
























รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดกล้องผ่าตัดผ่านผนังหน้าท้องความละเอียดสูงพร้อมระบบภาพ  
Fluorescence-ICG navigator สองมิติ และสามมิติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 

1. ความเป็นมา  
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นสถาบันชั้นน าด้านโรคมะเร็งระดับชาติ ซึ่งมีพันธกิจ ผลิตและพัฒนาองค์

ความรู้และสร้างเทคโนโลยีต่อยอดด้านโรคมะเร็ง ส าหรับการรักษาผู้ป่วย และบ าบัดให้ได้คุณภาพสูงสุดด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้บริการทางการแพทย์ในระดับที่มีความซับซ้อนสูงสุด ต้องใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างเหมาะสมกับการผ่าตัดผ่านกล้อง เพ่ือรักษาโรคมะเร็งด้วยการรักษาแบบการผ่าตัดผ่าน
กล้องและการท าผ่าตัดเปิดแบบชนิดรับภาพผ่าตัดผ่านมอนิเตอร์  โดยใช้เครื่องมือชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัด
ชนิดให้ความละเอียดสูงเป็นพ้ืนฐานต่อยอดการรักษา โดยอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมสามารถท าผ่าตัดแบบผ่านกล้อง       
ทั้งชนิด 2 มิติ และ 3 มิติได้ อีกท้ังยังสามารถใช้ร่วมกับการวินิจฉัยโรคด้วยการใช้สาร ICG เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และความแม่นย าในการวิเคราะห์และวินิจฉัยรอยโรคต่างๆ ได้   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือใช้ในการตรวจรักษาผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง และรองรับการรักษาเฉพาะทางด้านอ่ืนๆ รวมไป

ถึงการจัดเก็บข้อมูลภาพในการผ่าตัดของคนไข้ ช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ประเมินผลในการ
รักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 

2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการในการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) 
2.3 เพ่ือตอบสนองความเป็นเลิศในการรักษาและผ่าตัดทางหน้าท้องด้วยระบบภาพแบบ ICG  
2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาในการท าผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง ชนิด 2 มิติ และ 3 มิติ  
2.5 เป็นเครื่องที่สามารถต่อยอดการใช้งานได้หลากหลาย โดยมีอุปกรณ์ต่อร่วมที่สามารถเพ่ิมขีดจ ากัดในการ

รักษาได้ 
2.6 รองรับการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงเพื่อการประชุมทางวิชาการและการเรียนการสอน 

 

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

                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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3. คุณลักษณะท่ัวไป 
เป็นชุดกล้องผ่าตัดผ่านทางช่องท้องระบบชนิดภาพ ICG, ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติโดยมีอุปกรณ์ใช้ร่วม

แบบผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้องชนิดภาพผ่านมอนิเตอร์พร้อมระบบบันทึกภาพส าหรับการท าผ่าตัดแบบ 2 มิติ 
และ 3 มิต ิ

4.  คุณลักษณะเฉพาะ  
4.1 เครื่องรับสัญญาณภาพ ความละเอียดสูง แบบ UHD    จ านวน 1 ชุด 

4.1.1 มีระบบประมวลผลความละเอียดสูงระดับ UHD หรือดีกว่า 
4.1.2 สามารถต่อเชื่อมกับหัวกล้องความละเอียดสูงระดับ UHD หรือดีกว่าได้ 
4.1.3 รองรับการต่อเชื่อมความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล 
4.1.4 ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมสัญญาณภาพ โดยเชื่อมต่อด้วยสาย LINK cable โดยรองรับการ

ต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องรับสัญญาณภาพได้ไม่มากกว่า  3 เครื่อง หรือ เป็นเครื่องเดียวกัน  
4.1.5 มีช่องสัญญาณภาพออก ชนิด DVI หรือ display port หรือ 3G-SDI หรือ 12G-SDI 
4.1.6 รองรับการแสดงภาพความละเอียดสูง ที่ระดับไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล 
4.1.7 สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ที่คุณภาพระดับ UHD หรือ Full-HD ได้ 
4.1.8 สามารถบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ลงหน่วยความจ าภายนอกได้ ผ่านช่องต่อแบบ USB  
4.1.9 มีโหมดสร้างภาพพิเศษส าหรับตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ 
4.1.10 มีโหมดการท าให้ความสว่างภาพสม่ าเสมอ ท าให้ภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนที่สว่างและ

