




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ     ซื้ออุปกรณ์ใช้ตรวจส าหรับงานรังสีร่วมรักษา จ านวน 6 รายการ                       .             
                                                                                                                           .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย    งานรังสีร่วมรักษา กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์          .                                     
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                           .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                 2,130,100.00                                     บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่               13 มีนาคม 2563                         . 
    เป็นเงิน     2,130,100.00                บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)              -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
     คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาด คือ 
     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1   นางศราวรรณ        บุญลิขิต               ต าแหน่ง      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ              . 
                                                                              ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา             . 
    6.2   นายสุนทร            ถาวรวันชัย           ต าแหน่ง       นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ      . 
    6.1                                                                     ด้านบริการทางวิชาการ                   . 
    6.3   นางโชติรส            วงศ์สายเชื้อ          ต าแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              . 
    6.1                                                                      ด้านการพยาบาล                          . 
 

 
 
 

 
     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

           (นางศราวรรณ      บุญลิขิต) 
                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
           (นายสุนทร    ถาวรวันชัย)                                  (นางโชติรส       วงศ์สายเชื้อ) 
 
           (นางสาวอภิฤดี      พิมพ์ดี)                                   (นายรังสรรค์       จุมจวง) 



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณ์ใช้ตรวจส าหรับงานรังสีร่วมรักษา 6 รายการ 

มีรายการดังต่อไปนี้ 

 
ล ำดับที่ 

รำยกำร จ ำนวน 
(หน่วย : ชิ้น) 

1 ท่อน าสายสวนเข้าหลอดเลือด 450 

2 ชุดเจาะเตรียมหลอดเลือดส าหรับสอดสายลวดน า 20 

3 สายลวดน าส าหรับสายสวนหลอดเลือด 500 

4 สายสวนเพื่อการวินิจฉัยที่มีความลื่นมากเป็นพิเศษ 100 

5 สายสวนหลอดเลือดเพ่ือการวินิจฉัย 350 

6 สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพ่ือการรักษา 60 

 
 
คณะกรรมการผู้ก าหนดรายละเอียด 
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณ์ใช้ตรวจส าหรับงานรังสีร่วมรักษา 6 รายการ 

1. ท่อน าสายสวนเข้าหลอดเลือด 
คุณลักษณะ                                                                
 1.1 ลักษณะท่ัวไป 
   ใช้แทงผ่านผิวหนังเข้าสู่หลอดเลือดแดงเพ่ือสอดสายลวดน าเข้าสู่หลอดเลือด เพ่ือใช้ในการ
วินิจฉัยและการท ารังสีร่วมรักษา (Intervention) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและประหยัดเวลา  
 1.2 ลักษณะเฉพาะ 
  1.2.1 INTRODUCER KIT A ประกอบด้วย 
   1.2.1.1 Introducer Sheat ผลิตจากวัสดุ ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) ซึ่งมี
     คุณสมบัติในการท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อน้อยที่สุด (Biocompatability) 
     และมีความยืดหยุ่นสูง มีท่อข้าง (Sidearm) ขนาดใหญ่ ช่วยลดการอุดตันของลิ่มเลือด 
     ในท่อสอดสายลวดน า สะดวกต่อการเก็บตัวอย่างเลือดและการควบคุมแรงดัน มีวาล์ว
     ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ (Haemostasis valve) ชนิดพิเศษ ออกแบบให้การสอด
     สายสวนและลวดน าผ่านได้สะดวก โดยยังคงป้องกันการไหลกลับของเลือดได้ดีแบบ  
     Cross-cut มีสีและตัวเลขระบุขนาดของชีทบริเวณส่วนโคน สะดวกและป้องกันความผิดพลาด
     ในการเลือกใช้ 
   1.2.1.2 Dilator เป็นชนิดปลายเรียวยาว (Long typer) ช่วยให้การแทงผ่านผิวหนังสู่หลอด 
    เลือดได้ลื่นสะดวกและแนบสนิทกับปลายของชีท ลดการท าลายผนังหลอดเลือด  
    สามารถล็อคกับชีทได้แน่น แต่ปลดล็อคได้ง่ายแบบ Snap on dilator lock 
   1.2.1.3 Mini Guide wire เป็นชนิด Plastic wire ช่วยลดการท าลายหลอดผนังเลือดพ้ืนผิว 
    ด้านนอกเคลือบด้วยสาร Hydrophilic polymer ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ขณะเปียกชื้นให้ 
    ความลื่นและสะดวกขณะสอดจะไหลเข้าไปตามหลอดเลือดได้ดี โดยไม่ครูดหรือ 
    ท าลายผนังหลอดเลือดด้านใน 
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   1.2.1.4   เข็มแทงน า (Entry needle) ขนาด 18G x 2 ½ นิ้ว ชนิด Surflo I.V.Catheter   
      ซ่ึงตัว Catheter ท าจากวัสดุ ETFE ท าให้ลดการเกิดระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ 
   1.2.1.5 กระบอกฉีดยาขนาด 2.5 มิลลิลิตร ชนิดใช้ครั้งเดียว 
  1.2.2 มีขนาด 4 FR. 9 FR. ความยาว 10 เซนติเมตร 
  1.2.3 บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดกะทัดรัดและท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธิลีนออกไซด์ 

