทึกตําแหนงของ C-arm และเรียกกลับมาใชงานไดไมนอยระยะ SID, หรือ
องศาการเอียงมุมของ C-arm ตามมาตรฐานสูงสุดของผูผลิต 

3.1.1.7 สามารถปรับตําแหนงC-armแบบอัตโนมัติใหตรงตามภาพอางอิงท่ีแสดงไวบนจอแสดง
ภาพ หรือเทคโนโลยีที่ดีกวา  

3.1.1.8 สามารถปรับระยะหางระหวางชุดรับภาพกับหลอดเอกซเรย (Source image 
distance) ไดไมนอยกวา 30 ซม. 

3.1.1.9 สามารถแสดงภาพในลักษณะตั้งตรงตามตําแหนงผูปวยบนเตียงตรวจแบบอัตโนมัติเมื่อ 
C-arm หมุนหรือเคลื่อนที่ออกจากตําแหนงหัวเตียง หรือเทคโนโลยีที่ดีกวา 

3.1.1.10 มีชุดควบคุมที่ขางเตียง (Table side control) ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของ  
C-arm และการเคลื่อนท่ีของพื้นเตยีง  

3.1.1.11 มีระบบปองกันการชนของ C-arm ท้ังแบบ Software และ Touch sensor 
3.1.2 ชุดแขนยึดชุดหลอดเอกซเรย และชุดรับภาพ ชนิดแขวนเพดานมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

3.1.2.1 ชุดแขวนเพดาน (Ceiling) สามารถเคลื่อนที่ตามแนวยาวบนรางแขวนไดไมนอยกวา 180 ซม. 
มีความกวางของแขน C-arm ไมนอยกวา 110 ซม. สามารถหมุนปรับทํามุมตางๆ ไดดงันี้ 

- มุม LAO และ RAO รวมกันไดไมนอยกวา 115  องศา  

- มุม CRANIAL และมุม CAUDAL รวมกันไดไมนอยกวา 90 องศา  
3.1.2.2 สามารถปรับระยะหางระหวางชุดรับภาพกับหลอดเอกซเรยไดไมนอยกวา 28 ซม. มีระบบ

ปองกันการชนแบบ Software และ Touch sensor   
3.2 ชุดรับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ (Flat Panel Detector)   

3.2.1 ชุดรับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ (Flat Panel Detector) สําหรับเครื่องเอกซเรย 
ชนิดตั้งพื้น (Floor Mounted X -ray System) มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
3.2.1.1 เปนชุดแปลงสัญญาณภาพแบบ Digital ชนิดแบนราบ(Flat panel detector)  
3.2.1.2 มีขนาดของผลึก ( Pixels size ) ไมมากกวา 200 ไมโครเมตร 
3.2.1.3 มีความละเอียดของภาพไมนอยกวา 1,536 x 1,536 Matrixes 
3.2.1.4 มีความละเอียดของสัญญาณภาพแบบ Digital ที่ไมนอยกวา 14 bits 
3.2.1.5 พื้นที่รับแสงเอกซเรย (Input size) ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว x 12 นิ้ว หรือไมนอยกวา 

30 ซม. X 30 ซม. หรือ 48 ซม. ในแนวทแยงมุม  
3.2.1.6 มีคาความสามารถในการตรวจจับรังสี เอกซเรยแลวแปลงไปเปนสัญญาณภาพ 

(Detection Quantum Efficiency ,DQE) ไมนอยกวา 73% 
3.2.1.7 มีความคมชัดของสัญญาณภาพไดไมนอยกวา 2.0 lp/mm 

3.2.2 ชุดรบัสญัญาณภาพแบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ (Flat Panel Detector) สําหรับเครื่องเอกซเรยชนิด
ยึดตดิเพดาน (Ceiling Mounted X -ray System) มีคุณลกัษณะ ดังนี้ 
3.2.2.1 เปนชุดแปลงสัญญาณภาพแบบ Digital ชนิดแบนราบ(Flat panel detector)  
3.2.2.2 มีขนาดของผลึก( Pixels size ) ไมมากกวา 200 ไมโครเมตร 
3.2.2.3 มีความละเอียดของภาพไมนอยกวา 1,536 x 1,536 Matrixes  
3.2.2.4 มีความละเอียดของสัญญาณภาพแบบ Digital  ที่ไมนอยกวา 14 bits 

3.2.2.5 พื้นที่... 
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3.2.2.5 พื้นที่รับแสงเอกซเรย (Input size) ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว x 12 นิ้ว หรือไมนอยกวา 
30 ซม. X 30 ซม. หรือ 48 ซม. ในแนวทแยงมุม  

3.2.2.6 มีคาความสามารถในการตรวจจับรังสีเอกซเรยแลวแปลงไปเปนสัญญาณภาพ (Detection 
Quantum Efficiency ,DQE) ไมนอยกวา 73% 

3.2.2.7 มีความคมชัดของสัญญาณภาพวัดไดไมนอยกวา 2.0 lp/mm 
3.3 หลอดเอกซเรย (X-RAY TUBE)   

3.3.1 ชุดหลอดเอกซเรย (X-RAY TUBE) สําหรับเครื่องเอกซเรยชนิดติดตั้งบนพื้นมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
3.3.1.1 เปนหลอดชนิดข้ัวอาโนดหมุน (Rotating Anode X-ray Tube) 
3.3.1.2 มีจุดกําเนิดเอกซเรย (Focal Spot) ไมนอยกวา 3 ขนาด ขนาดเล็กไมมากกวา 0.5 มม. 

ขนาดใหญไมนอยกวา 0.8 มม.  
3.3.1.3 มีความสามารถในการทนความรอน (Anode heat storage capacity) ไมนอยกวา 

3,000,000 หนวยความรอน (HU) 
3.3.1.4 สามารถรับกําลังไฟฟาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 kW  
3.3.1.5 มีระบบระบายความรอนไมนอยกวา 450,000 หนวยความรอน (HU)  
3.3.1.6 มีระบบ Back Up Focal spot กรณีไสหลอดขาดขณะทํางาน โดยเครื่องสามารถทํางาน

ตอเน่ืองไดโดยอัตโนมัติ หรือมีระบบ Remote service เพื่อตรวจสอบสถานะความพรอม
ของเครื่องเพื่อลดปญหาทางดานเทคนิค 

3.3.2 หลอดเอกซเรย (X-RAY TUBE) สําหรับเครื่องเอกซเรยชนิดยึดติดเพดานมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 
3.3.2.1 เปนหลอดชนิดข้ัวอาโนดหมุน (Rotating Anode X-ray Tube) 
3.3.2.2 มีจุดกําเนิดเอกซเรย (Focal Spot) ไมนอยกวา 3 ขนาด ขนาดเล็กไมมากกวา 0.5 มม. 