ส่วนที่มืด โดยโหมดนี้จะสร้างให้ภาพมีความสว่างที่ถูกต้องและสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 
4.1.11 มีโหมดการเน้นความชัดเจนของสีของภาพ ภาพจะถูกเน้นให้มีความคมชัดบนผิวสูงขึ้น โดยยังคง

สีให้เป็นตามธรรมชาติเช่นเดิม 
4.1.12 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 โวลต์ ที่ความถี่ 50/60 เฮิรต์ซ 

 

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

                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.2 หัวกล้องรับภาพ ความละเอียดสูงระดับ UHD     จ านวน 1 ชิ้น 
4.2.1 สามารถแสดงภาพได้ความละเอียดสูงระดับ UHD 
4.2.2 หัวกล้องมีชิปรับภาพแบบ CMOS 
4.2.3 สามารถแสดงความละเอียดภาพ ได้ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล 
4.2.4 รองรับการขยายภาพได้แบบดิจิตอล 
4.2.5 ระยะการปรับโฟกัส เท่ากับ 18 มิลลิเมตร 
4.2.6 ขนาดอุปกรณ์รับภาพไม่น้อยกว่า 1/ 2.3 นิ้ว 
4.2.7 อัตราส่วนภาพ ไม่น้อยกว่า 16:9 
4.2.8 มีกล่องส าหรับใส่หัวกล้อง เพ่ือน าไปฆ่าเชื้อและจัดเก็บ  

4.3 เครื่องรับสัญญาณภาพจากหัวกล้องชนิด FULL HD   จ านวน 1 เครื่อง 
4.3.1 เป็นเครื่องรับสัญญาณภาพจากหัวกล้อง ส าหรับใช้งานร่วมกับหัวกล้องรับภาพความละเอียดสูง

ชนิด 3 ชิป 
4.3.2 รองรับการแสดงภาพความละเอียดสูง ที่ระดับไม่น้อยกว่า 1920x1080  พิกเซล 
4.3.3 ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมสัญญาณภาพ โดยเชื่อมต่อด้วยสาย LINK cable โดยรองรับการ

ต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องรับสัญญาณภาพได้ไม่มากกว่า  3 เครื่อง หรือ เป็นเครื่องเดียวกัน  
4.3.4 มีช่องสัญญาณภาพออก ชนิด DVI หรือ display port หรือ 3G-SDI หรือ 12G-SDI 
4.3.5 สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ที่คุณภาพระดับ UHD หรือ Full-HD ได้ 
4.3.6 สามารถบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ลงหน่วยความจ าภายนอกได้ ผ่านช่องต่อแบบ USB  
4.3.7 มีโหมดสร้างภาพพิเศษส าหรับตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ 
4.3.8 มีโหมดการท าให้ความสว่างภาพสม่ าเสมอ ท าให้ภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนที่สว่างและ

ส่วนที่มืด โดยโหมดนี้จะสร้างให้ภาพมีความสว่างที่ถูกต้องและสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 

 

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

                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.3.9 มีโหมดการเน้นความชัดเจนของสีของภาพ ภาพจะถูกเน้นให้มีความคมชัดบนผิวสูงขึ้น โดยยังคงสี

ให้เป็นตามธรรมชาติเช่นเดิม 
4.3.10 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 โวลต์ ที่ความถี่ 50/60 เฮิรต์ซ 

4.4 หัวกล้องรับสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง     จ านวน 1 ชิ้น 
4.4.1 เป็นหัวกล้องซึ่งมีอุปกรณ์รับภาพจ านวน 3 ชิป ซึ่งสามารถรับสัญญาณภาพความละเอียดสูงระดับ 

Full HD 
4.4.2 ใช้พิเศษส าหรับตรวจสอบการไหลเวียนเลือด ในเนื้อเยื่อและอวัยวะ ด้วยการใช้งานร่วมกับสาร 