 1.2.4  หากผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บริษัทผู้ขาย
  ต้องยินยอมให้รับแลกเปลี่ยนสินค้าคืนโดยไม่มีเงื่อนไข  
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณ์ใช้ตรวจส าหรับงานรังสีร่วมรักษา 6 รายการ 

2. ชุดเจาะเตรียมหลอดเลือดส าหรับสอดสายลวดน า 
คุณลักษณะ 
 2.1 ลักษณะท่ัวไป 
   ใช้แทงผ่านผิวหนังเข้าสู่หลอดเลือดแดงเพ่ือสอดสายลวดน าเข้าสู่หลอดเลือดเพ่ือใช้ในการ
วินิจฉัยและการท ารังสีร่วมรักษา (Intervention) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและประหยัดเวลา 
 2.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
 2.2.1 Introducer kit B ประกอบด้วย 
 2.2.1.1 Introducer sheath ผลิตจากวัสดุ ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) ซึ่งมี
   คุณสมบัติในการท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อน้อยที่สุด (Biocompatability) 
   และมีความยืดหยุ่นสูง มีท่อข้าง (Sidearm) ขนาดใหญ่ ช่วยลดการอุดตันของลิ่มเลือด
   ในท่อสอดสายลวดน า สะดวกต่อการเก็บตัวอย่างเลือดและการควบคุมแรงดัน มี valve 
   ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ (Haemostasis valve) ชนิดพิเศษ ออกแบบให้การสอด
   สายสวนและลวดน าผ่านได้สะดวก โดยยังคงป้องกันการไหลกลับของเลือดได้ดีแบบ
   Cross-cut มีสีและตัวเลขระบุขนาดของชีทบริเวณส่วนโคน สะดวกและป้องกัน 
   ความผิดพลาดในการเลือกใช้ 
   2.2.1.2 Dilator ชนิดปลายเรียวยาว (Long taper) ช่วยให้การแทงผ่านผิวหนังสู่หลอดเลือดได้
     ลื่น สะดวก และแนบสนิทกับปลายของชีท สามารถท ากับกรณีคนไข้ท าซ้ าได้เป็นอย่างดี 
     ลดการท าลายผนังหลอดเลือด สามารถล็อคกับชีทได้แน่น แต่ปลดล็อคได้ง่ายแบบ 
     Snap on dilator lock 
   2.2.1.3  Guide wire เป็นแบบ Spring Wire เพ่ือความปลอดภัยต่อการใช้งานร่วมกับ Puncture Needle 
     ที่เป็นโลหะ 
  2.2.2 มีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ตั้งแต่ 5 Fr. ถึง 8 Fr. 
  2.2.3 มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 
  2.2.4 บรรจุอยู่ภาชนะขนาดกะทัดรัดและท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธิลีนออกไซด์ 

 2.2.5  หากผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บริษัทผู้ขาย
  ต้องยินยอมให้รับแลกเปลี่ยนสินค้าคืนโดยไม่มีเงื่อนไข 
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณ์ใช้ตรวจส าหรับงานรังสีร่วมรักษา 6 รายการ 

