






















 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องระบุพิกัดต าแหน่งด้วยการสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติส าหรับการ

ผ่าตัดแบบ Real Time (Stereotactic Navigation System for Abdominal Surgery) 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 

1. วัตถุประสงค์ 
    เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และชุดอุปกรณ์การน าทาง ส าหรับการวางแผนการผ่าตัดด้วยการ
สร้างภาพเสมือนจริงสามมิติที่สามารถแยกให้เห็นต าแหน่งที่ต้องการท าการผ่าตัด เพ่ือรักษา Segment ต่างๆ
ของตับ, เส้นเลือด, ท่อน  าดี รวมถึงการระบุพิกัดต าแหน่ง ได้ทั งแบบ Free hand หรือการซ้อนภาพเข้ากับภาพ
จากเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีการผ่าตัดเปิดทางหน้าท้อง หรือการรักษาเฉพาะจุดด้วยเทคนิคการจี ท าลาย
เซลล์มะเร็งด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Ablation) คลื่นไมโครเวฟ (Microwave Ablation), ความเย็น 
(Cryo Ablation) หรือด้วยระบบไฟฟ้าแบบไม่ใช้ความร้อน (Irreversible Electoporation)                           

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
   2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ 
         2.1.1 ความสูงไม่น้อยกว่า 1.95 เมตร 
         2.1.2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร 
         2.1.3 ความยาวลึกไม่น้อยกว่า 0.81 เมตร 
         2.1.4 น  าหนักไม่มากกว่า 80 กิโลกรัม 
    2.2 คุณสมบัติสภาพแวดล้อมของการใช้งาน 
         2.2.1 อุณหภูมิอยู่ในช่วง 15 – 30 องศาเซลเซียส 
         2.2.2 ความชื นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 30 – 75 เปอร์เซนต์ (ไม่มีการควบแน่น) 
         2.2.3 พลังงานอยู่ในช่วง 221 – 300 วัตต์ 
         2.2.4 กระแสไฟฟ้าอยู่ในช่วง 100 – 230 โวลต์, 50 – 60 เฮิรตซ์, 1 เฟส 
         2.2.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย Class 1 
    2.3 คุณสมบัติค่าความแม่นย า 
         2.3.1 ค่าความแม่นย าของกล้องอินฟราเรดไม่น้อยกว่า 0.25 มิลลิเมตร 
         2.3.2 ค่าความแม่นย าของต าแหน่งของจุดอ้างอิง (Marker shields) ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
         2.3.3 ค่าความแม่นย าของการท า Ultrasound Calibration ไม่น้อยกว่า (1 มิลลิเมตร, 1 องศา) 
         2.3.4 ค่าความแม่นย าของการท า Tool Calibration ไม่น้อยกว่า (1 มิลลิเมตร, 1 องศา) 
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     2.4 ตัวเครื่องสามารถควบคุมการท างานต่างๆ ของเครื่องอัลตร้าซาวด์ได้ 
          2.4.1 ลักษณะของภาพ แบบ B mode (ภาพขาวด า) 
          2.4.2 ลักษณะของภาพ แบบ Color mode 
          2.4.3 ลักษณะจองภาพ แบบ Power Doppler 
          2.4.4 ลักษณะของภาพ แบบ Pulse wave Doppler 
     2.5 ตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ผ่าน Network Port ที่ให้การรับส่งข้อมูลกับ 
          เครื่องอัลตร้าซาวด์มีประสิทธิภาพสูง 
     2.6 มีช่องเสียบ USB เพ่ือท าการลงข้อมูลแผนการท าการผ่าตัด 
     2.7 สามารถท าการบันทึกภาพนิ่ง (bitmap) และภาพเคลื่อนไหว (Avi) ระหว่างการใช้งานเครื่องใน 
          การผ่าตัดได ้
     2.8 ซอฟต์แวร์วางแผนก่อนการผ่าตัด สามารถให้ข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี  
          2.8.1 ภาพ 3 มิติ จากการรวมกันของภาพจาก CT หรือ MRI 
          2.8.2 แสดงภาพการแบ่งส่วนของตับ (Segmentation), เส้นเลือดด า, เส้นเลือดแดง, ระบบท่อ 
                 น  าดีและก้อนมะเร็งได้ 
          2.8.3 ข้อมูลปริมาตรของตับของทั งผู้บริจาคและผู้รับ ส าหรับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ 
          2.8.4 ข้อมูลปริมาตรของส่วนต่างๆ ของตับตามขอบเขตของหลอดเลือด 
          2.8.5 แผนจ าลองการผ่าตัดตามกายวิภาคของแต่ละผู้ป่วย 
          2.8.6 วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น PV-, HV-Anatomy, HA-Anatomy และ Risk-Analysis 
     2.9 สามารถท าการปรับแต่งภาพ 3 มิติ โดยให้แสดงเฉพาะส่วนประกอบแต่ละส่วนภายในตับได้ 
     2.10 สามารถท าการซ้อนภาพ (Registration) ของการวางแผนการผ่าตัดแบบ 3 มิติเข้ากับตับของ 
           ผู้ปว่ยขณะท าการผ่าตัดได้ 2 แบบ 
            2.10.1 การซ้อนภาพโดยใช้จุดอ้างอิง (Landmark Registration) โดยการก าหนดจุดอ้างอิง 4  
                     จุดบนแบบจ าลองสามมิติก่อนการผ่าตัดกับจุดอ้างอิงที่ต าแหน่งเดียวกันกับผู้ป่วย 
            2.10.2 การซ้อนภาพโดยใช้ภาพอัลตร้าซาวด์ซ้อนกับแบบจ าลองสามมิติก่อนการผ่าตัดเพ่ือ 
                     ก าหนดจุดร่วม (Ultrasound/CT Registration) 
      2.11 สามารถแสดงภาพอัลตร้าซาวด์ขณะท าการผ่าตัดเข้ากับแบบจ าลองสามมิติได้ 
      2.12 มีโปรแกรมการก าหนดเป้าหมายหรือต าแหน่งของการใช้เครื่องมือจี ท าลายเซลล์มะเร็ง 