Indocyanine green (ICG) และใช้งานร่วมกับเครื่องก าเนิดแสงชนิดพิเศษ 
4.4.3 ความละเอียดของหัวกล้องระดับ 1920 x 1080 พิกเซล 
4.4.4 หัวกล้องมีระบบการขยายภาพแบบ Parfocal Zoom Lens  
4.4.5 ระยะโฟกัสของหัวกล้อง f = 15-31 มิลลิเมตร  
4.4.6 มีปุ่มส าหรับตั้งโปรแกรมหัวกล้องได้ไม่น้อยกว่าจ านวน 2 ปุ่ม 
4.4.7 อุปกรณ์รับภาพภายในกล้องจ านวน 3 ชิ้น เป็นชนิด CCD แต่ละชิ้นมีขนาด 1/3 นิ้ว 
4.4.8 ค่าความไวแสง ระดับ F 1.4 / 1.17 Lux  
4.4.9 มีกล่องส าหรับใส่หัวกล้อง เพ่ือน าไปฆ่าเชื้อและจัดเก็บ  

4.5 เครื่องรับสัญญาณภาพจากกล้องส่องตรวจแบบโค้งงอได้ชนิดวิดีทัศน์  จ านวน 1 เครื่อง 
4.5.1 เป็นเครื่องรับสัญญาณภาพ ส าหรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจแบบโค้งงอได้ 
4.5.2 ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมสัญญาณภาพ โดยเชื่อมต่อด้วยสาย LINK cable โดยรองรับการ

ต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องรับสัญญาณภาพได้ไม่มากกว่า  3 เครื่อง หรือ เป็นเครื่องเดียวกัน  
4.5.3 มีช่องสัญญาณภาพออก ชนิด DVI หรือ display port หรือ 3G-SDI หรือ 12G-SDI 
4.5.4 รองรับการแสดงภาพความละเอียดสูง ที่ระดับไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล 
4.5.5 สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ที่คุณภาพระดับ UHD หรือ Full-HD ได้ 
4.5.6 สามารถบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ลงหน่วยความจ าภายนอกได้ ผ่านช่องต่อแบบ USB  

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

                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.5.7 มีโหมดสร้างภาพพิเศษส าหรับตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ 
4.5.8 มีโหมดการท าให้ความสว่างภาพสม่ าเสมอ ท าให้ภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนที่สว่างและ

ส่วนที่มืด โดยโหมดนี้จะสร้างให้ภาพมีความสว่างที่ถูกต้องและสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 
4.5.9 มีโหมดการเน้นความชัดเจนของสีของภาพ ภาพจะถูกเน้นให้มีความคมชัดบนผิวสูงขึ้น โดยยังคงสี

ให้เป็นตามธรรมชาติเช่นเดิม 
4.5.10 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 โวลต์ ที่ความถี่ 50/60 เฮิรต์ซ 

4.6 กล้องส่องท่อน้ าดี ชนิดวิดีทัศน์       จ านวน 1 ชุด 
4.6.1 ส่วนปลายสามารถโค้งงอขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 270 องศา และโค้งงอลงได้ไม่น้อยกว่า 270 องศา 
4.6.2 ทิศมองภาพ ที่ 0 องศา 
4.6.3 มุมมองภาพกว้าง 90 องศา 
4.6.4 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
4.6.5 ขนาดช่องใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร 
4.6.6 ขนาดส่วนปลายกล้องไม่เกิน 3.0 มิลลิเมตร 
4.6.7 มีกล่องใส่กล้อง ส าหรับเก็บและท าให้ปราศจากเชื้อ 

4.7 เครื่องรับสัญญาณภาพสามมิติ      จ านวน 1 เครื่อง 
4.7.1 ใช้งานร่วมกับหัวกล้องชนิดรับภาพสามมิติ 
4.7.2 ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมสัญญาณภาพ โดยเชื่อมต่อด้วยสาย LINK cable โดยรองรับการ

