
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท หู คอ จมูก และกระดูกสันหลัง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์น าวิถี
พร้อมระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 

1.เหตุผลและความจ าเป็น 
 ด้วย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการเพ่ือท าการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง เนื้องอก มะเร็งสมอง และไขสันหลัง ตลอด 24 ชั่วโมง ในการรับดูแลผู้ป่วยโรคทางประสาทศัลยศาสตร์
จากโรงพยาบาลลูกข่ายที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่มีปัญหาเกี่ยวกับความซับซ้อนในการผ่าตั ดทางระบบ
ประสาท เช่น หลอดเลือดสมองโป่งพอง เนื้องอกหรือมะเร็งสมองส่วนลึกหรือใกล้บริเวณสมองส่วนส าคัญ  
(ส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวหรือภาษา) การผ่าตัดด้วยวิธีการเปิดกระโหลกศีรษะขนาดใหญ่ จึงเป็นการผ่าตัดที่มี
ความเสี่ยงสูง เพราะต้องท าการผ่าตัดลึกปาดเนื้อสมองปริมาณมาก ซึ่งการผ่าตัดลักษณะนี้จ าเป็นต้องมีเครื่อง
น าทาง (Navigation System) เพ่ือลดความเสี่ยงในการผ่าตัดดังที่กล่าวมา รวมถึงลดระยะเวลาในการผ่าตัด 
ซ่ึงผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสมองหรือไขสันหลังอาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด พิการหรือเสียชีวิตได้ ท าให้
มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยน าทางการผ่าตัดสมอง (Navigation System) ซึ่งเป็นเครื่องมืออุปกรณ์
การแพทย์ที่มีศักยภาพสูง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต
ในผู้ป่วยโรคทางประสาทศัลยศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการผ่าตัดไขสันหลังและระบบหูคอ
จมูกอีกด้วย ดังนี้ 
  1. ใช้ในการผ่าตัดไขสันหลัง เพ่ือลดความเสี่ยงในการสอดใส่เครื่องมือพยุงกระดูกสันหลัง ซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเส้นประสาทไขสันหลัง หรือหลอดเลือดข้างเคียงรวมทั้งหลอดเลือดเอออตาร์ หลอดเลือด
เวอร์ทีบัล ซึ่งส่งเลือดไปเลี้ยงสมองหากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการผ่าตัดผู้ป่วยอาจพิการและชีวิตได้ เครื่องมือ
ดังกล่าวจึงจะช่วยในการประเมินระยะใกล้ไกล รวมถึงทิศทาง ท าให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
  2. ใช้ในการผ่าตัดทางระบบหูคอจมูก เนื่องจากระบบหูคอจมูกเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงสมอง ดังนั้น
การผ่าตัดบางโรคต้องผ่าตัดร่วมกัน การผ่าตัดบริเวณฐานกะโหลกศีรษะและโพรงไซนัส มีส่วนที่ติดหรือ
ใกล้เคียงเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยประเมินทิศทาง การหลบหลีกจุด
เสี่ยงระหว่างการผ่าตัด ช่วยวางแผนการผ่าตัด และยังเสริมทักษะการผ่าตัดให้ดียิ่งขึ้น และการผ่าตัดก็จะ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

2.วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 2.1 ประสาทศัลยศาสตร์ 
  - สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการสแกนคนไข้ต่างๆเช่น CT, CTA, MR, MRA, DTI เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการผ่าตัดต่างๆเช่น Tumor Resection, Skull Base Surgery, AVM, Aneurysm, Functional 
Neurosurgery, Biopsy หรือ VP Shunt  
  - สามารถน าวิถีผ่าตัดเก็บชิ้นเนื้อแบบแผลเล็ก (Minimal Invasive Frameless Biopsy) โดยที่ไม่ต้อง
ท าการเปิดแผลขนาดใหญ่ Placement เนื่องด้วยแต่ละข้อมูลมีความส าคัญในการวางแผนการผ่าตัด และท าให้
ลดภาวะแทรกซ้อนได้ดีข้ึน 
 2.2 ศัลยกรรมกระดูกและไขสันหลัง 
  - สามารถใช้ในการผ่าตัดไขสันหลัง เพ่ือลดความเสี่ยงในการสอดใส่เครื่องมือพยุงกระดูกสันหลัง ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเส้นประสาทไขสันหลัง หรือหลอดเลือดข้างเคียงรวมทั้งหลอดเลือดเอออตาร์ หลอด
เลือดเวอร์ทีบัล ซึง่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง 

