รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography)
พรอมโปรแกรมสําหรับการรักษาทางระบบประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๑ เครื่อง
1. วัตถุประสงค
เครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ พรอมโปรแกรมสํา หรับการรักษาทางระบบประสาท
เปนชุดเครื่องเอกซเรยพิเศษสํา หรับใชในการตรวจทางรังสีวิทยาระบบหลอดเลือดและหัตถการรังสีรวมรั กษา
โรคหลอดเลือด (Diagnostic and Interventional Angiogram) โดยทํางานรวมกับแผนรับสัญญาณภาพดิจิตอล
ชนิดแบนราบ (Flat panel detector) สามารถสรางภาพรังสีระบบดิจิตอลความละเอียดสูง พรอมทั้งมีโปรแกรม
สําหรับ วิเคราะหภาพหลอดเลือด ที่สามารถสรา งภาพเสมือนจริงสามมิติ ทําใหแพทย สามารถวิเคราะห 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 ชุดรับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล 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
ดังนี้
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 หรือสามารถปรับตําแหนงตามมาตรฐานผูผลิต
โดยสามารถครอบคลุมการตรวจตั้งแตศีรษะจรดปลายเทาโดยไมตองกลับหัวเทาคนไข
3.1.1.4 สามารถหมุนรอบไปทางดานซายขวาได เพื่อความสะดวกในการตรวจไขทุกทิศทาง
3.1.1.5 เมื่อชุด C-arm อยูตํา แหนงหัวเตียง สามารถเคลื่อนที่ไปดา นขา ง ซา ย-ขวา ได หรือ
สามารถถายภาพไดตามแนวยาวเตียงไมนอยกวา 105 ซม.
3.1.1.6 ชุด C-arm สามารถหมุนปรับทํามุมตางๆ ไดดังนี้
- มุม LAO และมุม RAO รวมกันไดไมนอยกวา 215 องศา
-มุม CRANIAL...

-2- มุม CRANIAL และมุม CAUDAL ไดรวมกันไมนอยกวา 95 องศา
- สามารถบันทึกตําแหนงของ C-arm และเรียกกลับมาใชงานไดไมนอยระยะ SID, หรือ
องศาการเอียงมุมของ C-arm ตามมาตรฐานสูงสุดของผูผลิต
3.1.1.7 สามารถปรับตําแหนงC-armแบบอัตโนมัติใหตรงตามภาพอางอิงที่แสดงไวบนจอแสดง
ภาพ หรือเทคโนโลยีท่ดี ีกวา
3.1.1.8 สามารถปรับ ระยะหา งระหวา งชุดรับ ภาพกับ หลอดเอกซเรย (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 และการเคลื่อนที่ของพื้นเตียง
3.1.1.11 มีระบบปองกันการชนของ C-arm ทั้งแบบ 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 ไดดงั นี้
- 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 มี ค า ความสามารถในการตรวจจั บ รั ง สี เ อกซเรย แ ล ว แปลงไปเป น สั ญ ญาณภาพ
(Detection Quantum Efficiency ,DQE) ไมนอยกวา 73%
3.2.1.7 มีความคมชัดของสัญญาณภาพไดไมนอยกวา 2.0 lp/mm
3.2.2 ชุดรับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล ชนิดแบนราบ (Flat Panel Detector) สําหรับเครื่องเอกซเรยชนิด
ยึดติดเพดาน (Ceiling Mounted X-ray System) มีคุณลักษณะ 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...