ต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องรับสัญญาณภาพได้ไม่มากกว่า  3 เครื่อง หรือ เป็นเครื่องเดียวกัน  
4.7.3 มีช่องสัญญาณภาพออก ชนิด DVI หรือ 3G-SDI หรือ display port หรือ 12G-SDI 
4.7.4 รองรับการแสดงภาพความละเอียดสูง ที่ระดับไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล 
4.7.5 สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ที่คุณภาพระดับ UHD หรือ Full-HD ได ้
4.7.6 สามารถบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ลงหน่วยความจ าภายนอกได้ ผ่านช่องต่อแบบ USB 
4.7.7 มีโหมดสร้างภาพพิเศษส าหรับตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ 

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

                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.7.8 มีโหมดการท าให้ความสว่างภาพสม่ าเสมอ ท าให้ภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนที่สว่างและ
ส่วนที่มืด โดยโหมดนี้จะสร้างให้ภาพมีความสว่างที่ถูกต้องและสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 

4.7.9 มีโหมดการเน้นความชัดเจนของสีของภาพ ภาพจะถูกเน้นให้มีความคมชัดบนผิวสูงขึ้น โดยยังคง
สีให้เป็นตามธรรมชาติเช่นเดิม 

4.7.10 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 โวลต์ ที่ความถ่ี 50/60 เฮิรต์ซ 
4.8 หัวกล้องรับภาพสามมิติ ชนิดทิศมองภาพเอียงที่ 30 องศา    จ านวน 1 ชิ้น 

4.8.1 เป็นหัวกล้องรับภาพสามมิติ ส าหรับผ่าตัด 
4.8.2 ส่วนปลายหัวกล้องประกอบด้วยอุปกรณ์รับภาพจ านวน 2 ชิ้น 
4.8.3 อุปกรณ์รับภาพ มีความละเอียดระดับ FULL HD 
4.8.4 ทิศทางมองภาพเอียงที่ 30 องศา 
4.8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล ากล้อง 10 มิลลิเมตร 
4.8.6 น้ าหนักหัวกล้องไม่เกิน 425 กรัม 
4.8.7 สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธีนึ่งไอน้ า 
4.8.8 หัวกล้อง ประกอบด้วยปุ่มส าหรับตั้งโปรแกรมได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ปุ่ม 
4.8.9 อุปกรณ์รับภาพเป็นชนิด CMOS ความละเอียดสูง 
4.8.10 หัวกล้องมีระยะความยาวโฟกัส ที่ระยะ 20-200 มิลลิเมตร  
4.8.11 ความยาวใช้งานของล ากล้องไม่น้อยกว่า 32 เซนติเมตร 
4.8.12 มีกล่องเก็บหัวกล้อง  เหมาะส าหรับใส่หัวกล้องเพ่ือจัดเก็บ, การล้าง, การฆ่าเชื้อ , ตัวกล่อง

สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าได ้
4.8.13 สายน าแสงชนิดใยแก้วน าแสง ทนความร้อนสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 4.8 

มิลลิเมตร ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร     
4.9 เครื่องจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์อุ่นก๊าซ  จ านวน 1 เครื่อง 

4.9.1 สามารถแสดงค่าท่ีตั้งไว้ และค่าจริงได้อย่างต่อเนื่อง 
4.9.2 การตั้งค่าการใช้งานสามารถตั้งได้โดยกดปุ่มชนิดสัมผัสด้านหน้าเครื่อง 

 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.9.3 เมื่อแรงดันภายในตัวคนไข้สูงเกินไป ตัวเครื่องจะมีระบบการเตือนโดยแสดงทั้งบนด้านหน้าเครื่อง 
และเตือนโดยใช้เสียง 

4.9.4 ตัวเครื่องมีระบบการเติมจ่ายก๊าซอัตโนมัติ เมื่อแรงดันของก๊าซลดลงอันเนื่องมาจากขณะเปลี่ยนใส่
อุปกรณ์ ซึ่งการจ่ายก๊าซจะควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ 