ขนาดใหญไมนอยกวา 0.8 มม.  
3.3.2.3 มีความสามารถในการทนความรอน (Anode heat storage capacity) ไมนอยกวา 

3,000,000 หนวยความรอน (HU) 
3.3.2.4 สามารถรับกําลังไฟฟาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 kW  
3.3.2.5 มีระบบระบายความรอนไมนอยกวา 450,000 หนวยความรอน (HU) 
3.3.2.6 มีระบบ Back Up Focal spot กรณีไสหลอดขาดขณะทํางาน โดยเครื่องสามารถทํางาน

ตอเน่ืองไดโดยอัตโนมัติ หรือมีระบบ Remote service เพื่อตรวจสอบสถานะความพรอม
ของเครื่องเพื่อลดปญหาทางดานเทคนิค 

3.4 เคร่ืองกําเนิดไฟฟาแรงสูงสําหรับหลอดเอกซเรย (X-ray Generator)   
3.4.1 สามารถจายกําลังไฟฟาไดไมนอยกวา 100  kW 
3.4.2 ใหคาความตางศักยไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา 125 kV  
3.4.3 ใหคากระแสไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา 1000 mA 
3.4.4 มีระบบควบคุมความสวางแบบอัตโนมัติ ( Auto Brightness Control )  
3.4.5 มีระบบการถายภาพเอกซเรยแบบความละเอียดสูง ( fluorography)   
3.4.6 สามารถทํา Fluoroscopy record ตอเนื่องไดนานไมนอยกวา 90 Sec หรือไมนอยกวา 450 frames 
3.4.7 มีระบบ Digital pulsed fluoroscopy ไดไมต่ํากวา 4 คา โดยคาสูงสุดมีคาไมนอยกวา 30 fps 

เพื่อลดปริมาณรังสใีหกับผูปวยในขณะที่ทําการสองตรวจ 
3.4.8 ระบบ... 
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3.4.8 ระบบ Digital Pulsed Fluoroscopy สามารถปรับคา mA ไดสูงสุดไมนอยกวา 200 mA หรือ
คํานวณคาเทคนิคแบบอัตโนมัติ 

3.4.9 มีระบบวัดและคํานวณปริมาณรังสี (Radiation dose) ของผูปวยพรอมแสดงคา ปริมาณรังสี 
(Radiation dose) ของผูปวยใหเห็นขณะทําการตรวจผูปวย 

3.4.10 สามารถตั้งคาโปรแกรมการตรวจเพื่อลดปริมาณรังสีได 
3.5 เตียงเอกซเรย   

3.5.1 เปนเตียงชนิดติดตั้งบนพ้ืนหองซึ่งสามารถเคลื่อนท่ีไดหลายทิศทางแบบอิสระหรือเคลื่อนที่ไดไมนอยกวา 
8 ทิศทาง 

3.5.2 สามารถปรับระดับต่ําสุดไดไมมากกวา 80 ซม. และสูงสุดไดนอยกวา 105 ซม 
3.5.3 พื้นเตยีง มีความยาวไมนอยกวา  280 ซม. และความกวางไมนอยกวา 45 ซม.  
3.5.4 พื้นเตียงสามารถเลื่อนไปตามแกนยาวไดไมนอยกวา 125  ซม. และเลื่อนไปดานขางไดไมนอยกวา 

+/- 14 ซม.   
3.5.5 เตียงสามารถปรับหมุนไดไมนอยกวา +90 องศา ถึง -120  องศา  
3.5.6 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา 200 กก. และทนแรงกดเพิ่มไดอีก 50 กก. กรณีทํา CPR

บนเตียง ในตําแหนงเตียงขณะทําการรักษาทันที 
3.5.7 มีชุดควบคุมท่ีขางเตียงแบบปุมกด (Table side control) ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของ  

C-arm, เตียง และภาพเอกซเรยได พรอมทั้งมีชุดควบคุมแบบระบบสัมผัส (Touch Screen Panel) 
ติดตั้งที่ขางเตียง และขาตั้งสําหรับวางชุดควบคุม ในกรณีท่ีตองการนําชุดควบคุมออกจากขางเตียง 

3.6 ชุดแขวนจอภาพ  และชุดจอภาพ (Monitor ceiling suspension and Monitors)  
3.6.1 เปนจอภาพ สี LCD แสดงผลขนาดไมนอยกวา 55  นิ้ว ในหองตรวจ รองรับการเชื่อมตอสัญญาณ

ภาพจากภายนอกได  
3.6.2 มีจอแสดงภาพสํารอง (backup monitor) กรณีที่จอแสดงภาพหลักขัดของ ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวนไมนอยกวา 2 จอ 
3.6.3 มีจอภาพสองตรวจ(live imaging monitor) และจอภาพอางอิง (Reference monitor) ความ

ละเอียด 1280 x 1024 matrix , LCD ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ติดต้ังในหอง Control จํานวน
ไมนอยกวา 4 จอภาพ สําหรับดภูาพ Real-time เปรียบเทียบกับภาพ Reference พรอมกันทั้ง 2 ระนาบ 

3.6.4 มีจอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ความละเอียด 1600 x 1200 matrix ติดต้ังในหอง 
Control จํานวนไมนอยกวา 1 จอภาพ หรือตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต ควบคุมการทํางานของ
ระบบ (System console) ทําหนาท่ีในการลงทะเบียนผูปวย, ตั้งคาระบบเอกซเรย, ประมวลผล
ภาพ และควบคุมการสงภาพในระบบ Network  ติดต้ังในหอง Control หรือสามารถใชงานรวมกับ
ขอ 3.6.3 ได 

3.6.5 มีระบบ DICOM ที่จําเปนตอการใชงาน ไมนอยกวาดังนี้ DICOM MWM, DICOM MPPS, DICOM 
Send, DICOM Worklist, DICOM Image Push, DICOM Image Storage commitment,  
DICOM Dose Structured Report หรือตามมาตรฐานสูงสุดของผูผลิต 

3.7 ชุดคอมพิวเตอรสําหรับแสดงภาพ, บันทึกภาพ, วิเคราะห และประมวลภาพระบบดิจิตอล  
3.7.1 มีระบบสําหรับใชเอกซเรยดิจิตอล ไดดังน้ี 

