






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรมชวยสรางภาพ 3 มิติ สําหรับการตรวจหา   
ความผิดปรกติของอวัยวะตับ และทางเดินน้ําดี (3D imaging system SYNAPSE VINCENT (standalone         
license)) จํานวน 1 ชุด                                                                                . 
2. งาน            -               กลุมงาน                  กลุมงานศัลยศาสตร            สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร           1,500,000.00                                                     บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)               2 มีนาคม 2564                                        ..                                                                                          
    เปนเงิน                1,500,000.00                                  บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                       -                        บาท/ชุด 
    (ตามเอกสารแนบทาย) 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท ฟุจิฟลม (ประเทศไทย) จํากัด 
    5.2 บริษัท เอส ที เพอเฟคชั่น จํากัด 
    5.3 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นายระวิศักดิ์       จันทรวาสน        นายแพทยชํานาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
         ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
    6.2 นางสาวมาลัย      สงฆประสิทธิ์         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          กรรมการ 
           ดานการพยาบาลผูปวยผาตัด 
    6.3 นางสาววนิดา      ชยัรัตน              พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                 กรรมการ 
              ดานการพยาบาล 
  
 

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

                                             (นายระวิศักดิ ์  จันทรวาสน) 

ลงชื่อ..............................................กรรมการ     ลงชื่อ................................................กรรมการ

     (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ)์                       (นางสาววนิดา   ชัยรัตน) 

ลง  



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

                                       (  นายระวิศักดิ์     จันทรวาสน  ) 
 
ลงช่ือ..............................................................กรรมการ   ลงช่ือ..............................................................กรรมการ 
         (  นางสาวมาลัย      สงฆประสทิธิ์)                             ( นางสาววนิดา        ชัยรัตน ) 
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรมชวยสรางภาพ 3 มิติ สําหรับตรวจหาความผิดปรกตขิอง

อวัยวะตับและทางเดินน้ําดี (3D imaging system SYNAPSE VINCENT (Standalone license)) 
จํานวน 1ชดุ 

1. ความเปนมา 
ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเปนประโยชนในทางการแพทยในแผนกตางๆ ของสถาบัน
มะเร็งแหงชาติมากขึ้น โปรแกรมชวยสรางภาพ 3 มิติ (Synapse 3D) คือ ระบบ Software ที่ชวยสราง 
3 มิติ จากภาพการตรวจของอุปกรณทางการแพทย โดยมีจุดมุงหมายของการใชงาน เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การชวยอาน แปลผล, รายงาน และวางแผนการรักษาสําหรับบุคลากรทางการแพทยสามารถรับภาพจาก
ระบบ DICOM ที่รองรับภาพจากการตรวจรักษาทางเครื่องมือสรางภาพ เชน CT, MRI, Ultrasound, 
Nuclear medicine, PET scan, และ General X-ray 

2. วัตถปุระสงค 
2.1. เพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับระบบการวางแผนประกอบการรักษาผูปวย ใหไดผลที่

ถูกตองและแมนยํามากขึ้น 
2.2 เพ่ือชวยลดเวลาในการผาตัด เพราะสามารถวางแผนกอนการผาตัดในระบบ 3 มิติ 
2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรค 
2.4 สามารถบันทึกภาพหรือการวางแผนการรักษาแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ลงบนแผน CD หรือ DVD ได 

3. ความตองการ 
3.1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับโปรแกรมชวยสรางภาพ 3 มิติ จํานวน 1 ระบบ 
3.2. โปรแกรมชวยสรางภาพ 3 มิต ิเพื่อวิเคราะหผลการตรวจสําหรับแพทย จํานวน 1 ระบบ 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
4.1. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร สําหรับโปรแกรมชวยสรางภาพ 3 มิติ จํานวน 1 ระบบ  

มีคุณลักษณะอยางนอยดังนี้     
4.1.1. ใชหนวยประมวลผลกลาง (Processor) ของ Intel ไมนอยกวา 6 cores มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกา (Clock Speed) ไมนอยกวา 3 GHz โดยมี Cache ขนาดไมนอยกวา 10 MB  
ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

4.1.2. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 GB  
4.1.3. มี Hard Disk แบบ SSD ความจุไมนอยกวา 1 TB  
4.1.4. มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) สนับสนุนการใชงานแบบ Gigabit 

Ethernet จํานวนไมต่ํากวา 1 พอรต  
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4.1.5. มีการดหนวยประมวลผลภาพ โดยมีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB 
4.1.6. มีระบบปฏิบัติการไมต่ํากวา Microsoft Windows 10 Professional ชนิด 64 bit หรือดีกวา 
4.1.7. มีจอภาพ HD ชนิดสี ขนาดไมตํ่ากวา 17.3 น้ิว มี Resolution ไมนอยกวา 1600 x 900 พิกเซล 
4.1.8. มีอุปกรณ Mouse  และ External DVD-RW Drive เพ่ือประกอบการใชงาน 
4.1.9. มีอุปกรณปริ้นเตอรสี (สามารถใชกับหมึกที่สถาบันฯใชอยู) 

4.2. โปรแกรมสําหรับสรางภาพ 3 มิติ เพื่อวิเคราะหผลการตรวจสําหรับแพทย จํานวน 1 ระบบ           
มีคุณลักษณะอยางนอยดังนี้ 

4.2.1. มี Viewer สําหรับภาพ 2D, 3D 
4.2.2. มี 3D Compositor โดยสามารถเรียกดูภาพ 3 มิติพรอมกันไดไมนอยกวา 4 ภาพในการ

เรียกดูภาพในแตละระนาบ 
4.2.3. สามารถทํา MPR ได 
4.2.4. สามารถทํา 2D Fat Analysis (CT) ได 
4.2.5. มี Liver Analysis CT ซึ่งสามารถประมวลผลสําหรับ liver surgeons เพ่ือวางแผนรักษา

liver tumor Analysis และ nephrectomy planning สามารถสรางภาพ liver สวนของ
เสนเลือดในตับ สามารถแสดงผลในระนาบตางๆ รวมทั้งภาพ 3 มิติไดรวมท้ังสามารถ 
extracted liver region, portal vein และสามารถ extracted, divided ในบริเวณที่
ตองทําการจําลอง Hepatectomy simulation เพ่ือวางแผนการรกัษาและผาตัดได 

4.2.6. เปนโปรแกรมรุนใหมลาสุด ของบริษัท 
5. เงื่อนไขเฉพาะ 

5.1 เปนเคร่ืองใหมที่ไมเคยถูกใชงานมากอน 
5.2. ผูเสนอราคาตองสงผูชํานาญการมาดําเนินการสาธิตวิธกีารใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องโดยไมคิด

คาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน รวมทั้งตองสงชางผูชํานาญการ มาดําเนินการติดตั้งเครื่องตามมาตรฐาน 
5.3. ตองรับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากผูซื้อรับมอบ 
5.4. ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา  
5.5. มีหนังสือรับประกันอะไหล ไมนอยกวา 5 ป ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา 
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