3. สายลวดน าส าหรับสายสวนหลอดเลือด 
คุณลักษณะ 
    3.1 ลักษณะท่ัวไป 
  ใช้เป็นอุปกรณ์น าในการสอดเข้าหลอดเลือดไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ายกายได้สะดวก ใช้ส าหรับ
น าสายสวน (Catheter) หลอดเลือดเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยและการท ารังสีร่วมรักษา (Intervention) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและประหยัดเวลา 
    3.2 ลักษณะเฉพาะ 
 3.2.1 เป็นชนิด Plastic-type wire ช่วยลดการท าลายผนังหลอดเลือด 
 3.2.2 แกนในของลวดน าเป็นชนิด Super-elastic alloy core มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการหัก
  หรือพับได้ดี (Kink Resistance) และสามารถควบคุมการปิด  (Torque Control) ได้ตามต้องการ 
 3.2.3 พ้ืนผิวด้านนอกของลวดน าเรียบเคลือบด้วยสาร Hydrophilic polymer (M Coated)  
         มีคุณสมบัติพิเศษขณะเปียกชื้นให้ความลื่นและสะดวก ขณะสอดจะไหลเข้าไปตามหลอดเลือดได้ดี  
         โดยไม่ครูดหรือท าลายผนังหลอดเลือด ลดการเกิด Vessel trauma และ Thrombus  
 3.2.4  ส่วนปลายของลวดน าเป็นชนิดมีความยืดหยุ่น Flexible Tip และปลายรูปมน Rounded Shape 
  ท าให้ลดการท าลายผนังหลอดเลือดขณะใช้งาน 
 3.2.5  มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาด 0.035 นิ้ว, 0.038 นิ้ว 
 3.2.6  มีความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร  
 3.2.7  มีให้เลือกชนิดปลาย ตรง, โค้ง และ แบบดัดได้ (reshape) 
 3.2.8  บรรจุและท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธทิลินอ๊อกไซด์ 

3.2.9  หากผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บริษัทผู้ขาย 
 ต้องยินยอมให้รับแลกเปลี่ยนสินค้าคืนโดยไม่มีเงื่อนไข 
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณ์ใช้ตรวจส าหรับงานรังสีร่วมรักษา 6 รายการ 

4. สายสวนเพื่อการวินิจฉัยที่มีความลื่นมากเป็นพิเศษ 
คุณลักษณะ 
 4.1  ลักษณะท่ัวไป 
 ใช้เป็นสายสวนเข้าไปในหลอดเลือดต าแหน่งที่ต้องการ โดยเฉพาะหลอดเลือดที่มีขนาดเล็ก 
หลอดเลือดที่เป็นแขนงย่อยและมีลักษณะหลอดเลือดที่คดเคี้ยว เพ่ือใช้ส าหรับฉีดสารทึบสารรังสีผ่านปลายของ
สายสวนตามต าแหน่งที่ต้องการวินิจฉัย และการท ารังสีร่วมรักษา (Intervention) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยและประหยัดเวลา 
 4.2. ลักษณะเฉพาะ 
  4.2.1 เป็นสายสวนหลอดเลือดชนิดผนังบางพิเศษ (Ultra-thin wall) เพ่ิมการไหลของสารทึบ
แสงรังสีและสะดวกต่อการสวนตามลวดน าได้หลายขนาด 
  4.2.2 โครงสร้างเป็น 3 ชั้น  

- ชั้นในสุด (Inner layer) ท ามาจากวัสดุ Polyurethaneplllyamind  elastomer     
 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้สามารถทน Pressure และมีความเสียดทานน้อย   
- ชั้นกลางเป็นโครงสร้าง stainless steel wire mesh เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้สามารถ
 ทน Pressure ได้สูง  

 - ชั้นนอก (Outer layer ) ท ามาจาก Polyurethane elastomer ซึ่งเข้ากับร่างกายได้ดี 
4.2.3  สายสวนเคลือบด้วยสาย Hydrophilic polymer coating จาก Distal เป็นระยะ 15  
 เซนติเมตร ซึ่งมีคุณสมบัติเมื่อเปียกชื้นจะลื่นไหลเข้าสูห่ลอดเลอืดต าแหน่งที่ต้องการได้ง่าย
 และรวดเร็ว และไม่ท าลายผนังหลอดเลือด (Trauma) 
4.2.4  คุณลักษณะพิเศษ มีโครงสร้างเป็น Double stainless wire mesh เส้นคู่ จ านวน 16 เส้น
 ตลอดเส้นของสายสวน ยกเว้นส่วนปลาย 15 เซนติเมตร ท าให้มีรูด้านในสายสวนขนาดใหญ่ 
 (Large lumen ) และทนความดันได้สูง โดยมีขนาด 5 Fr. Inner Lumen = 1.20 
 มิลลิเมตร ทนความดันได้สูงสุด 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
4.2.5  ส่วนปลายของสายสวนเป็นแบบ cobra มีขนาด 5 Fr. มีความยาว 65 เซนติเมตร และ 
 80 เซนติเมตร 
4.2.6 บรรจุและท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธทิลีนอ๊อกไซด์ 
4.2.7 หากผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บริษัทผู้ขาย 
 ต้องยินยอมให้รับแลกเปลี่ยนสินค้าคืนโดยไม่มีเงื่อนไข 
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณ์ใช้ตรวจส าหรับงานรังสีร่วมรักษา จ านวน 6 รายการ 