3.7.1.1 Digital Angiography หรือ Dynamic Acquisition 
3.7.1.2 Digital… 
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3.7.1.2 Digital Subtraction Angiography 
3.7.1.3 Digital Fluoroscopy 
3.7.1.4 Digital Radiography  หรือเทคนิคท่ีเทียบเทา 
3.7.1.5 Rotation angiogram 
3.7.1.6 Rotation Subtraction angiogram 
3.7.1.7 Cone beam CT 

3.7.2 สามารถเลือกเก็บภาพไดท่ีความละเอียดไมนอยกวา 1024 x 1024 Matrix ที่ความละเอียดไมนอยกวา 
14 bits 

3.7.3 สามารถเก็บภาพ (Image acquisition) พรอมกันสองระนาบแบบ DSA ดวยความเร็วไมนอยกวา 
7.5 ภาพตอวินาที ที่ความละเอียดไมนอยกวา 1024 x1024, 14 bits 

3.7.4 สามารถเก็บภาพ (Image acquisition) แบบ DR  หรือ แบบ DA หรือ Dynamic Acquisition ดวยความเร็ว
ไมนอยกวา 7.5 ภาพตอวินาที ที่ความละเอียดไมนอยกวา 1024 x1024, 14 bits หรือตาม
มาตรฐานผูผลิต 

3.7.5 มีหนวยความจําที่สามารถบันทึกภาพ ไดสูงสุดไมนอยกวา 68,000 ภาพ ที่ความละเอียด 1024 x 1024  
14 bits หรือ 16 bits  

3.7.6 สามารถบันทึกภาพยอนหลังจากการทํา fluoroscopy ได 
3.7.7 สามารถปรับความละเอียด ความคมชัดของภาพ Landmark image ได 
3.7.8 มีระบบกรองสัญญาณรบกวน 
3.7.9 มีโปรแกรมและเทคโนโลยีเฉพาะในการปรับลดปริมาณรังสีโดยอัตโนมัติขณะทําการถายภาพ

เอกซเรย เพื่อลดการเกิดอันตรายจากปริมาณรังสีที่สงผลตอผูปวยและผูปฏิบัติงาน และมีโปรแกรม
รักษาคณุภาพของภาพ โดยลดสัญญาณรบกวน ปรับชดเชยความสวาง และปรับความคมชัด เพื่อ
เพิ่มคุณภาพของภาพที่แสดงโดยอัตโนมัติไปพรอมกัน (ClarityIQ หรือ CARE and CLEAR protocol  
หรือ DoseRite and ImagingRite หรือ Autoright)  

3.7.10 มีระบบ Post Processing ปรับปรุงลักษณะของภาพ ทําใหสามารถแยกรายละเอียดของภาพไดดีข้ึน 
3.7.11 สามารถประมวลผลภาพ Roadmap images ไดทั้งแบบที่ไดจากการฉีดสีใหมและประมวลผลจาก

ภาพที่ Series ที่ Run ไปแลวไดโดยไมตองฉีดสีซ้ํา 
3.7.12 สามารถปรับหมุนภาพ 3 มิติโดยอางอิงจากมุมของ C-ARM ไดโดยอัตโนมัติอยางนอยหนึ่งระนาบ

หรือพรอมกันทั้งสองระนาบ 
3.7.13 มีระบบประมวลผลภาพ (Image Processing) ดังนี้ 

3.7.13.1 การประมวลผลภายหลังการเก็บภาพ (Fluorographic image processing) 
3.7.13.2 การกรองภาพทางดิจิตอล (Spatial filter) 
3.7.13.3 การปรับความสวาง, ความคมชัดของภาพ (Gray scale processing) 
3.7.13.4 การปรับความสวางและความคมชัดของภาพโดยอัตโนมัติ (Auto windowing) 
3.7.13.5 การเปลี่ยนภาพจากขาวเปนดํา (Negative / Positive reversal)หรือเทคนิคที่เทียบเทา 
3.7.13.6 การขยายภาพ (Magnification) 
3.7.13.7 เลื่อนภาพ (Panning) 
3.7.13.8 การกลับภาพ (Image Rotation/Image flip) 

3.7.13.9 Auto… 
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3.7.13.9 Auto/Manual pixel shift 
3.7.13.10 Subtraction 
3.7.13.11 Land marking 
3.7.13.12 การเลือกภาพ การทบทวนภาพ และการประมวลผลภาพในคนไข 
3.7.13.13 การบันทึกภาพอางอิง 
3.7.13.14 การวิเคราะหผลภาพ 
3.7.13.15 การบันทึกภาพ 
3.7.13.16 การสงหรือรับภาพตามมาตรฐาน DICOM  

3.7.14 โปรแกรมพิเศษ 
3.7.14.1 มีโปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis) สําหรับรองรับการตรวจเสน

เลือดหัวใจ หรือ quantitative analysis package หรือดีกวา หรือเทียบเทา 
3.7.14.2 มีโปรแกรมที่ประมวลผลภาพ DSA ของเสนเลือดสมอง ที่สามารถแสดงลักษณะ flow 

characteristic ตางๆ 
3.7.14.3 มีโปรแกรมที่สามารถสรางภาพหลอดเลือดนําทางแบบ 2 มิติ โดยไมตองฉีดสารทึบรังสี

เพิ่ม (2D Roadmap) ไดทั้งสองระนาบ และสามารถแสดงภาพพรอมกันได 
3.7.14.4 มีโปรแกรมที่สามารถสรางภาพหลอดเลือดนําทางแบบ 3 มิติโดยไมตองฉีดสารทึบรังสี

เพิ่ม (3D Roadmap)  ไดอยางนอย 1 ระนาบ 
3.7.14.5 มีโปรแกรมสรางเสนจําลองสําหรับการวางแผนตําแหนงและแนวทางในการแทงเข็มเขา

ไปในผิวหนังผูปวย จากภาพเสมือนภาพจากเอกซเรยคอมพิวเตอรได (Biopsy) 
3.7.14.6 มีโปรแกรมสําหรับการเก็บชุดขอมูลแบบ Rotational scan เพื่อประมวลผลสราง

ภาพเสมือนภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรได (Cone beam CT) แบบ Multiphase ได 
3.7.14.7 โปรแกรมวิเคราะหการกระจายเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ ท่ีแสดงการกระจายของสาร

ทึบรังสีเปนแถบสีโดยเทียบกับเวลาหรืออัตราการไหลของสารทึบรงัสี 
3.7.14.8 มีโปรแกรมที่ชวยระบุตําแหนงของกอนเนื้อ (Tumor) โดยสามารถนําภาพสามมิติจาก 

ภาพเสมือนภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร (Cone beam CT)  มาใชวางแผนและนําทาง 
ในการรักษาแบบ Embolization โดยเฉพาะ 

3.7.14.9 มีโปรแกรมสําหรับนําภาพสามมิติของหลอดเลือดจากเครื่อง CT หรือ MRI มาสราง
ภาพเปนภาพแผนที่หลอดเลือดนําทางแบบสามมิติไดหรือเทียบเทา 

3.7.15 ชุดคอมพิวเตอร สําหรับสรางภาพสามมิติ (Workstation) จํานวนอยางนอย 1 ชุด 
3.7.15.1 เปนคอมพิวเตอรรุนลาสุดตามคุณลักษณะมาตรฐานสูงสุดของโรงงานผูผลิต 
3.7.15.2 มีจอแสดงภาพสีชนิด Color LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว หรือตามมาตรฐานสูงสุด

ของโรงงานผูผลิต 
3.7.15.3 มีขนาด RAM ไมนอยกวา 32GB 
3.7.15.4 สามารถรับขอมลูจากการทํา Rotational Angiography หรือ Cone beam CT เพื่อ   

สรางภาพ 3 มิติได 
3.7.15.5 สามารถ... 
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3.7.15.5 สามารถแสดงภาพแบบ VRT, MIP และ MPR ได 
3.7.15.6 มีระบบชวยหมุนภาพสามมิติอัตโนมัติตามมุมของ C-arm ในหองตรวจได 
3.7.15.7 สามารถเชื่อมตอกับระบบ PACS เพื่อการรับสงขอมูลภาพตามมาตรฐาน DICOM 
3.7.15.8 สามารถบันทึกขอมูลภาพบนอุปกรณบันทึกขอมูลเชน USB, DVD หรือดีกวาได 
3.7.15.9 สามารถบันทึกไดภาพแบบไมบีบอัดไดไมนอยกวา 100,000 ภาพ หรือมีความจุ 

ไมนอยกวา 600 GB 
3.7.15.10 สามารถปรับภาพและประมวลผลภาพสองมิติจากเครื่องตรวจเชน CT, MRI,  
     หรือดีกวาได   
3.7.15.11 มีโปรแกรมสําหรับประมวลภาพสามมิติ (3D angiogram) 
3.7.15.12 สามารถ Link ภาพขอมูลคนไขจากการตรวจคร้ังกอน (Previous image reference)  

มาเปรียบเทียบกับการตรวจครั้งปจจุบันไดจากระบบ PACS Server หรือ DVD หรือ 
CD ได 

3.7.16 ชุดคอมพิวเตอร 1 ชุดที่สามารถใชงานรวมกับ software ระบบ PACs ที่มีอยูในปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ 
พรอมจอภาพสีคุณภาพสําหรบัแปลผลภาพทางรังสีความละเอียดไมนอยกวา 3 ลานพิกเซล จํานวน  2 จอ 
และจอภาพสําหรับพิมพรายงานผลทางรังสี 1 จอ พรอมเครื่องสํารองไฟฟาที่สามารถสํารองไฟได 
ไมนอยกวา 15 นาที 

4. เครื่องมือ และอุปกรณเสริม 
4.1 โคมไฟผาตัดชนิดโคมเดยีว ติดเพดาน ปรับระดับและมุมสองสวางได เคลื่อนท่ีไดตามรางเลื่อน จํานวน 1 ชุด 
4.2 ฉากกําบังรังสีเหนือระดับเตียงตรวจ (Upper body shield) ชนิดโปรงใส จํานวน 1 ชุด 
4.3 อุปกรณปองกันรังสีระดับใตเตียงตรวจ Lower body shield  จํานวน 1 ชุด 
4.4 ชุดปองกันรังสีแบบสองทอน ชนิดเบา  ) Vest & Skirt( พรอมปลอกคอกันรังสี จํานวน 1 ชุด  
4.5  ชุดปองกันรังสีแบบทอนเดยีว ชนิดเบา พรอมปลอกคอกันรังสี จํานวน 2 ชุด 
4.6  ราวแขวนชุดเสื้อตะกั่วชนิดมีลอเลื่อนที่สามารถแขวนเสื้อตะกั่ว จํานวน 2 ชุด 
4.7  แวนตาปองกันรังสีชนิดสวมทับแวนสายตาได  จํานวน 5 ชุด 
4.8  ถุงมือตะกั่ว  จํานวน 3 คู 
4.9  Head Apron จํานวน 5 ชุด 
4.10 อุปกรณเสริมสําหรับเตียงตรวจ ไดแกชุดวางศรีษะ และชุดวางแขน ถาดวางเครื่องมือ เปนอยางนอย 
4.11 เครื่องดูดความชื้น               จํานวน 5 ชุด 
4.12 อุปกรณสํารองไฟฟา (UPS) ขนาดไมนอยกวา 160 kVA สาํหรับสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 10 นาที   

          จํานวน 1 ชุด 
4.13 ชุด Intercom สําหรับการติดตอระหวางหองปฏิบัติการและหองควบคุม   จํานวน 1 ชุด 
4.14 ชุดอุปกรณวัดสัญญาณชีพตางๆ ของผูปวย พรอมจอภาพ แสดงคาและรูปคลื่นติดตั้งอยูที่ตัวเครื่องและ

หองควบคุมการทํางาน โดยสามารถเชื่อมตอเขากับจอแสดงผลในหองปฏิบัติการ  จํานวน 1 ชุด 
4.15 Real Time dosimeter สําหรับวัดปริมาณรังสีท่ีผูปฏิบัติงานไดรับ     จํานวน 5 ชุด 
4.16 เครื่องฉีดสารทึบรังสี แรงดันสูง ชนิดแขวน จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังน้ี  

4.16.1 มีระบบชวยตรวจสอบฟองอากาศ (Air Detection Aid Warning system) 
4.16.2 รองรบั... 