2.3 ศัลยกรรมทาง… 
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 2.3 ศัลยกรรมทางด้านห ูคอ จมูก 
  - เนื่องจากระบบหูคอจมูกเป็นบริเวณท่ีอยู่ใกล้เคียงสมอง ดังนั้นการผ่าตัดบางโรคต้องผ่าตัดร่วมกัน 
การผ่าตัดบริเวณฐานกระโหลกศรีษะและโพรงไซนัส มีส่วนที่ติดหรือใกล้เคียงเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ไป
เลี้ยงสมอง เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยประเมินทิศทาง การหลบหลีกจุดเสี่ยงระหว่างการผ่าตัด ช่วยวางแผนการ
ผ่าตัด และยังเสริมทักษะการผ่าตัดให้ดียิ่งขึ้น และการผ่าตัดก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

3.คุณลักษณะเฉพาะ 
 3.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน 
 ใช้ในการน าวิถีการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทโดยน าข้อมูลของคนไข้ที่ได้จากการสแกนด้วยเครื่อง CT หรือ 
MRI มาท าการวางแผนโดยใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการผ่าตัดต่างๆ ก่อนที่จะท าการผ่าตัดจริง เครื่องน าวิถีนี้
สามารถช่วยในการน าวิถีผ่าตัดสมองในรูปแบบต่างๆเช่น ผ่าตัดเนื้องอกสมองบริเวณต่างๆ (Tumor Removal) 
หรือเพ่ือน าวิถีในการผ่าตัดแผลเล็กเพ่ือน าเนื้องอกนั้นๆออกมาเพ่ือน าไปตรวจวินิจฉัยต่อ (Frameless Stereotactic 
Biopsy) และเครื่องน าวิถีสามารถน าไปใช้งานผ่าตัดกระดูกสันหลังในรูปแบบต่างๆเช่นการน าวิถีในการใส่ Screw  
เพ่ือใช้ในการยึดตรึงกระดูกเพ่ือให้เกิดความแข็งแรง หรือผ่าตัดเนื้องอกบริเวณกระดูกสันหลัง (Spine Tumor) 
โดยน าภาพจากเครื่อง CT หรือ MRI มาใช้ในการน าวิถีได้ 
 3.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค 
    3.2.1 ตัวเครื่องน าวิถี (NAVIGATION STATION) 
   3.2.1.1 ส่วนแสดงภาพควบคุมด้วยระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 นิ้ว จ านวน 1 จอ 
   3.2.1.2 จอภาพมีความละเอียดสูงไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1920 x1080 PIXELS 
   3.2.1.3 โปรเซสเซอร์ประมวลผลไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ INTEL CORE I3 
   3.2.1.4 มีแกนประมวลผลหลักไม่น้อยกว่า 2 แกน ความเร็วนาฬิกาไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
3 GHz 
   3.2.1.5 หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 GB และพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล SSD  
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 750 GB 
   3.2.1.6 มี Graphic card ในการประมวลผลไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 GB 
   3.2.1.7 ส่วนควบคุมการท างานติดตั้งอยู่ที่ฐานของหน้าจอระบบสัมผัส สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก 
   3.2.1.8 รองรับการเชื่อมต่อกับระบบการจัดเก็บข้อมูลภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล (PACS/HOSPITAL 
NETWORK) 
   3.2.1.9 มีช่อง USB รองรับการรับส่งข้อมูลผู้ป่วย 
   3.2.1.10 มีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยระบบไมโครซอฟท์ 
   3.2.1.11 สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt, 50 Hz 
  3.2.2 กล้องตรวจจับสัญญาณ (Camera System) 
   3.2.2.1 ประกอบด้วยกล้องส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดจากหมุดสะท้อนสัญญาณแบบ 
Reflective Marker Sphere หรือ Glass marker sphere (Passive technology)    
   3.2.2.2 ตัวกล้องจับสัญญาณยึดติดอยู่บนเสาพร้อมล้อจ านวนไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ล้อ 
เพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 