5. สายสวนหลอดเลือดเพ่ือการวินิจฉัย 
คุณลักษณะ 
     5.1 ลักษณะท่ัวไป 
 ใช้เป็นสายสวนเข้าไปในหลอดเลือดสู่ต าแหน่งที่ต้องการได้สะดวก ใช้ส าหรับฉีดสารทึบรังสีผ่าน
ปลายของสายสวนตามต าแหน่งที่ต้องการวินิจฉัยและการท ารังสีร่วมรักษา (Intervention) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและประหยัดเวลา 
     5.2 ลักษณะเฉพาะ 
 5.2.1 เป็นสายสวนหลอดเลือดชนิดผนังบางพิเศษ (Ultra-thin wall) เพ่ิมการไหลของสารทึบแสงรังสี 
      และสะดวกต่อการสวนตามลวดน าได้หลายขนาด 
 5.2.2 มีโครงสร้างเป็นลวดสแตนเลส (Stainless steel mesh) ให้คุณสมบัติในการควบคุมการบิด 
  (Torque Control) ได้ตามต้องการและสามารถทนแรงดันได้ถึง 1,000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 
 5.2.3 ส่วนปลายของสายสวนหลอดเลือดเป็นชนิดลื่นและยืดหยุ่น (Flexible Smooth Tip) ออกแบบ
       มาเป็นพิเศษและปลายมน Round Tip ช่วยลดการท าลายผนังหลอดเลือด 
 5.2.4 เป็นชนิดคงรูปเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในอุณหภูมิของร่างกาย ด้วยคุณสมบัติพิเศษของวัสดุที่ใช้ผลิต 
        (Sythetic elastomers meterial) 
 5.2.5  มีพ้ืนผิวภายนอกเรียบและลื่น แต่ยังคงรักษาการทึบแสงรังสีไว้เป็นอย่างดี โดยผสมสารทึบแสงรังสี
  ไว้เฉพาะชั้นกลางของสายสวนหลอดเลือดเท่านั้น 
 5.2.6  เป็นชนิด Hub ใส สามารถตรวจสอบฟองอากาศได้ง่ายและระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 
  ขนาดความยาว และขนาดลวดน าที่สามารถสวมเข้าได้ 
           5.2.7  มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ 
                   5.2.7.1 ใช้ส าหรับหลอดเลือดในสมอง (Celebral  use) 
                           Simmon I Catheter, Headhunter Catheter , Mani  Catheter, Vertabral Catheter 
                   5.2.7.2 ใช้ส าหรับหลอดเลือดในช่องอกหรือช่องท้อง (Viseral  use) 
                          Cobra Catheter, Yashiro Catheter, Multipurpose  Catheter, Shepherd Hook Catheter 
         5.2.8 บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดกะทัดรัดและท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธิลีนออกไซด์ 
 5.2.9 หากผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บริษัทผู้ขาย 

  ต้องยินยอมให้รับแลกเปลี่ยนสินค้าคืนโดยไม่มีเงื่อนไข 
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณ์ใช้ตรวจส าหรับงานรังสีร่วมรักษา จ านวน 6 รายการ 

6. สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพ่ือการรักษา 
คุณลักษณะ 

6.1 ลักษณะท่ัวไป  
 6.1.1  ใช้เป็นอุปกรณ์เพ่ือน าในการสอดเข้าหลอดเลือดไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ 
  เส้นเลือดแขนงย่อยๆ และมีขนาดเล็ก  