 



- 8 - 
 

4.16.2 รองรับการใชงานดวยกระบอกขนาด 150 ml และ Prefilled syringe 
4.16.3 เชื่อมตอกับระบบ PACS ของโรงพยาบาลฯ ได 
4.16.4 กระบอกฉีดสําหรับบรรจุสารทึบรังสี จํานวน 100 ชุด     

4.17 PACS Server storage และอุปกรณ มีคุณลักษณะดังนี้ 
4.17.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับระบบจัดเก็บและรับสงภาพทางการแพทย จํานวน 2 ชุด 
4.17.2 อุปกรณจัดเก็บขอมูล (SAN storage) ความจุไมนอยกวา 30 TB สําหรับระบบจัดเก็บภาพหลัก

 จํานวน 1 ชุด 
4.17.3 ระบบสํารองขอมลู พรอมอุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิด NAS จํานวน 1 ชุด 
4.17.4 ระบบปฏิบัติการแบบ VMware sPhere Hypervision จํานวน 1 ชุด 
4.17.5 เคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย ขนาด 5 kVA จํานวน 2 ชุด 
4.17.6 RACK มาตรฐาน 42 U พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด 

4.18 วัสดุทางการแพทยพื้นฐานในการใหการรักษาผูปวย ไดแก 
4.18.1 Coil         จํานวน 20 ชุด 
4.18.2 Stent        จํานวน 10 ชุด 
4.18.3 Catheter        จํานวน 10 ชุด 
4.18.4 Micro catheter       จํานวน 10 ชุด 

4.19 หมอแปลงไฟฟาขนาดไมนอยกวา 250 kVA  พรอมติดตั้ง                 จํานวน 1 ชุด 
4.20 ชุดเกาอ้ีทํางานในหองควบคุมตามความเหมาะสมสําหรับการใชงาน  จํานวนไมนอยกวา 5 ชุด 
4.21 ตูวางรองเทา พรอมรองเทาไมนอยกวา 15 คู สําหรับสวมเขาหองตรวจ จํานวน 1ชุด 
4.22 เปลนอนเข็นผูปวยพรอมเสาน้ําเกลือ จํานวน 1 คัน 
4.23 รถเข็นอุปกรณ สแตนเลส จํานวน 1 คัน 
4.24 รถวางอุปกรณในหองตรวจชนิดมีลอเลื่อน จํานวน 3 คัน 
4.25 รถเข็นสําหรับวางชุดควบคุมการทํางานของ (Trolley) จํานวน 1 ชุด 
4.26 อุปกรณชวยสําหรับเคลื่อนยายผูปวย (Pat Slide)   จํานวน 1 ชิ้น 
4.27 ระบบทีวีวงจรปดติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม และมีความจุสามารถเก็บภาพไดไมนอยกวา 1 สัปดาห

 จํานวน 8 จุด 
4.28 ตูเย็นสําหรับเก็บยา หรืออุปกรณทางการแพทย จํานวน 1 ชุด 
4.29 ชุดคอมพิวเตอรพรอมจอ แบบที่ 2 พรอมโปรแกรม Antivirus รุนลาสุดที่มีลิขสิทธิ์  จํานวน 1 ชุด 
4.30 เครื่องScan เอกสารรายละเอียดไมนอยกวา 600 dpi  จํานวน 1 ชุด 
4.31 เครื่องวัดอุณหภูมหิอง และความชื้นหอง                                           จํานวนอยางละ 1 ชุด 
4.32 ระบบติดตามและวิเคราะหปริมาณรังสี (Dose Monitoring) สามารถเชื่อมตอขอมูลจากเครื่องมือ       

ทางรังสีวิทยา (DSA, CT, X-ray) และรวมรวบรายงานสถิติขอมูลปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับ จํานวน 1 ระบบ  

5. การติดตั้ง 
5.1 การติดตั้งเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography)  

ตองกระทําโดยชางท่ีผานการอบรมจากโรงงานผูผลิตและควบคุมโดยวิศวกรผูเชี่ยวชาญของผูจําหนาย 
5.2 ผูจําหนาย... 
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5.2 ผูจําหนายตองสงมอบติดตั้งเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital 
Subtraction Angiography) และอุปกรณประกอบ พรอมใชงานไดภายใน 120 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญา 

5.3  ผูจําหนายตองมีวิศวกรรับรองแบบของการติดตั้งเครื่องเอกซเรย  เครื่องสํารองไฟฟา รวมทั้งอุปกรณ   
โดยตองรับผิดชอบความเสียหายท้ังหมดที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งรวมทั้งการปรับปรุงและตกแตงหอง หาก
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่นๆไดรับผลกระทบจากการติดตั้งและการปรับปรุง  
ผูจําหนายตองแกไขและซอมแซมใหใชงานไดเหมือนเดิมโดยรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด  

5.4 ผูจําหนายตองจัดหาหมอแปลงไฟฟาขนาดไมนอยกวา 250 kVA หรือใหเพียงพอท่ีใชกับเครื่องเอกซเรย
ดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) และระบบที่เก่ียวของ 
และการเดินระบบไฟฟาใหเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการใชงาน เปนไปตามมาตรฐาน พรอม
ติดตั้งระบบปองกันไฟกระชาก 

5.5 มีคูมือการใชงานและคูมือการดูแลรักษาและซอมบํารุง (Technique/Service Manual) เปนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย อยางละ 1 ชุด เมื่อสงมอบเคร่ือง 

6.  การปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction 
Angiography) 

  ผูจําหนายตองทําการปรับปรุงพื้นที่ที่เปนหองติดตั้งเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ 
(Biplane Digital Subtraction Angiography), Main Console และ Workstation รวมถึงพื้นที่ขางเคียงที่เก่ียวของ
ตามที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมกําหนด  (ตามรายละเอียดผังหองเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสอง
ระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) และพื้นท่ีใกลเคียง และใหไดมาตรฐานหอง เครื่องเอกซเรย
ดิจิตอลหลอดเลือด ตามขอกําหนดและมาตรฐานความปลอดภัยของกรมวิทยาศาสตรการแพทย รายละเอียดการ
ดําเนินการตามเอกสารแนบ 

7. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูจําหนายตองรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของเครื่องฯ ตลอดจนอุปกรณทุกชิ้นในสัญญา

ท้ังหมดเปนเวลา 6 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตาม   โดยภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว  หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรอง หรือขัดของอันเน่ืองมาจากการใชงานตามปกติ ผูจําหนายจะตอง

จัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากโรงพยาบาล 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  

8. การตรวจสอบคุณภาพ 
8.1 ผูจําหนายจะทําการตรวจสอบคุณภาพ โดยชางของบริษัทผูผลิต ซึ่งไดรับการรับรองจากผูผลิตโดยตรง 
8.2 ผูจําหนายจะทําการทดลองใชงานทุกๆอยางท่ีเครื่องสามารถทําได โดยไมเกิดความเสียหาย หรือคุณภาพ