-33.2.2.5 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 เปนหลอดชนิดขั้วอาโนดหมุน (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
ตอเนื่องไดโดยอัตโนมัติ หรือมีระบบ Remote service เพื่อตรวจสอบสถานะความพรอม
ของเครื่องเพื่อลดปญหาทางดานเทคนิค
3.3.2 หลอดเอกซเรย (X-RAY TUBE) สําหรับเครื่องเอกซเรยชนิดยึดติดเพดานมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
3.3.2.1 เปนหลอดชนิดขั้วอาโนดหมุน (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
ตอเนื่องไดโดยอัตโนมัติ หรือมีระบบ Remote service เพื่อตรวจสอบสถานะความพรอม
ของเครื่องเพื่อลดปญหาทางดานเทคนิค
3.4 เครื่องกําเนิดไฟฟาแรงสูงสําหรับหลอดเอกซเรย (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
เพื่อลดปริมาณรังสีใหกับผูปวยในขณะที่ทําการสองตรวจ
3.4.8 ระบบ...
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คํานวณคาเทคนิคแบบอัตโนมัติ
3.4.9 มีระบบวัดและคํา นวณปริมาณรัง สี (Radiation dose) ของผู ปวยพร อมแสดงค า ปริมาณรัง สี
(Radiation dose) ของผูปวยใหเห็นขณะทําการตรวจผูปวย
3.4.10 สามารถตั้งคาโปรแกรมการตรวจเพื่อลดปริมาณรังสีได
3.5 เตียงเอกซเรย
3.5.1 เปนเตียงชนิดติดตั้งบนพื้นหองซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไดหลายทิศทางแบบอิสระหรือเคลื่อนที่ไดไมนอยกวา
8 ทิศทาง
3.5.2 สามารถปรับระดับต่ําสุดไดไมมากกวา 80 ซม. และสูงสุดไดนอยกวา 105 ซม
3.5.3 พื้นเตียง 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 มีชุดควบคุมที่ขางเตียงแบบปุมกด (Table side control) ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของ
C-arm, เตียง และภาพเอกซเรยได พรอมทั้งมีชุดควบคุมแบบระบบสัมผัส (Touch Screen Panel)
ติดตั้งที่ขางเตียง และขาตั้งสําหรับวางชุดควบคุม ในกรณีที่ตองการนําชุดควบคุมออกจากขางเตียง
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 ติดตั้งในหอง Control จํานวน
ไมนอยกวา 4 จอภาพ สําหรับดูภาพ Real-time เปรียบเทียบกับภาพ Reference พรอมกันทั้ง 2 ระนาบ
3.6.4 มีจอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ความละเอียด 1600 x 1200 matrix ติดตั้งในหอง
Control จํานวนไมนอยกวา 1 จอภาพ หรือตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต ควบคุมการทํางานของ
ระบบ (System console) ทําหนา ที่ในการลงทะเบียนผูปวย, ตั้งคาระบบเอกซเรย, ประมวลผล
ภาพ และควบคุมการสงภาพในระบบ Network ติดตั้งในหอง 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 ไดดังนี้
3.7.1.1 Digital Angiography หรือ Dynamic Acquisition
3.7.1.2 Digital…
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3.7.1.3 Digital Fluoroscopy
3.7.1.4 Digital Radiography หรือเทคนิคที่เทียบเทา
3.7.1.5 Rotation angiogram
3.7.1.6 Rotation Subtraction angiogram
3.7.1.7 Cone beam CT
3.7.2 สามารถเลือกเก็บภาพไดที่ความละเอียดไมนอยกวา 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 มีโ ปรแกรมและเทคโนโลยีเ ฉพาะในการปรับ ลดปริมาณรัง สีโ ดยอั ตโนมั ติ ขณะทํ า การถ า ยภาพ
เอกซเรย เพื่อลดการเกิดอันตรายจากปริมาณรังสีที่สงผลตอผูปวยและผูปฏิบัติงาน และมีโปรแกรม
รักษาคุณภาพของภาพ โดยลดสัญญาณรบกวน ปรับชดเชยความสวาง และปรับความคมชัด เพื่อ
เพิ่มคุณภาพของภาพที่แสดงโดยอัตโนมัติไปพรอมกัน (ClarityIQ หรือ CARE and CLEAR protocol
หรือ DoseRite and ImagingRite หรือ Autoright)
3.7.10 มีระบบ Post Processing ปรับปรุงลักษณะของภาพ ทําใหสามารถแยกรายละเอียดของภาพไดดีขึ้น
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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3.7.13.10 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 ที่แสดงการกระจายของสาร
ทึบรังสีเปนแถบสีโดยเทียบกับเวลาหรืออัตราการไหลของสารทึบรังสี
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 สามารถรับขอมูลจากการทํา Rotational Angiography หรือ Cone beam CT เพื่อ
สรางภาพ 3 มิติได
3.7.15.5 สามารถ...
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3.7.15.6
3.7.15.7
3.7.15.8
3.7.15.9