 6.1.2 ใช้เป็นอุปกรณ์สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดสู่ต าแหน่งที่ต้องการ ใช้ส าหรับฉีดสารทึบรังสี
  เพ่ือวินิจฉัย หรือเป็นทางผ่านน าสารและวัสดุเพ่ือท ารังสีร่วมรักษา โดยผ่านออกทางปลาย
  สายสวนสู่ต าแหน่งที่ต้องการ 

6.2 ลักษณะเฉพาะ  
 6.2.1 Coxial type คือ มีลวดน า (guide wire) และสายสวน (catheter) ขนาดเล็กรวมไว้ในอันเดียวกัน 
  โดยสามารถปรับระยะความสั้น-ยาวของส่วนปลายลวดน าให้ยื่นออกจากสายสวนได้ตาม
  ความต้องการของผู้ใช้ด้วยการใช้ตัวล๊อค (wire stopper) เป็นตัวปรับระยะ 

  ลวดน า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก เท่ากับ  0.021 นิ้ว  
สายสวน มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ distal shaft และ proximal shaft เท่ากับ 2.7 Fr.  
(0.90 มิลลิเมตร ) และ 2.9 Fr. (0.97 มิลลิเมตร) ตามล าดับ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
ของสายสวน เท่ากับ 0.65 มิลลิเมตร  

 6.2.2 Catheter type  คือ มีเฉพาะสายสวนซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ distal shaft 
และ proximal shaft เท่ากับ 2.4 Fr. (0.80 มิลลิเมตร) และ 2.9 Fr. (0.97 มิลลิเมตร) 
ตามล าดับ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของสายสวน เท่ากับ 0.57 มิลลิเมตร โดย
สามารถใช้ได้กับลวดน าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเท่ากับ 0.018 นิ้ว  

 6.2.3 โครงสร้างของสายสวน ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ : 
 6.2.3.1  Inner layer (ผนังชั้นใน) ท าจากวัสดุ  PTFE ช่วยให้พ้ืนผิวด้านในลื่น ท าให้สามารถ
  ควบคุมลวดน าผ่านไปยังต าแหน่งที่ต้องการได้สะดวกและแม่นย า 

 
 
คณะกรรมการผู้ก าหนดรายละเอียด 
 

     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
            (นางศราวรรณ      บุญลิขิต) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ      (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
           (นายสุนทร    ถาวรวันชัย)                                      (นางโชติรส  วงศ์สายเชื้อ) 

 



-2- 
 

 6.2.3.2 Tungsten spiral coil ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการหักงอของสายสวน ให้ embolic 
  materials ทุกชนิดผ่านได้ดี และ optimal flow rate ที่ความดันสูงสุด 750 psi 
  /5,171 kpa และมีการจัดเรียงตัวของ Tungsten coil จากปลายสายสวนลงมา  
  เป็นแบบ Tungsten coil pitch ซึ่งท าให้ปลายสายสวนอ่อนนุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพ
  การเข้าถึงเส้นเลือดที่เลือกไว้ได้ตามต้องการ 
 6.2.3.3 Outer layer (ผนังชั้นนอก) ผลิตจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งท าให้ปลายสายสวน  
  มีความอ่อนนุ่มและเพ่ิมความแข็งตามล าดับมาที่ส่วนต้นของสายสวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  แรงผลักของสายสวนให้ผ่านเส้นเลือดที่เล็กและคดเคี้ยวได้อย่างดี และผนังชั้นนอกนี้
  ยังเคลือบด้วยสารที่ชอบน้ า (M-hydrophilic coat) ซึ่งท าให้ลื่น สะดวกในการผ่าน
  เข้าเส้นเลือด 

 6.2.4 ส่วนปลายลวดน าท าจากวัสดุทองค า ( gold tip ) โดยมีเม็ดทองขนาดเล็กจัดวางเรียงเป็น 2 แถว 
  มีความยาวเท่ากับ 2 มม. จากส่วนปลายของลวดน า เพ่ือให้มองเห็นได้ชัดเจนภายใต้การส่องตรวจ
  ด้วยรังสีเอ็กซ์ (X ray Fluoroscopy) 
 6.2.5 สายสวนมีขนาด 2.7 FR. ความยาวไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร 
 6.2.6 บรรจุในภาชนะเดี่ยว และท าให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 
 6.2.7  หากผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บริษัทผู้ขาย
  ต้องยินยอมให้รับแลกเปลี่ยนสินค้าคืนโดยไม่มีเงื่อนไข 
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