 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                        รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )  (   นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (    นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน ์ ) (    นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธ์ิ ) 
นายแพทยช์ านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศลัยกรรม         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ดา้นการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดั 

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (    นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์ ) ( นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกลู ) 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล                           นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์



- 3 - 
3. อุปกรณ์ประกอบ 
     3.1 เครื่องมือแสดงผลการน าทางชนิด Real time 
           3.1.1 กล้องอินฟราเรด ส าหรับตรวจจับอุปกรณ์, ระบุพิกัดต าแหน่งรวมถึงตรวจจับเครื่องมือที่ใช้ 
                 ในการผ่าตัดแบบ Real time 
             3.1.2 จอภาพแบบ Touch Screen ส าหรับแสดงข้อมูลและปุ่มค าสั่งการท างานของเครื่องขนาด  
                  ไม่น้อยกว่า 24 นิ ว จ านวน 2 จอ 
           3.1.3 ระบบคอมพิวเตอร์กลาง เพ่ือประมวลและควบคุมการท างานของเครื่อง 
           3.1.4 ตัวเครื่องตั งอยู่บนฐานพร้อมล้อเลื่อน เพ่ือสะดวกในการท างาน 
     3.2 อุปกรณ์ช่วยการน าทาง 
          3.2.1 อุปกรณ์ส าหรับจับยึดกับอุปกรณ์ส าหรับการผ่าตัด 
          3.2.2 อุปกรณ์ส าหรับการ Calibration 
          3.2.3 อุปกรณ์ส าหรับจับยึดกับหัวตรวจอัลตร้าซาวด์ 
          3.2.4 อุปกรณ์ส าหรับจับยึดกับเครื่องจี ท าลายเซลล์มะเร็ง 
     3.3 ซอฟต์แวร์ควบคุมการท างานของระบบการน าทางและระบุพิกัดต าแหน่ง 
           3.3.1 Planning Module เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการน าเข้าข้อมูลการวางแผนก่อนการผ่าตัดของ 
                  ผู้ป่วย (Preoperative Patient Data) และเพ่ือช่วยในการก าหนดจุดอ้างอิงของการซ้อน 
                  ภาพจ าลองก่อนการผ่าตัดเข้ากับตัวผู้ป่วยในวันที่ท าการผ่าตัด 
           3.3.2 Registration Module เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการซ้อนภาพผู้ป่วยเข้ากับจุดอ้างอิงของ 
                  แบบจ าลองก่อนการผ่าตัด 
          3.3.3 Navigation Module เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมค าสั่งต่างๆในการน าทางส าหรับการผ่าตัด 
                 เปิดทาง หน้าท้อง หรือจี ท าลายเซลล์มะเร็งเฉพาะจุด 
          3.3.4  Ultrasound Module เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมการท างานของเครื่องอัลตร้าซาวด์ระหว่างการ 
                 ผ่าตัด 
          3.3.5 ชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Lap Top) ส าหรับการรับส่งไฟล์ CT หรือ MRI ส าหรับสร้าง 
                 แบบจ าลอง 3 มิติ และวางแผนก่อนการผ่าตัด  โดยมีคุณสมบัติดังนี  