สามารถแสดงภาพแบบ VRT, MIP และ MPR ได
มีระบบชวยหมุนภาพสามมิติอัตโนมัติตามมุมของ C-arm ในหองตรวจได
สามารถเชื่อมตอกับระบบ PACS เพื่อการรับสงขอมูลภาพตามมาตรฐาน DICOM
สามารถบันทึกขอมูลภาพบนอุปกรณบันทึกขอมูลเชน USB, DVD หรือดีกวาได
สามารถบันทึกไดภาพแบบไมบี บอัดไดไ มนอยกว า 100,000 ภาพ หรื อมี ความจุ
ไมนอยกวา 600 GB
3.7.15.10 สามารถปรับภาพและประมวลผลภาพสองมิติจากเครื่องตรวจเชน CT, MRI,
หรือดีกวาได
3.7.15.11 มีโปรแกรมสําหรับประมวลภาพสามมิติ (3D angiogram)
3.7.15.12 สามารถ Link ภาพขอมูลคนไขจากการตรวจครั้งกอน (Previous image reference)
มาเปรียบเทียบกับการตรวจครั้งปจจุบันไดจากระบบ PACS Server หรือ DVD หรือ
CD ได
3.7.16 ชุดคอมพิวเตอร 1 ชุดที่สามารถใชงานรวมกับ software ระบบ PACs ที่มีอยูในปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมจอภาพสีคุณภาพสําหรับแปลผลภาพทางรังสีความละเอียดไมนอยกวา 3 ลานพิกเซล จํานวน 2 จอ
และจอภาพสํ า หรับ พิมพรายงานผลทางรังสี 1 จอ พรอ มเครื่อ งสํารองไฟฟ า ที่ สามารถสํา รองไฟได
ไมนอยกวา 15 นาที
4. เครื่องมือ และอุปกรณเสริม
4.1 โคมไฟผาตัดชนิดโคมเดียว ติดเพดาน ปรับระดับและมุมสองสวางได เคลื่อนที่ไดตามรางเลื่อน 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 ชุดปองกันรังสีแบบทอนเดียว 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 ไดแกชุดวางศีรษะ และชุดวางแขน ถาดวางเครื่องมือ เปนอยางนอย
4.11 เครื่องดูดความชื้น
จํานวน 5 ชุด
4.12 อุปกรณสํารองไฟฟา (UPS) ขนาดไมนอยกวา 160 kVA สําหรับสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 10 นาที
จํานวน 1 ชุด
4.13 ชุด Intercom สําหรับการติดตอระหวางหองปฏิบัติการและหองควบคุม
จํานวน 1 ชุด
4.14 ชุดอุปกรณวัดสัญ ญาณชีพตา งๆ ของผูปวย พรอมจอภาพ แสดงคา และรูปคลื่น ติดตั้งอยู ที่ตัว เครื่องและ
หองควบคุมการทํางาน โดยสามารถเชื่อมตอเขากับจอแสดงผลในหองปฏิบัติการ
จํานวน 1 ชุด
4.15 Real Time dosimeter สําหรับวัดปริมาณรังสีที่ผูปฏิบัติงานไดรับ
จํานวน 5 ชุด
4.16 เครื่องฉีดสารทึบรังสี แรงดันสูง ชนิดแขวน จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
4.16.1 มีระบบชวยตรวจสอบฟองอากาศ (Air Detection Aid Warning system)
4.16.2 รองรับ...
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4.17