3.2.2.3 ตัวกล้อง… 
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 3.2.2.3 ตัวกล้องตัวกล้องสามารถปรับโยกขึ้น - ลง ,ปรับเอียงซ้าย - ขวา และปรับหมุนตาม
แนวองศาต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยสามารถปรับหมุนได้แบบ Manual 
 3.2.2.4 มีแสงเลเซอร์ (LASER POINTER) ติดกับระบบกล้องอินฟราเรดที่ใช้ในติดตาม
ต าแหน่งผู้ป่วยเพื่อความสะดวกในการปรับวางต าแหน่งและทิศทางของกล้อง 
   3.2.2.5 มีระยะการมองเห็นของเลเซอร์ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เมตร 
  3.2.3 ซอฟต์แวร์ใช้ในการจัดการการรับส่งข้อมูลคนไข้ (DATA MANAGEMENT) 
   3.2.3.1 รองรับการรับส่งข้อมูลคนไข้ผ่านทางระบบ PACS, USB 
   3.2.3.2 รองรับภาพที่ได้จากการสแกนใน MODALITIES ต่างๆเช่น CT, MR, หรือ X-RAY 
   3.2.3.3 รองรับการดึงข้อมูลคนไข้ผ่านทางระบบ PACS โดยใช้ฟังก์ชั่น DICOM 
  3.2.4 ซอฟต์แวร์ส าหรับน าวิถีผ่าตัดสมอง 
   3.2.4.1 สามารถน าข้อมูลภาพจากเครื่อง CT หรือ MRI มาน าวิถีในขณะผ่าตัดได้ 
   3.2.4.2 มีระบบ Real-time tracking โดยใช้อุปกรณ์ Navigated Instrument เพ่ือแสดง
ต าแหน่งภาพที่ท าการน าวิถีบนรูปแบบทั้ง 2 และ 3 มิต ิ
   3.2.4.3 สามารถสั่งการท างานโปรแกรมการผ่าตัดระบบสัมผัสหน้าจอโดยศัลยแพทย์เองได้ 
   3.2.4.4 มีอุปกรณ์พร้อมโปรแกรมส าหรับการก าหนดความสัมพันธ์ของต าแหน่งภาพและ
ผู้ป่วย (Patient Registration) เป็นแบบไม่สัมผัสคนไข้ได้ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของการลงทะเบียนคนไข้ 
   3.2.4.5 มีฟังก์ชั่นในการถ่ายภาพหน้าจอ (SCREENSHOT) เพ่ือท าการเก็บบันทึกได้ 
   3.2.4.6 สามารถเลือกแสดงภาพข้อมูลคนไข้ในรูปแบบ Layout ต่างๆได้ 
   3.2.4.7 สามารถน าข้อมูล CT/MRI ของคนไข้ มาท าการซ้อนภาพ (Image Fusion) หรือ
ผสานภาพ (Enhanced CT/MRI Fusion) ได ้
   3.2.4.8 สามารถน าข้อมูล CT/MRI ของคนไข้ มาท าการซ้อนภาพ (Image Fusion) หรือ
ผสานภาพ (Enhanced CT/MRI Fusion) แบบก าหนดเองได้  
   3.2.4.9 สามารถน าข้อมูล CT/MRI ของคนไข้ มาท าการซ้อนภาพ (Image Fusion) หรือ
ผสานภาพ (Enhanced CT/MRI Fusion) แบบอัตโนมัตไิด ้ 
  3.2.5 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เส้นใยประสาท 
   3.2.5.1 สามารถก าหนดต าแหน่งที่ต้องการแสดงเส้นใยสมองได้ โดยท าการวาดรูปบน
ต าแหน่งต่างๆบนรอยหยักสมอง เพ่ือก าหนดต าแหน่งที่ต้องการวิเคราะห์ ในรูปแบบ ROI Brush, Semi-
automatic (Elements Smart Brush) หรือ (Elements Anatomical Mapping) Segmentations หรือ
รูปแบบอื่นที่เทียบเท่า 
   3.2.5.2 มีฟังก์ชั่นรองรับในการแสดงภาพทั้งในรูปแบบ User-defined และ anatomy-
specific tracking template ได ้
   3.2.5.3 รองรับการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (manual adjustment of tracking 
parameters) และท าการอัปเดตภาพเส้นใยสมองได้ทันทีหลังจากการปรับค่า 
   3.2.5.4 สามารถจ าลองโครงข่ายเส้นใยประสาทในรูปแบบที่เป็นสีต่างๆ ให้เป็นวัตถุแบบ 3 
มิติ โดยจ าแนกทิศทางของโครงข่ายเส้นใยประสาทจากด้านหน้าไปด้านหลัง , ด้านซ้ายไปด้านขวา , ด้านบนลง
ด้านล่าง และสามารถแสดงบนโปรแกรมน าวิถีผ่าตัดได้เป็นตามสีต่างๆโดยอยู่ในภาพเดียวกัน 
  3.2.6 ซอฟต์แวร์ส าหรับน าวิถีผ่าตัดเก็บชิ้นเนื้อ 
   3.2.6.1 มีฟังก์ชั่นการสอนการประกอบอุปกรณ์ และวิธีการปรับตั้งค่าอุปกรณ์เป็นล าดับขั้นตอน 