4.9.5 มีระบบความปลอดภัย ตรวจสอบให้แรงดันภายในช่องท้องคงท่ี 
4.9.6 สามารถจ่ายก๊าซได้ด้วยอัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลิตรต่อนาที 
4.9.7 เหมาะที่จะใช้กับการผ่าตัดที่ต้องใช้อัตราการจ่ายก๊าซที่สูง เช่น การผ่าตัดที่มีควัน จากการจี้ด้วยไฟฟ้า 
4.9.8 ท างานร่วมกับอุปกรณ์อุ่นก๊าซ โดยจะอุ่นก๊าซให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกาย ก่อนที่จะส่งก๊าซเข้า

สู่ช่องท้องคนไข้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เยื่อบุช่องท้องเย็นเกินไป  
4.9.9 ใช้ส าหรับการจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
4.9.10 ควบคุมการท างานและการตรวจวัดค่าก๊าซด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ 
4.9.11 ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดัน 100-240 โวลต์ที่ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ 
4.9.12 ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 601-1, CE acc. to MDD 

4.10 เครื่องควบคุมการดูดหรือจ่ายน้ า      จ านวน 1 เครื่อง 
4.10.1 สามารถควบคุมการไหลของน้ า ในอัตราระหว่าง 0 -1000 มิลลิลิตรต่อนาที 
4.10.2 มีระดับแรงดันในการจ่ายน้ า สูงสุด 1125 มิลลิเมตรปรอท หรือสูงสุด 150 kPa  
4.10.3 มีระดับแรงดันในการดูดน้ า สงูสุด -0.46 bar หรือสูงสุด -46 kPa 
4.10.4 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 โวลต์ที่ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ 
4.10.5 ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 601-1, CE acc. to MDD 

4.11 ชุดเครื่องก าเนิดแสงชนิดหลอด LED     จ านวน 1 เครื่อง 
4.11.1 ใช้หลอดชนิด LED 
4.11.2 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 โวลต์ ที่ความถ่ี 50/60 เฮิร์ตซ 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.11.3 ตัวเครื่องใช้การสร้างความสว่างด้วยแสงเลเซอร์ เพ่ือให้ได้แสงสว่างที่สูง  ได้ภาพที่มีสีที่ถูกต้อง 
และมีอุณหภูมิของสี ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

4.11.4 มีระบบจัดการการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ โดยตัวระบบจะควบคุมให้ใช้พัดลมตาม
ความร้อนที่เกิดขึ้น เพ่ือให้พัดลมท างานน้อยที่สุดและมีเสียงรบกวนน้อย เพ่ือไม่ให้รบกวนการผ่าตัด 

4.11.5 หลอดไฟใช้งานได้ยาวนาน รองรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง 
4.11.6 ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน 
4.11.7 แสงมีอุณหภูมิของสีอยู่ที่ 6000 K 

4.12 เครื่องก าเนิดแสงชนิดพิเศษส าหรับใช้ร่วมกับสาร ICG   จ านวน 1 เครื่อง 
4.12.1 เป็นเครื่องก าเนิดแสงชนิดพิเศษ ส าหรับตรวจการไหลเวียนของเลือด ภายในเนื้อเยื่อและอวัยวะ 

โดยใช้งานร่วมกับสาร indocyanine green (ICG) 
4.12.2 สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ระหว่างโหมดแสงสีขาวปกติ และโหมด Fluorescence 

ภายหลังการฉีดสาร ICG 
4.12.3 ตัวเครื่องใช้งานกับไฟฟ้าแรงดัน 100-125/220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ 
4.12.4 หลอดก าเนิดแสงภายในเครื่อง เป็นชนิด Xenon, แรงดันไฟฟ้า 15 โวลต,์ ก าลังไฟฟ้าของหลอด

ขนาด 300 วัตต์ หรือดีกว่า 
4.12.5 หลอดมีค่าอุณหภูมิของสี ประมาณ 6000 K 
4.12.6 มีช่องส าหรับเสียบสายน าแสง จ านวน 1 ช่อง 
4.12.7 ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 601-1 และ UL 544, protection class 1/CF 

4.13 เครื่องบันทึกข้อมูลการผ่าตัด      จ านวน 1 เครื่อง 
4.13.1 รองรับการบันทึกภาพนิ่งในระดับความละเอียด Full HD หรือ 4K หรือ UHD 
4.13.2 รองรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในระดับความละเอียด Full HD หรือ 4K หรือ UHD 