4.18

4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32

4.16.2 รองรับการใชงานดวยกระบอกขนาด 150 ml และ Prefilled syringe
4.16.3 เชื่อมตอกับระบบ PACS ของโรงพยาบาลฯ ได
4.16.4 กระบอกฉีดสําหรับบรรจุสารทึบรังสี จํานวน 100 ชุด
PACS Server storage และอุปกรณ มีคุณลักษณะดังนี้
4.17.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับระบบจัดเก็บและรับสงภาพทางการแพทย จํานวน 2 ชุด
4.17.2 อุปกรณจัดเก็บขอมูล (SAN storage) ความจุไมนอยกวา 30 TB สําหรับระบบจัดเก็บภาพหลั ก
จํานวน 1 ชุด
4.17.3 ระบบสํารองขอมูล พรอมอุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิด NAS
จํานวน 1 ชุด
4.17.4 ระบบปฏิบัติการแบบ VMware sPhere Hypervision
จํานวน 1 ชุด
4.17.5 เครื่องสํารองไฟฟาสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย ขนาด 5 kVA
จํานวน 2 ชุด
4.17.6 RACK มาตรฐาน 42 U พรอมอุปกรณประกอบ
จํานวน 1 ชุด
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
หมอแปลงไฟฟาขนาดไมนอยกวา 250 kVA พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด
ชุดเกาอี้ทํางานในหองควบคุมตามความเหมาะสมสําหรับการใชงาน
จํานวนไมนอยกวา 5 ชุด
ตูวางรองเทา พรอมรองเทาไมนอยกวา 15 คู สําหรับสวมเขาหองตรวจ
จํานวน 1ชุด
เปลนอนเข็นผูปวยพรอมเสาน้ําเกลือ
จํานวน 1 คัน
รถเข็นอุปกรณ สแตนเลส
จํานวน 1 คัน
รถวางอุปกรณในหองตรวจชนิดมีลอเลื่อน
จํานวน 3 คัน
รถเข็นสําหรับวางชุดควบคุมการทํางานของ (Trolley)
จํานวน 1 ชุด
อุปกรณชวยสําหรับเคลื่อนยายผูปวย (Pat Slide)
จํานวน 1 ชิ้น
ระบบทีวีวงจรปดติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม และมีความจุสามารถเก็บภาพไดไมนอยกวา 1 สัปดาห
จํานวน 8 จุด
ตูเย็นสําหรับเก็บยา หรืออุปกรณทางการแพทย
จํานวน 1 ชุด
ชุดคอมพิวเตอรพรอมจอ แบบที่ 2 พรอมโปรแกรม Antivirus รุนลาสุดที่มีลิขสิทธิ์ จํานวน 1 ชุด
เครื่องScan เอกสารรายละเอียดไมนอยกวา 600 dpi
จํานวน 1 ชุด
เครื่องวัดอุณหภูมหิ อง และความชื้นหอง
จํานวนอยางละ 1 ชุด
ระบบติดตามและวิเคราะหปริมาณรังสี (Dose Monitoring) สามารถเชื่อมตอขอมูลจากเครื่องมื อ
ทางรังสีวิทยา (DSA, CT, X-ray) และรวมรวบรายงานสถิติขอมูลปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับ จํานวน 1 ระบบ