เปลี่ยนแปลง และเปนที่พอใจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับ 
8.3 ในการทดลองและทดสอบผูจําหนายจะจัดหาอุปกรณที่จําเปนมาดวย และรับผิดชอบคาใชจายเพื่อการนั้น

ทั้งหมด 
8.4 ผูจําหนายตองจัดหาหนวยงานที่รับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย เชน ศูนย

วิทยาศาสตรการแพทย หรือกรมวิทยาศาสตรการแพทย ฯลฯ มาทําการตรวจสอบกอนการตรวจรับ และทุกป
ตลอดระยะเวลาประกัน โดยเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางดานรังสี   

9. เงื่อนไข... 
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9. เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ 
9.1 เครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) รุนที่เสนอ 

ตองผานการรับรองจากองคการอาหารและยาหรือหนวยงานมาตรฐานจากประเทศผูผลิต และมีหนังสือ
รับรองผลิตภัณฑโดยตรงจากบริษัทผูผลิต 

9.2 ผูจําหนายตองรับประกันหลอดเอกซเรย ท้ังสิ้นเปนเวลาอยางนอย 6 ป นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดไุดตรวจรบัเคร่ือง หากหลอดเอกซเรยเสียกอนหมดระยะประกัน ผูจําหนายตองเปลี่ยนหลอดเอกซเรยที่
มีคุณภาพไมต่ํากวาหลอดเอกซเรยเดิม และตองมีใบนําเขามาในประเทศไทย เพื่อรับรองวาเปนหลอดเอกซเรยใหม 
ไมเคยผานการใชงานมากอน พรอมรับประกันการใชงานของหลอดเอกซเรยที่เปลี่ยนใหม ไมนอยกวา 12 เดือน 
โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม 

9.3 ผูจําหนายตองเปลี่ยนหลอดเอกซเรยใหอยางนอย 1 ครั้ง หากหลอดเอกซเรยไมเคยเปลี่ยนหรือไมเคยเสีย
ตลอดระยะเวลาประกัน โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม พรอมรับประกันการใชงานของหลอดเอกซเรยที่เปลี่ยน
ใหม ไมนอยกวา 12 เดือน โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม 

9.4 ผูจําหนายตองรับประกันแผนรับภาพ (Flat Panel Detector) ทั้งสิ้นเปนเวลาอยางนอย 6 ป นับจากวัน 
ท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเครื่อง หากแผนรับภาพเสียกอนหมดระยะประกัน ผูจําหนายตอง
เปลี่ยนแผนรับภาพใหโรงพยาบาลฯ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม 

9.5 ผูจําหนายจะตองรับประกันความเสียหายทุกอยางที่เกิดข้ึนกับอุปกรณทุกสวนของเครื่องตลอดระยะเวลาประกัน 
9.6 ผูจําหนายจะสงชางผูเชี่ยวชาญมาตรวจและบํารุงรักษาเครื่องฯ ทุก 3 เดือน เปนเวลา 6 ป นับแตวันตรวจรับ 

โดยไมคิดคาใชจาย และตองแจงใหโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน ในเวลาทําการ 
ท่ีโรงพยาบาลฯ กําหนด 

9.7 ผูจําหนายจะตองมีหนังสือรับรองจากโรงงานของผูผลิตวาเปนเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสอง
ระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) ใหม ไมเคยใชงานมากอน  

9.8 ผูจําหนายตองไมดัดแปลงเครื่องเอกซเรยฯ ใหตางไปจากคุณลักษณะในเอกสารขอมูลเครื่องเอกซเรยจาก
บริษัทผูผลิต 

9.9 ผูจําหนายจะตองแสดงหนังสือรับรองจากโรงงานผูผลิตวามีวิศวกรเปนผูรับผิดชอบในการดูแล และซอม
บํารุงเครื่องที่ผานการอบรมในรุนที่เสนอใหทางโรงพยาบาล 

9.10 เครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) ที่นํา 
มาติดตั้งจะตองเปนเครื่องที่ทางโรงงานยังคงมีอะไหลสําหรับซอมหรือเปลี่ยนทดแทนได ไมนอยกวา 10 ป 
โดยมีหนังสือรับรองการมีอะไหลใชงานตลอด 10 ป แนบมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ 

9.11 ผูจําหนายตองเสนอราคาคาเปลี่ยนหลอดเอกซเรย และชุดรับภาพหลังจากหมดประกัน โดยยืนราคาขายนั้น
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หลังหมดระยะประกัน 

9.12 ระบบงานที่ใชในเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction 
Angiography) สามารถรองรับการเชื่อมตอระบบรับสงภาพทางรังสี (PACS) ของโรงพยาบาลประสาท
เชียงใหมได โดยไมมคีาใชจายเพิ่มเติม 

9.13 ผูจําหนายตองนําเสนอ และประกันราคาหลอดเอกซเรย, ชุดแผนรับภาพ และราคาอะไหลที่มีราคาสูง 
จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ ไมใหสูงกวาราคาที่เสนอ ณ.วันยื่นขอเสนอ ตลอดระยะเวลาที่ทําสัญญา
บริการบํารงุรกัษาเชิงปองกัน 

 
9.14 ผูจําหนาย ... 
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9.14 ผูจําหนายตองยืนยันราคาการบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันในแตละป เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  
หลังหมดระยะประกัน ดังน้ี 
9.14.1 บริการบํารุงรักษาแบบรวมอะไหลเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือดฯ รวมถึงหลอดเอกซเรย, 

ชุดรับภาพ (FPD) และชุด workstation แตไมรวมอุปกรณเสริมและอุปกรณตอพวง  
ไมเกิน 4.5% ของราคาซื้อขายในปแรก เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป 

9.14.2 บริการบํารุงรักษาแบบรวมอะไหลทั้งหมด และอุปกรณทุกชิ้น ยกเวนหลอดเอกซเรย และชุด
แผนรบัภาพ ไมเกิน 3% ของราคาซื้อขายในปแรก เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป 

9.14.3 บริการบํารุงรักษาแบบไมรวมอะไหล ไมเกิน 1.5% ของราคาซื้อขายในปแรก เปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา 5 ป   

ท้ังนี้ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อบริการทั้ง 3 แบบดังกลาวขางตน ในแตละป 
9.15 ในกรณีท่ีผูจําหนายมีการพัฒนา Software ที่เกี่ยวของกับ Software ที่ติดตั้งใหกับเครื่องเอกซเรยดิจิตอล

หลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) ของโรงพยาบาลฯ  
ผูจําหนายยินดี upgrade software ของเครื่องโดยไมมีคาใชจายตลอด  ระยะเวลาประกัน และตลอด
ระยะเวลาท่ีทําสัญญาบริการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

9.16 ผูจําหนายตองจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานกับเครื่องน้ี ไดแก แพทย พยาบาล  
นักรังสีการแพทย ท้ังทางภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เพื่อใหสามารถใชงานเครื่องไดอยางถูกตอง และเต็ม
ประสิทธิภาพของเครื่อง โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม 

9.17 ผูจําหนายตองสงผูเชี่ยวชาญ (Application specialist) มาทําการสอนใหแพทย, นักรังสีการแพทย และ
พยาบาล เกี่ยวกับการใชงานเครื่อง และการควบคุมคุณภาพของเครื่องเอกซเรยและอุปกรณทุกชิ้น ตามกําหนด 
ดังน้ี 
ครั้งท่ี 1 หลังการติดตั้งเครื่อง ไมนอยกวา 30 วัน ตอเนื่องกัน   
ครั้งท่ี 2 เดือนที่ 3 หลังการติดตั้งเครื่อง       ไมนอยกวา 15 วัน ตอเนื่องกัน 
ครั้งท่ี 3 เดือนที่ 6 หลังการติดตั้งเครื่อง ไมนอยกวา 15 วัน ตอเน่ืองกัน 
ครั้งท่ี 4 เดือนที่ 12 หลังการติดต้ังเครื่อง     ไมนอยกวา 5 วัน ตอเนื่องกัน   
ครั้งท่ี 5 เดือนที่ 18 หลังการติดต้ังเครื่อง     ไมนอยกวา 5 วัน ตอเนื่องกัน  
ครั้งท่ี 6 เดือนท่ี 24 หลังการติดต้ังเครื่อง  ไมนอยกวา 5 วัน ตอเนื่องกัน 

9.18 กรณีเครื่องขัดของไมสามารถใชงานไดตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผูจําหนายจะตองสงชางมา หรือ 
มีระบบ Remote service ประเมินอาการเบื้องตน ภายใน 12 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาท่ีไดรับแจงจาก
โรงพยาบาลฯทั้งวาจาหรือลายลักษณอักษร และตองสงชางเขาบริการซอมแซมแกไขภายใน 24 ชั่วโมง 
หากไมมาตามระยะเวลาที่กําหนด ผูจําหนายตองจายคาปรับใหโรงพยาบาลฯ วันละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
และผูจําหนายตองซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงจากโรงพยาบาลฯ โดยสามารถมาซอมไดไมเวนวันหยุดราชการ  

9.19 ใหมี down time ไดไมเกิน 15 วันตอป นับรวมวันหยุดราชการ ถาเกิน 15 วัน ผูจําหนายจะตองเสีย
คาปรับวันละ 30,000  บาท แตไมเกิน 10% ของมูลคาตามสัญญา ยกเวนกรณีที่มีเหตุสมควร โดย 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปนผูประเมิน (การนับเวลาเมื่อเครื่องชํารุด 12 ชั่วโมง นับเปนครึ่งวัน,  
12-24 ชั่วโมง นับเปน 1 วัน  

 
9.20 ภายใน... 
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9.20 ภายในระยะประกัน  หากเกิดชํารุดขัดของเนื่องจากการใชงานตามปกติ และผูจําหนายทําการ แกไขแลว
ถึง 2 ครั้ง แตยังใชการไมได  ใหผูจําหนายเปลี่ยนเฉพาะชิ้นสวน หรือเปลี่ยนเครื่องใหมภายใน 30 วัน   

9.21 ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาล็อคแสดงคุณลักษณะของเครื่องและอุปกรณท่ีเสนอ พรอมแสดงหมายเลขขอให
ตรงกับรายละเอียดที่กําหนด 

10. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
      การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 
 

11. สงมอบระยะเวลา 
      กําหนดสงมอบของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

12. การเบิกจาย  
      การจายเงินคาพัสดุจะจายใหผูขายเปนราคาเหมารวม โดยจายเพียงงวดเดียว เมื่อผูขายไดสงมอบพัสดุ 100% 
ท้ังหมดแลวเสรจ็บรบิูรณตามสัญญา กําหนดจายเงินหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุ
เรียบรอยแลว 

    กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference: TOR) เครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสอง
ระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) พรอมโปรแกรมสําหรับการรักษาทางระบบประสาท 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๑ เครื่อง โดย 
 

 
ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ 

      (นายแพทยณัฐพงศ  วงศวิวัฒน) 
         รองอธิบดีกรมการแพทย  
               - ติดราชการ  - 
ลงชื่อ....................................................กรรมการ  ลงชื่อ................................................กรรมการ 
        (นายแพทยกิตติศักดิ์ อุนศรีสง)           (นายแพทยณัฐวรรธ  วิฑูรย) 
              ผูชวยศาสตราจารย        นายแพทยชํานาญการ 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม           โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 
 
ลงชื่อ....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
       (แพทยหญิงวรลักษณ ภูสูงเนิน)                        (นางภรภัทร  อินพรม) 
          นายแพทยชํานาญการ                   นกัรังสกีารแพทยชํานาญการ 
     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม                             โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
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รายละเอียดการปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเคร่ืองเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane 
Digital Subtraction Angiography) 
1. ผูจําหนายตองเสนอแบบแปลนการติดตั้งเครื่อง พรอมงานระบบและแผนระยะเวลาการติดตั้ง ใหโรงพยาบาล

ประสาทเชียงใหม เพื่อพิจารณาอนุมัติหลังจากวันทําสัญญาไมเกิน 15 วัน 
2. ผูจําหนายตองทําการปรับปรุงพื้นที่สําหรับหองตรวจหลอดเลือดดิจิตอล ที่เก่ียวของตามความจําเปนและเหมาะสม

ตามรายการ ดังตอไปนี้ 
2.1 หองตรวจ ( Examination room ) ที่ติดตั้งเคร่ืองเอกซเรยหลอดเลือดระบบดิจิตอล 

-  เปนหองที่มีระบบหมุนเวียนอากาศ ชนิดขนาด 12 Air changing ตอชั่วโมง พรอมตัวกรองอากาศที่  
   สามารถรองรับ PM 2.5 และมีตัวกรองชนิด HEPA โดยใหระบบสามารถเปดปดได เม่ือตองการใชงาน 
-  ปรับปรุงพื้นใหมีคุณลักษณะ ทําความสะอาดงาย และไมมีเหลี่ยมมุมที่ไมสามารถทําความสะอาดได 