3.2.6.2 มีฟังก์ชั่น… 
 



- 4 - 
 

   3.2.6.2 มีฟังก์ชั่นการเลื่อนขั้นตอนถัดไปแบบอัตโนมัติ เมื่อปรับต าแหน่งอุปกรณ์ตามที่
ต้องการ เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน 
   3.2.6.3 มีซอฟท์แวร์ที่จะแสดงภาพรวมสุดท้ายหลังจากที่ท าการปรับค่าเสร็จเพ่ือเป็นการ
ยืนยันก่อนการท างาน 
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
 4.1 อุปกรณ์ใช้ส าหรับการลงทะเบียนคนไข้แบบสัมผสัคนไข้โดยมีเซ็นเซอร์ที่ปลายอุปกรณ์ จ านวน  1 ชุด 
 4.2 อุปกรณ์ใช้ส าหรับการลงทะเบียนคนไข้แบบไม่ต้องสัมผัสคนไข้  จ านวน 1 ชุด 
 4.3 ชุดเครื่องมือส าหรับผ่าตัดสมอง จ านวน 1 ชุด 
 4.4 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการผ่าตัดเก็บชิ้นเนื้อ จ านวน 1 ชุด 
 4.5 ชุดเครื่องมือส าหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง จ านวน 1 ชุด 
 4.6 หมุดสะท้อนแสงส าหรับยึดติดกับอุปกรณ์ส าหรับน าวิถี จ านวน 2 กล่อง 
 (DISPOSABLE REFLECTIVE MARKER SPHERE : ไม่น้อยกว่า 90 ลูก) 
 4.7 เข็มสุ่มตรวจชิ้นเนื้อ (DISPOSABLE BIOPSY NEEDLE) จ านวน 10 ชิ้น 
 4.8 อุปกรณ์น าวิถีส าหรับการระบายน้ าในโพรงสมอง (DISPOSABLE STYLET) จ านวน 10 ชิ้น 
 4.9 อุปกรณ์เสริมยึดติดกับอุปกรณ์ลงทะเบียนคนไข้ส าหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จ านวน 20 ชิ้น 
 (DISPOSABLE CLIP-ON REMOTE CONTROL) 
 4.10 อุปกรณ์ยึดจัดหมุดอ้างอิงต าแหน่งส าหรับผ่าตัดสมองแบบยึดติดกะโหลกศีรษะ จ านวน 1 ชุด 
   ในกรณีที่ไม่ยึดติดกับ Mayfield โดยศีรษะคนไข้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ 
 4.11 จอ Monitor แบบเคลื่อนที่ได้ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จ านวน 1 จอ 
 
5. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
    การรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของนี้ เป็นเวลา 6 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
สิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิด
ช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 2 วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ทัง้สิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้าง
ผู้อื่นให้ท าการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

6. เงื่อนไงอ่ืนๆ 
  5.1 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  
โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา 
 5.2 ในระยะเวลารับประกันอะไหล่ทุกๆ ชิ้นส่วนนับถัดจากวันตรวจรับต้องมีการตรวจเช็ค ทุก 4 เดือน
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 
 5.3 ในระยะเวลารับประกัน กรณีเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ผู้ขายต้องเข้ามาแก้ไขให้สามารถใช้งานได้
ภายใน 48 ชั่วโมงในวันท าการ หากไม่สามารถซ่อมได้ต้องจัดหาเครื่องส ารองให้ทางโรงพยาบาลได้ใช้งาน
ภายใน 5 วันท าการ หากมีการซ่อมแซมเกิน 3 ครั้งในระยะเวลารับประกันทางผู้ขายต้องท าการเปลี่ยน
อุปกรณ์ท่ีเสียหายดังกล่าวให้โรงพยาบาลใหม่ 

5.4 ผู้ขายต้อง… 
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 5.4 ผู้ขายต้องเสนอแผนและก าหนดราคาการบ ารุงรักษา ภายหลังหมดระยะประกันหลังจากหมดระยะเวลา
รับประกันปีที่ 4 - ปีที่ 10 ทั้งแบบรวมอะไหล่ และแบบไม่รวมอะไหล่ พร้อมเอกสารเสนอราคา ดังนี้ 
   5.4.1 ค่าบริการการบ ารุงรักษาแบบรวมอะไหล่ 
   5.4.2 ค่าบริการการบ ารุงรักษาแบบไม่รวมอะไหล่ 
 5.5 ผู้ขายต้องยืนยันราคาอะไหล่ไม่น้อยกว่า 8 ปี หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน 
 5.6 ผู้ขายต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานแก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง
จนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง  
 5.7 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และแสดงหลักฐานการฝึกอบรม  
โดยสามารถให้ค าแนะน าการใช้งานอย่างถูกต้อง 
 5.8 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องอย่างน้อย 1 ชุด 

6.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
     การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

7.  ระยะเวลาส่งมอบ 
     ก าหนดส่งมอบของภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

8.  การเบิกจ่าย 
  การจ่ายเงินค่าพัสดุจะจ่ายให้ผู้ขายเป็นราคาเหมารวม โดยจ่ายเพียงงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ  
ทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ก าหนดจ่ายเงิน ๑๐๐% หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
พัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 
  ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท หู คอ จมูก และกระดูก
สันหลัง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์น าวิถีพร้อมระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด โดย 
 

ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ 
             (แพทย์หญิงศศิธร  ศิริมหาราช) 
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