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

-95.2 ผูจํ า หน า ยต องสง มอบติ ดตั้ ง เครื่ อ งเอกซเรย ดิ จิต อลหลอดเลือ ด ชนิ ดสองระนาบ (Biplane Digital
Subtraction Angiography) และอุปกรณประกอบ พรอมใชงานไดภายใน 120 วั น นับถัดจากวั น
ลงนามในสัญญา
5.3 ผูจํา หน า ยต องมีวิ ศวกรรับ รองแบบของการติดตั้งเครื่อ งเอกซเรย เครื่ อ งสํ า รองไฟฟ า รวมทั้ งอุ ป กรณ
โดยตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งรวมทั้งการปรับปรุงและตกแตงหอง หาก
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณู ป โภคและระบบอื่ น ๆได รั บ ผลกระทบจากการติ ด ตั้ ง และการปรั บ ปรุ ง
ผูจําหนายตองแกไขและซอมแซมใหใชงานไดเหมือนเดิมโดยรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
5.4 ผูจําหนา ยตองจัดหาหมอแปลงไฟฟาขนาดไมนอยกวา 250 kVA หรือให เพียงพอที่ใชกับเครื่องเอกซเรย
ดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) และระบบที่เกี่ยวของ
และการเดินระบบไฟฟาใหเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการใชงาน เปนไปตามมาตรฐาน พรอม
ติดตั้งระบบปองกันไฟกระชาก
5.5 มีคูมือการใชงานและคูมือการดูแลรักษาและซอมบํารุง (Technique/Service Manual) เปนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย อยางละ 1 ชุด เมื่อสงมอบเครื่อง
6. การปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction
Angiography)
ผูจําหนา ยตองทําการปรับปรุงพื้นที่ที่เปนหองติดตั้งเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ
(Biplane Digital Subtraction Angiography), Main Console และ Workstation รวมถึงพื้นที่ขางเคียงที่เกี่ยวของ
ตามที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมกําหนด (ตามรายละเอียดผังหองเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลื อด ชนิดสอง
ระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) และพื้นที่ใกลเคียง และใหไดมาตรฐานหอง เครื่องเอกซเรย
ดิจิตอลหลอดเลือด ตามขอกําหนดและมาตรฐานความปลอดภัยของกรมวิทยาศาสตรการแพทย รายละเอียดการ
ดําเนินการตามเอกสารแนบ
7. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูจํา หนา ยตองรับ ประกันความชํา รุดบกพรองหรือขัดของของเครื่อ งฯ ตลอดจนอุปกรณทุก ชิ้น ในสัญ ญา
ทั้งหมดเปนเวลา 6 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามโดยภายในกําหนดเวลา
หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรอง ดังกลาวหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูจํา หนายจะตอง
จัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากโรงพยาบาล
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
8. การตรวจสอบคุณภาพ
8.1 ผูจําหนายจะทําการตรวจสอบคุณภาพ โดยชางของบริษัทผูผลิต ซึ่งไดรับการรับรองจากผูผลิตโดยตรง
8.2 ผูจําหนายจะทําการทดลองใชงานทุกๆอยางที่เครื่องสามารถทําได โดยไมเกิดความเสียหาย หรือคุณภาพ
เปลี่ยนแปลง และเปนที่พอใจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับ
8.3 ในการทดลองและทดสอบผูจําหนายจะจัดหาอุปกรณที่จําเปนมาดวย และรับผิดชอบคาใชจา ยเพื่อการนั้น
ทั้งหมด
8.4 ผูจําหนายตองจัดหาหนวยงานที่รับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย เชน ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย หรือกรมวิทยาศาสตรการแพทย ฯลฯ มาทําการตรวจสอบกอนการตรวจรับ และทุกป
ตลอดระยะเวลาประกัน โดยเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางดานรังสี
9. เงื่อนไข...

