
























รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดกล้องส่องตรวจภายในทางเดินอาหารและกระเพาะอาหาร 
ระบบอัลตราซาวด์ 

1.  ความเป็นมา 
 ในการใช้กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร เพ่ือวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งนั้น จ าเป็นต้องท าการ
วินิจฉัยให้ถูกต้องและแม่นย าก่อนที่จะท าการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น จ าเป็น  
อย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพ่ือประโยชน์ของผู้ให้การรักษาและผู้รับการรักษาต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือใช้ส าหรับท าการส่องตรวจ วินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร      
   2.2  เพ่ือให้ผู้ท าการรักษามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยสามารถแสดง         
ภาพทั้ง Endoscopic Image และ Ultrasound Image บนจอภาพเดียวกัน       

3.  คุณลักษณะท่ัวไป  
 เป็นกล้องส่องตรวจภายในทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบอัลตราซาวด์ โดยมีกล้อง 2 ชนิด 
Radial Scanc และ Convex Scan สามารถ ส่องตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบทางเดิน
อาหาร โดยสามารถแสดงภาพทั้ง Endoscopic Image และ Ultrasound Image บนจอภาพเดียวกัน 

4.  คุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 กล้องส่องตรวจภายในทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบอัลตราซาวด์ชนิด Radial Scan      
Ultrasound จ านวน 1 กล้อง  

4.1.1 ตัวกล้องสามารถท างานได้ไม่น้อยกว่า 2  Functions ภายในกล้องเดียวกัน ประกอบด้วย
Endoscopic Functions ในลักษณะวงกลม และ Ultrasound Functions  
      4.1.2  มุมมองภาพ 0 องศา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความแม่นย าในการท าหัตถการ          
      4.1.3 ระยะการเห็นภาพไม่น้อยกว่า               3-100  มิลลิเมตร  
      4.1.4 มุมมองภาพมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า     140  องศา  
      4.1.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปลายกล้องไม่มากกว่า (Distal end diameter) 11.5  มิลลิเมตร  

4.1.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนโค้งงอปลายกล้องไม่มากกว่า(Flexible portion)11.5  มิลลิเมตร 
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4.1.7 สามารถปรับทิศทางกล้อง ขึ้น/ลง ไม่น้อยกว่า     1 80 / 90 องศา 
4.1.8 สามารถปรับทิศทางกล้อง ซ้าย/ขวา ไม่น้อยกว่า   100 / 100 องศา  
4.1.9 ช่องใส่เครื่องมือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า     2. 2  มิลลิเมตร  
4.1.10 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า            1,250  มิลลิเมตร  
4.1.11 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า      1,550 มิลลิเมตร  
4.1.12 การสร้างภาพด้วยคลื่นความถ่ีสูงที่เครื่องสามารถแสดงได้ ( Scanning Mode) ได้ไม่น้อยกว่า  

5 โหมด ประกอบด้วย Power Doppler, Color Doppler, PW Doppler, M mode, B mode    
  4.1.13 วิธีการสร้างภาพชนิด  Electronic  radial scan  
  4.1.14 มุมของการ สร้างภาพมุมกว้างไม่น้อยกว่า 360 องศา   
       4.1.15 สามารถปรับความถ่ีได้ระหว่าง 5 - 12MHz 
       4.1.16 สามารถใช้ร่วมกับเครื่องผลิตสัญญาณภาพและเครื่องก าเนิดแสง ( VDO Processor /Light 
source) ท าให้เลือกดูภาพแบบ Chromo endoscopy  

4.1.17  อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐานแต่ละชุดประกอบด้วย 
   -แปรงล้างท าความสะอาด ( Channel-opening Cleaning Brush)          1  อัน 
  -สายแปรงล้างท าความสะอาด ( Channel Cleaning Brush)                      1  เส้น 
   -ชุดล้างกล้องส่องตรวจฯ                                                                1  ชุด 
   -วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ ( Biopsy Valve ; 10 pcs/pack)                          1  ห่อ 
  -ปลอกกันคนไข้กัด ( Mouth piece)                                                  1  ชิ้น    
   -กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ ( Carrying Case)                                            1  ใบ 