 

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

                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.13.3 รองรับการบันทึกภาพในรูปแบบภาพสามมิติ หรือการบันทึกภาพสองภาพในเวลาเดียวกัน 
4.13.4 รองรับการเชื่อมต่อกับระบบการบันทึกการผ่าตัดของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน DICOM 
4.13.5 มีระบบความปลอดภัย โดยมีระบบ checklist เพ่ือตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

4.14 จอภาพแสดงภาพความละเอียดสูงระดับ 4K หรือ UHD   จ านวน 2 เครื่อง 
4.14.1 ขนาดหน้าจอภาพไม่น้อยกว่า 31 นิ้ว 
4.14.2 สามารถแสดงภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล 
4.14.3 อัตราส่วนจอภาพไม่น้อยกว่า 16:9 

4.15 จอภาพชนิดสามมิติ       จ านวน 2 เครื่อง 
4.15.1 ขนาดหน้าจอภาพไม่น้อยกว่า 31 นิ้ว 
4.15.2 รองรับการแสดงภาพในระบบภาพ PAL/NTSC 
4.15.3 หน้าจอมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล 
4.15.4 อัตราส่วนจอภาพไม่น้อยกว่า 16:9 
4.15.5 ใช้งานกับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 โวลต ์ที่ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ 
4.15.6 มีช่องสัญญาณขาเข้า ชนิด DVI-D และ 3G-SDI 
4.15.7 ใช้ร่วมกับหม้อแปลงภายนอก แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ 
4.15.8 มีแว่นตาชนิดมองภาพสามมิติ แบบหนีบ       
4.15.9 มีแว่นตาชนิดมองภาพสามมิติ แบบสวม  

4.16 เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าคลื่นความถ่ีสูง      จ านวน 1 เครื่อง 
4.16.1 ควบคุมการท างานผ่านหน้าจอ ชนิดสัมผัส  
4.16.2 ตัวเครื่องสามารถจดจ าสายสัญญาณที่น ามาต่อใช้งานได้ และเลือกโหมดและค่าที่ถูกต้องขึ้นมา

ให้โดยอัตโนมัติ 
4.16.3 กระจกหน้าจอเรียบ สามารถท าความสะอาดได้อย่างหมดจด และปลอดภัยทนทานต่อการขีดข่วน 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.16.4 รองรับการใช้งานตัดเนื้อเยื่อ ภายใต้น้ าเกลือ ในการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะและสูตินรีเวช 
4.16.5 การเชื่อมต่อใช้งานหลัก ดังนี้ 

4.16.5.1 อัตราการใช้พลังงาน ในโหมด standby ใช้พลังงาน 40 วัตต์ / 85 โวลต์แอมป์ 
4.16.5.2 ใช้กับไฟฟ้าความถี่ ระดับ 50/60 เฮิร์ตซ 
4.16.5.3 อัตราก าลังไฟฟ้าสูงสุด ที่ระดับการตั้งค่าสูงที่สุด ใช้พลังงาน 550 วัตต์/975 โวลต์แอมป์ 
4.16.5.4 รองรับการเชื่อมต่อกับระบบสายดิน 

4.16.6 ใช้กับไฟฟ้าระดับแรงดันระหว่าง 198 – 264 โวลต ์
4.16.7 มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน โดยใช้ฟิวส์ขนาด 2 x 5A ชนดิ slow blow 
4.16.8 มีแป้นเท้าเหยียบชนิด  2 แป้น       

4.17 เครื่องควบคุมการดูดควัน ใช้ต่อร่วมกับเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าคลื่นความถี่สูง จ านวน 1 เครื่อง 
4.17.1 มีสายดูดควัน ส าหรับต่อกับเครื่องดูดควันชนิดใช้ครั้งเดียว 
4.17.2 สายสัญญาณเชื่อมระหว่างเครื่องดูดควันและเครื่องจี้ไฟฟ้าเดิมที่ใช้ในห้องผ่าตัด จ านวน 1 ชิ้น 
4.17.3 สายสัญญาณเชื่อมระหว่างเครื่องดูดควันและเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าคลื่นความถ่ีสูง