- 10 9. เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ
9.1 เครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) รุนที่เสนอ
ตองผา นการรับรองจากองคการอาหารและยาหรือหนวยงานมาตรฐานจากประเทศผูผลิต และมีหนังสือ
รับรองผลิตภัณฑโดยตรงจากบริษัทผูผลิต
9.2 ผูจําหนายตองรับประกันหลอดเอกซเรย ทั้งสิ้นเปนเวลาอยางนอย 6 ป นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุไดตรวจรับเครื่อง หากหลอดเอกซเรยเสียกอนหมดระยะประกัน ผูจําหนายตองเปลี่ยนหลอดเอกซเรยที่
มีคุณภาพไมต่ํากวาหลอดเอกซเรยเดิม และตองมีใบนําเขามาในประเทศไทย เพื่อรับรองวาเปนหลอดเอกซเรยใหม
ไมเคยผานการใชงานมากอน พรอมรับประกันการใชงานของหลอดเอกซเรยท่ีเปลี่ยนใหม 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
ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเครื่อง หากแผนรับภาพเสียกอนหมดระยะประกัน ผูจําหนายตอง
เปลี่ยนแผนรับภาพใหโรงพยาบาลฯ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
9.5 ผูจําหนายจะตองรับประกันความเสียหายทุกอยางที่เกิดขึ้นกับอุปกรณทุกสวนของเครื่องตลอดระยะเวลาประกัน
9.6 ผูจําหนายจะสงชางผูเชี่ยวชาญมาตรวจและบํารุงรักษาเครื่องฯ ทุก 3 เดือน เปนเวลา 6 ป นับแตวันตรวจรับ
โดยไมคิดคาใชจาย และตองแจงใหโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน ในเวลาทําการ
ที่โรงพยาบาลฯ กําหนด
9.7 ผูจําหนายจะตองมีหนังสือรับรองจากโรงงานของผูผลิตวาเปนเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสอง
ระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) ใหม ไมเคยใชงานมากอน
9.8 ผูจําหนายตองไมดัดแปลงเครื่องเอกซเรยฯ ใหตางไปจากคุณลักษณะในเอกสารขอมูลเครื่องเอกซเรยจาก
บริษัทผูผลิต
9.9 ผูจําหนายจะตองแสดงหนังสือรับ รองจากโรงงานผูผลิตวามีวิศวกรเปน ผูรับผิดชอบในการดู แล 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 โดยไมมคี า ใชจายเพิ่มเติม
9.13 ผูจํา หนา ยตองนํา เสนอ และประกันราคาหลอดเอกซเรย, ชุดแผนรับ ภาพ และราคาอะไหลที่มีราคาสูง
จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ ไมใหสูงกวาราคาที่เสนอ ณ.วันยื่นขอเสนอ ตลอดระยะเวลาที่ทํา สัญญา
บริการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
9.14 ผูจําหนาย ...

- 11 9.14 ผู จํ า หน า ยต อ งยื น ยั น ราคาการบริ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป อ งกั น ในแต ล ะป เป น เวลาไม น อ ยกว า 5 ป
หลังหมดระยะประกัน ดังนี้
9.14.1 บริการบํารุงรักษาแบบรวมอะไหลเครื่องเอกซเรยดิจิตอลหลอดเลือดฯ รวมถึงหลอดเอกซเรย,
ชุ ดรั บ ภาพ (FPD) และชุด workstation แตไ มร วมอุ ป กรณเ สริม และอุ ป กรณ ตอ พว ง
ไมเกิน 4.5% ของราคาซื้อขายในปแรก เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
9.14.2 บริการบํารุงรักษาแบบรวมอะไหลทั้งหมด และอุปกรณทุ กชิ้น ยกเวนหลอดเอกซเรย และชุด