        3.3.5.1 ระบบการประมวลผลเทียบเท่า Intel Core i5 หรือดีกว่า 
                  3.3.5.2 หน่วยความจ า (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                  3.3.5.3 มีระบบประมวลผลแบบ Window 
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        3.3.5.4 จอแสดงผลภาพชนิดสี LED Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ ว สามารถแสดง 
                  ตัวอักษรและภาพกราฟฟิก ให้ความละเอียดสูง (High Resolution) สามารถ 
                  แสดงผลภาพที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า1366 x 1050 Pixels 

     3.4 Liver Model ส าหรับฝึกการใช้งานของเครื่อง 
     3.5 ชุดการวางแผนการผ่าตัดโดยการน าส่งข้อมูล MRI หรือ CT จ านวน 200 ชุด 
     3.6 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง 
4.เงื่อนไขเฉพาะ 
   4.1 รับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ นของเครื่องเป็นเวลา 1 ปี  
        นับจากวันตรวจรับเครื่อง 
   4.2 ผู้ขายรับประกันว่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีเสนอขายกับทางโรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองจาก 
        หน่วยงานที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (อาทิ USA FDA , Thai FDA หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
        ระดับชาติ/นานาชาติ)พร้อมแสดงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบการท าสัญญาและการตรวจ 
       รับเครื่อง 
    4.3 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นแบบ USA TYPE B 3 ขา มีขาที่เป็น  
          สายดิน เป็นสายที่ผลติมาจากโรงงาน (ไม่ใช่การน าหัวปลั๊กมาประกอบกับสายภายหลัง) 
    4.4 ผู้ขายจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการใช้งานมาแนะน าการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือให้กับ 
         ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติจนสามารถใช้เครื่องได้เป็นที่น่าพอใจอย่างน้อย 1 ครั ง 
    4.5 ผู้ขายมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด เมื่อส่งมอบเครื่อง  
    4.6 สินค้าเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยถูกน าไปใช้หรือสาธิตมาก่อน พร้อมติดตั งเครื่องจากช่างที่ได้รับการอบรม   
          เพ่ือยืนยันความมั่นใจต่อการใช้งานและบริการหลังการขาย 
    4.7 บริษัทฯ ต้องได้รับการแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  
         โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                        รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )  (   นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (    นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน ์ ) (    นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธ์ิ ) 
นายแพทยช์ านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศลัยกรรม         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ดา้นการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดั 

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (    นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์ ) ( นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกลู ) 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล                           นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์
 



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องระบุพิกัดต าแหน่งด้วยการสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติส าหรับการผ่าตัดแบบ      .    
.   Real Time (Stereotactic Navigation System for Abdominal Surgery) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี     . 
.   กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                                                         .              
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานศัลยศาสตร์    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์  . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       21,000,000.00       บาท  
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่          27 ธันวาคม 2562                                    . 
เป็นเงิน          21,000,000.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                     -                    บาท  
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1    ร่างเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการสืบราคาจากท้องตลาด    . 
5.2                                                                                                                            . 
 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1  นายณรงค์           อภกิุลวณิช         ต าแหน่ง  รองอธิบดีกรมการแพทย์                       .                           
6.2  นายวีรวุฒิ           อ่ิมส าราญ           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                          
6.3  นายจุมพล           สิงห์หิรัญนุสรณ์    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
6.4  นายระวิศักดิ์        จันทร์วาสน์         ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
                                                                 ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม                                                                  
6.5  นางสาวมาลัย       สงฆ์ประสิทธิ์        ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
                                                                  ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด                                            
6.6  นางสาวสนธยา      แก้วรัตน์            ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล 
6.7  นายเรืองประดิษฐ์   เหลืองตระกูล      ต าแหน่ง  นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์                                           
.        .. 
 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
   (         นายณรงค์  อภิกุลวณิช         ) 

           รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒ ิ อ่ิมส าราญ      )                       (   นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์   ) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ           รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 

         (    นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์    )                       (    นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์   ) 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (    นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์    )                      ( นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกูล ) 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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