สามารถทนทานตอการใชงานในหองไดดี สวยงาม ปรับเปลี่ยนรูปแบบไดเม่ือตองการและซอมแซมงาย 
-  เลือกใชวัสดุเกรด B+ ถึง A ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงหลัก Universal Precaution และ patient 

safety เปนหลัก 
-  ผนังมคีวามหนาสามารถปองกันรังสีไดตามมาตรฐานหองปฏิบัติการรังสี และทาดวยสีกันเชื้อรา  
-  ฝาเพดานยิบซัมแผนเรียบไรรอยตอ 
-  ประตูทางเขา เปนแบบบานเลื่อนดานขาง และสามารถปองกันรังสีไดตามมาตรฐาน 
-  ประตูเชื่อมระหวางหองควบคุม เปนประตูตะกั่วแบบบานสวิง ขนาดไมนอยกวา 80 ซม. x 200 ซม. 
-  หนาตางกระจกตะกั่ว ขนาดไมนอยกวา 90 ซม.x 120 ซม. 
-  ตดิตั้งระบบสารดมระเหยทางการแพทย  (Medical gas unit) ในหองตรวจ (Examination room) ไดแก 

ออกซิเจน, ไนตรัส, แอร, แวคิวอัม และ ระบบดูดสารพษิ 
-  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พรอมระบบ back up ตามมาตรฐาน

ของผูผลิต ขนาดไมนอยกวา 50, 000 BTU จํานวน 2 ชุด เพื่อสลับใชงาน และจะตองรับผิดชอบการ
ดูแลบํารุงรักษา ตลอดระยะเวลาประกันเครื่องเอกซเรยหลอดเลือด 

-  เครื่องดูดความชื้น จํานวนไมนอยกวา 3 เครื่อง 
-  อุปกรณเฟอรนิเจอรในหองตรวจและสํานักงาน เชน โตะ ตูเก็บของ ชั้นวาง เปนไปตามมาตรฐานหอง

ผาตัดท่ีสามารถทําความสะอาดใหปลอดเชื้อโรคได ใหผูจําหนายดําเนินการจัดหาและติดตั้งใหตามความ
จําเปนและเหมาะสมแกการใชงาน 

-  ตองมีระบบตรวจสอบสถานะความสม่ําเสมอของไฟฟา และตรวจสอบอุณหภูมิ พรอมวัดความชื้นภายใน
หองเคร่ือง หองควบคุมเครื่อง และหองเคร่ืองมือ ใหใชงานไดดี 

-  ตองติดตั้งชุดหรืออุปกรณตรวจจับการรั่วไหลของแกส (gas leak detector)   
2.2 หองสําหรับควบคุมการทํางาน ( Main Control room )   

-  ประตูทางเขาระหวางหอง เปนแบบบานสวิง และสามารถปองกันรังสีไดตามมาตรฐาน 
-  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พรอมระบบ back up ตามมาตรฐาน

ของผูผลิต ขนาดไมนอยกวา 25,000 BTU หรือขนาดที่เหมาะสมกับการใชงานของหองไมนอยกวา 1 ชุด 
และจะตองรับผิดชอบการดูแลบํารุงรักษา ตลอดระยะเวลาประกันเครื่องเอกซเรยหลอดเลือด 

-  ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ จํานวนไมนอยกวา 1 เครื่อง 
- ชุด... 

 
ลงชือ....................................................นายแพทยณ์ฐัพงศ ์ วงศว์วิฒัน ์    ลงชือ ...ติดราชการ… นายแพทยก์ิตติศกัดิ อุ่นศรสี่ง 

ลงชอื..................นายแพทยณ์ฐัวรรธ วิฑูรย ์ ลงชือ......................แพทยห์ญิงวรลกัษณ ์ภู่สูงเนิน  ลงชือ...........................นางภรภทัร  อินพรม 
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-  ชุดโตะและเกาอ้ีทํางาน ใหเหมาะสมกับการใชงานและความจําเปน 
-  ตูเก็บวัสดุและอุปกรณ ใหเหมาะสมกับการใชงานและความจําเปน 

2.3 หองสําหรับติดตั้งระบบควบคุมไฟฟาและระบบทํางานของเครื่องเอกซเรยหลอดเลือดฯ  ( Equipment room )  
-  ผนังก้ันหองความหนาตามมาตรฐาน พรอมประตูบานเลื่อนหรือบานสวิง   
-  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พรอมระบบ back up ตามมาตรฐาน

ของผูผลิต ขนาดไมนอยกวา 30,000 BTU หรือขนาดที่เหมาะสมกับการใชงานของหอง ไมนอยกวา 1 ชุด 
และจะตองรับผิดชอบการดูแลบํารุงรกัษา ตลอดระยะเวลาประกันเครื่องเอกซเรยหลอดเลือด 

2.4 หองเก็บอุปกรณประกอบที่จําเปนทางการแพทยสําหรับการตรวจรักษาคนไข 
-  ตูเก็บวัสดุและอุปกรณ ใหเหมาะสมกับการใชงาน 

2.5 หองเปลี่ยนเสื้อผา 
      -  ใหมีตูเสื้อผาหรือล็อกเกอร สําหรับจัดเก็บของใชสวนตัว และเสื้อผาสําหรับปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม      
2.6  หองพักและหองประชุม 

-  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พรอมระบบ back up ตามมาตรฐาน 
ของผูผลิต ขนาดไมนอยกวา 18,000 BTU  หรือขนาดที่เหมาะสมกับการใชงานของหองไมนอยกวา  
1 ชุด และจะตองรับผิดชอบการดูแลบํารุงรักษา ตลอดระยะประกันเครื่องเอกซเรยหลอดเลือด   

-  อุปกรณเฟอรนิเจอรในหอง เชน โตะ เกาอี้ ตูเก็บของ ชั้นวาง ติดตั้งใหตามความจําเปนและเหมาะสมแก
การใชงาน 

2.7 หองน้ํา   
-  พื้นเปนกระเบ้ืองแบบไมลื่น 
-   - สุขภัณฑชักโครก อางลางมือ กอกน้ํา  เกรด B+ ถึง A ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 
-  ใหมีเคานเตอรอางลางทําความสะอาดอุปกรณ ที่ใชวัสดุเกรด B+ ถึง A ตามความเหมาะสม 
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