แผนรับภาพ ไมเกิน 3% ของราคาซื้อขายในปแรก เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
9.14.3 บริการบํารุงรักษาแบบไมรวมอะไหล ไมเกิน 1.5% ของราคาซื้อขายในปแรก เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 5 ป
ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อบริการทั้ง 3 แบบดังกลาวขางตน ในแตละป
9.15 ในกรณีที่ผูจําหนายมีการพัฒนา Software ที่เกี่ยวของกับ Software ที่ติดตั้งใหกับเครื่องเอกซเรยดิจิตอล
หลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) ของโรงพยาบาลฯ
ผูจําหนายยินดี upgrade software ของเครื่องโดยไมมีคาใชจายตลอด ระยะเวลาประกัน และตลอด
ระยะเวลาที่ทําสัญญาบริการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
9.16 ผูจําหนายตองจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานกับเครื่องนี้ ไดแก แพทย พยาบาล
นักรังสีการแพทย ทั้งทางภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เพื่อใหสามารถใชงานเครื่องไดอยางถูกตอง และเต็ม
ประสิทธิภาพของเครื่อง โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
9.17 ผูจําหนายตองสงผูเชี่ยวชาญ (Application specialist) มาทําการสอนใหแพทย, นักรังสีการแพทย และ
พยาบาล เกี่ยวกับการใชงานเครื่อง และการควบคุมคุณภาพของเครื่องเอกซเรยและอุปกรณทุกชิ้น ตามกําหนด
ดังนี้
ครั้งที่ 1 หลังการติดตั้งเครื่อง
ไมนอยกวา 30 วัน ตอเนื่องกัน
ครั้งที่ 2 เดือนที่ 3 หลังการติดตั้งเครื่อง
ไมนอ ยกวา 15 วัน ตอเนื่องกัน
ครั้งที่ 3 เดือนที่ 6 หลังการติดตั้งเครื่อง
ไมนอยกวา 15 วัน ตอเนื่องกัน
ครั้งที่ 4 เดือนที่ 12 หลังการติดตั้งเครื่อง
ไมนอ ยกวา 5 วัน ตอเนื่องกัน
ครั้งที่ 5 เดือนที่ 18 หลังการติดตั้งเครื่อง
ไมนอยกวา 5 วัน ตอเนื่องกัน
ครั้งที่ 6 เดือนที่ 24 หลังการติดตั้งเครื่อง
ไมนอยกวา 5 วัน ตอเนื่องกัน
9.18 กรณีเครื่องขัดของไมสามารถใชงานไดตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผูจําหนายจะตองสงชางมา หรือ
มีระบบ Remote service ประเมินอาการเบื้องตน ภายใน 12 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ไดรับแจงจาก
โรงพยาบาลฯทั้งวาจาหรือลายลักษณอักษร และตองสงชา งเขาบริการซอมแซมแกไขภายใน 24 ชั่วโมง
หากไมมาตามระยะเวลาที่กําหนด ผูจําหนายตองจายคาปรับใหโรงพยาบาลฯ วันละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
และผูจํา หนายตองซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงจากโรงพยาบาลฯ โดยสามารถมาซอมไดไมเวนวันหยุดราชการ
9.19 ใหมี down time ไดไมเกิน 15 วันตอป นับรวมวันหยุดราชการ ถาเกิน 15 วัน ผูจําหนายจะตองเสีย
คา ปรั บวันละ 30,000 บาท แตไมเกิน 10% ของมูลคา ตามสัญ ญา ยกเวน กรณีที่มีเหตุ สมควร โดย
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปนผูประเมิน (การนับเวลาเมื่อเครื่องชํารุด 12 ชั่ วโมง นับเปนครึ่งวัน,
12-24 ชั่วโมง นับเปน 1 วัน
9.20 ภายใน...