4.2 กล้องส่องตรวจภายในทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบอัลตราซาวด์ชนิด Convex Scan      
Ultrasound จ านวน 1 กล้อง 
     4.2.1 ตัวกล้องสามารถท างานได้ไม่น้อยกว่า 2  Functions ภายในกล้องเดียวกัน ประกอบด้วย         
Endoscopic Functions ในลักษณะวงกลม และ Ultrasound Functions  
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           4.2.2 มีอุปกรณ์รับภาพชนิด  Super  CCD หรือดีกว่า ติดตั้งอยู่ที่ปลายกล้อง ให้ความชัดเจนของ
ภาพที่มีรายละเอียดสูงมุมมองภาพเฉียงไม่น้อยกว่า 40 องศา ( Forward obligue ) เพ่ือความสะดวก        
รวดเร็วและความแม่นย าในการท าหัตถการ 
 4.2.3 ระยะการเห็นภาพชัดไม่น้อยกว่า (Observation range)  3-100  มิลลิเมตร  
          4.2.4 มุมมองภาพมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า     140  องศา  
          4.2.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปลายกล้องไม่มากกว่า(Distal end diameter) 14.0  มิลลิเมตร 
 4.2.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนโค้งงอปลายกล้องไม่มากกว่า(Flexible portion)12.5  มิลลิเมตร 
          4.2.7 สามารถปรับทิศทางกล้อง ขึ้น/ลง ไม่น้อยกว่า    150 /150 องศา  

4.2.8 สามารถปรับทิศทางกล้อง ซ้าย/ขวา ไม่น้อยกว่า   120 /120 องศา  
4.2.9 ช่องใส่เครื่องมือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   3.8  มิลลิเมตร  

          4.2.10 ความยาวรวมใช้งานไม่น้อยกว่า     1,25 0  มิลลิเมตร  
          4.2.11 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า      1,5 50   มิลลิเมตร 
 4.2.12 การสร้างภาพด้วยคลื่นความถ่ีสูงที่เครื่องสามารถแสดงได้ ( Scanning Mode) ได้ไม่น้อยกว่า 
5 โหมด ประกอบด้วย Power Doppler, Color Doppler, PW Doppler, M mode, B mode    
  4.2.13 วิธีการสร้างภาพชนิด  Electronic convex scan  
          4.2.14 สามารถปรับความถี่ได้ระหว่าง 5 - 12MHz 
          4.2.15 สามารถใช้ร่วมกับเครื่องผลิตสัญญาณภาพและเครื่องก าเนิดแสง ( VDO Processor /Light 
source) ท าให้เลือกดูภาพแบบ Chromo endoscopy  
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4.2.16 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐานแต่ละชุดประกอบด้วย 

   -แปรงล้างท าความสะอาด ( Channel-opening Cleaning Brush)           1  อัน 
   -สายแปรงล้างท าความสะอาด ( Channel Cleaning Brush)             1  เส้น 
   -ชุดล้างกล้องส่องตรวจฯ                                                       1  ชุด 
  -วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ ( Biopsy Valve ; 10 pcs/pack)                   1  ห่อ 
   -ปลอกกันคนไข้กัด ( Mouth piece)                                     1  ชิ้น    
   -กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ ( Carrying Case)                             1  ใบ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด 
2. มีหนังสือรับรองช่างได้รับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต 
3. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 
4. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ 
 (          นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์        ) 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (         นา ยชุมพล   พีระทิพยมงคล        ) 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศิร ิ       )  
                                                                                                                   

   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ                    
 (         นายศราวุฒิ    อมรกิจศาล ) 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (      นา ยฐาปกรณ์    สิริพัฒน์วัฒนกุล )                    อนุมัติ 
                                                                                                        
 
 
                                                                                                       (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
                                                                                           ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการซื้อชุดกล้องส่องตรวจภายในทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบอัลตราซาวด์ จ านวน 1 ชุด  
กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานศัลยศาสตร์  
ส่วนราชการ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร             9,500,000.00                                        บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 กุมภาพันธ์ 2561 
    เป็นเงิน        9,500,000.00             บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1   บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
     4.2   บริษัท โซล เมดิคอล จ ากัด 
     4.3    
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายระวิศักดิ์            จันทร์วาสน์         ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                                          ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
     5.2  นายชุมพล               พีระทิพยมงคล     ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                          ดา้นการพยาบาล 
     5.3  นางสาวธัญญาภัทร์      เสาศิริ              ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
     5.4  นายศราวุฒิ               อมรกิจศาล        ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
     5.5  นายฐาปกรณ์             สิริพัฒน์วัฒนกุล  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา  
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