- 12 9.20 ภายในระยะประกัน หากเกิดชํารุดขัดของเนื่องจากการใชงานตามปกติ และผูจําหนายทําการ แกไขแลว
ถึง 2 ครั้ง แตยังใชการไมได ใหผูจําหนายเปลี่ยนเฉพาะชิ้นสวน หรือเปลี่ยนเครื่องใหมภายใน 30 วัน
9.21 ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาล็อคแสดงคุณลักษณะของเครื่องและอุปกรณที่เสนอ พรอมแสดงหมายเลขขอให
ตรงกับรายละเอียดที่กําหนด
10. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
11. สงมอบระยะเวลา
กําหนดสงมอบของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
12. การเบิกจาย
การจายเงินคาพัสดุจะจายใหผูขายเปนราคาเหมารวม โดยจายเพียงงวดเดียว เมื่อผูขายไดสงมอบพัสดุ 100%
ทั้งหมดแลวเสร็จบริบูรณตามสัญญา 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
(แพทยหญิงวรลักษณ ภูสูงเนิน)
นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางภรภัทร อินพรม)
นักรังสีการแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

- 13 รายละเอีย ดการปรับ ปรุง พื้น ที่ ติด ตั้ง เครื่ อ งเอกซเรยดิ จิตอลหลอดเลื อด ชนิ ด สองระนาบ (Biplane
Digital Subtraction Angiography)
1. ผูจํา หนายตองเสนอแบบแปลนการติดตั้งเครื่อง พรอมงานระบบและแผนระยะเวลาการติดตั้ง ใหโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม เพื่อพิจารณาอนุมัติหลังจากวันทําสัญญาไมเกิน 15 วัน
2. ผูจําหนายตองทําการปรับปรุงพื้นที่สําหรับหองตรวจหลอดเลือดดิจิตอล ที่เกี่ยวของตามความจําเปนและเหมาะสม
ตามรายการ ดังตอไปนี้
2.1 หองตรวจ ( Examination room ) ที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรยหลอดเลือดระบบดิจิตอล
- เปนหองที่มีระบบหมุนเวียนอากาศ ชนิดขนาด 12 Air changing ตอชั่วโมง พรอมตัวกรองอากาศที่
สามารถรองรับ PM 2.5 และมีตัวกรองชนิด HEPA โดยใหระบบสามารถเปดปดได เมื่อตองการใช งาน
- ปรับปรุงพื้นใหมีคุณลักษณะ ทําความสะอาดงา ย และไมมีเหลี่ยมมุมที่ไมสามารถทํา ความสะอาดได
สามารถทนทานตอการใชงานในหองไดดี สวยงาม ปรับเปลี่ยนรูปแบบไดเมื่อตองการและซอมแซมงาย
- เลือกใชวัสดุเกรด B+ ถึง A ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงหลัก Universal Precaution และ patient
safety เปนหลัก
- ผนังมีความหนาสามารถปองกันรังสีไดตามมาตรฐานหองปฏิบัติการรังสี และทาดวยสีกันเชื้อรา
- ฝาเพดานยิบซัมแผนเรียบไรรอยตอ
- ประตูทางเขา เปนแบบบานเลื่อนดานขาง และสามารถปองกันรังสีไดตามมาตรฐาน
- ประตูเชื่อมระหวางหองควบคุม เปนประตูตะกั่วแบบบานสวิง ขนาดไมนอยกวา 80 ซม. x 200 ซม.
- หนาตางกระจกตะกั่ว ขนาดไมนอยกวา 90 ซม.x 120 ซม.
- ติดตั้งระบบสารดมระเหยทางการแพทย (Medical gas unit) ในหองตรวจ (Examination room) ไดแก
ออกซิเจน, ไนตรัส, แอร, แวคิวอัม และ ระบบดูดสารพิษ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 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
ผาตัดที่สามารถทําความสะอาดใหปลอดเชื้อโรคได ใหผูจําหนายดําเนินการจัดหาและติดตั้งใหตามความ
จําเปนและเหมาะสมแกการใชงาน
- ตองมีระบบตรวจสอบสถานะความสม่ําเสมอของไฟฟา และตรวจสอบอุณหภูมิ พรอมวัดความชื้นภายใน
หองเครื่อง หองควบคุมเครื่อง และหองเครื่องมือ 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....................................................นายแพทย์ณฐั พงศ์ วงศ์ววิ ฒ
ั น์

ลงชือ ...ติดราชการ… นายแพทย์กิตติศกั ดิ อุ่นศรีส่ง

ลงชือ..................นายแพทย์ณฐั วรรธ วิฑูรย์ ลงชือ......................แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน ลงชือ...........................นางภรภัทร อินพรม

- 14 - ชุดโตะและเกาอี้ทํางาน ใหเหมาะสมกับการใชงานและความจําเปน
- ตูเก็บวัสดุและอุปกรณ ใหเหมาะสมกับการใชงานและความจําเปน
2.3 หองสําหรับติดตั้งระบบควบคุมไฟฟาและระบบทํางานของเครื่องเอกซเรยหลอดเลือดฯ ( Equipment room )
- ผนังกั้นหองความหนาตามมาตรฐาน พรอมประตูบานเลื่อนหรือบานสวิง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พรอมระบบ back up ตามมาตรฐาน
ของผูผลิต ขนาดไมนอยกวา 30,000 BTU หรือขนาดที่เหมาะสมกับการใชงานของหอง ไมนอยกวา 1 ชุด
และจะตองรับผิดชอบการดูแลบํารุงรักษา 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
- พื้นเปนกระเบื้องแบบไมลื่น
- อางลางมือ กอกน้ํา เกรด สุขภัณฑชักโครก -B+ ถึง A ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
- ใหมีเคานเตอรอางลางทําความสะอาดอุปกรณ ที่ใชวัสดุเกรด B+ ถึง A ตามความเหมาะสม