 จ านวน 1 ชิ้น 
4.18 กล้องส่องตรวจภายในช่องท้อง ขนาด 10 มิลลิเมตร ทิศทางมองภาพ 0 องศา จ านวน 1 ชิ้น 

4.18.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล ากล้องขนาด 10 มิลลิเมตร 
4.18.2 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 31 เซนติเมตร 
4.18.3 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ 
4.18.4 รองรับการใช้งานร่วมกับการตรวจด้วยสาร indocyanine green (ICG) 
4.18.5 มีกล่องส าหรับใส่กล้อง เพ่ือน าไปฆ่าเชื้อ  
4.18.6 มีสายน าแสง ชนิดใยแก้วน าแสง ทนความร้อนสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 

4.8 มิลลิเมตร ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.19 กล้องส่องตรวจภายในช่องท้อง ขนาด 10 มิลลิเมตร ทิศทางมองภาพ 30 องศา    จ านวน 2 ชิ้น 
4.19.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล ากล้องขนาด 10 มิลลิเมตร 
4.19.2 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 31 เซนติเมตร 
4.19.3 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ 
4.19.4 รองรับการใช้งานร่วมกับการตรวจด้วยสาร indocyanine green (ICG) 
4.19.5 มีกล่องส าหรับใส่กล้อง เพ่ือน าไปฆ่าเชื้อ  
4.19.6 มีสายน าแสง ชนิดใยแก้วน าแสง ทนความร้อนสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 

4.8 มิลลิเมตร ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร 
4.20 กล้องส่องตรวจภายในช่องท้อง ขนาด 5 มิลลิเมตร ทิศทางมองภาพ 0 องศา  จ านวน 1 ชิ้น 

4.20.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล ากล้องขนาด 5 มิลลิเมตร 
4.20.2 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 29 เซนติเมตร 
4.20.3 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ 
4.20.4 รองรับการใช้งานร่วมกับการตรวจด้วยสาร indocyanine green (ICG) 
4.20.5 มีกล่องส าหรับใส่กล้อง เพ่ือน าไปฆ่าเชื้อ  
4.20.6 มีสายน าแสง ชนิดใยแก้วน าแสง ทนความร้อนสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 

4.8 มิลลิเมตร ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร 
4.21 รถเข็นวางจอรับภาพชนิดสามมิติ ส าหรับแพทย์ผ่าตัด    จ านวน 2 คัน 

4.21.1 มีล้อ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ล้อ 
4.21.2 ล้อแต่ละชุดจะประกอบด้วยวงล้อ 2 ข้าง 
4.21.3 มีชุดห้ามล้อ   

 

 

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

                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.22 ระบบควบคุมห้องผ่าตัด       จ านวน 1 ระบบ 
4.22.1 สามารถควบคุมระบบต่างๆ ในห้องผ่าตัด ทั้งระบบกล้องส่องตรวจภายใน และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน  

ผ่านศูนย์กลางควบคุม นอกจากนี้ยังสามารถเปิดชมภาพ, ข้อมูลประกอบการผ่าตัด หรือสื่อสาร
ข้อมูลด้วยภาพวีดิโอ ผ่านเครื่องเก็บข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกห้องผ่าตัดได้ 

4.22.2 สามารถต่อเชื่อมเพ่ือใช้งานร่วมกับระบบสื่อสารด้วยภาพและเสียง จากห้องผ่าตัด เช่น การประชุม
ทางไกล, การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ หรือการผ่าตัดระยะไกล และสามารถต่อเชื่อมเข้า
กับระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล ผ่านระบบ PACS หรือ HIS หรือ RIS ได ้

4.22.3 ใช้งานง่ายด้วยระบบการควบคุมผ่านศูนย์กลาง และเป็นลักษณะการใช้งานแบบภาพเสมือนจริง 
ท าให้ระบบใช้งานได้อย่างง่ายดาย ใช้เวลาเรียนรู้การใช้งานสั้น, ใช้งานง่าย, มีความปลอดภัยใน
การใช้งาน, ท างานรวดเร็วและแม่นย า 

4.22.4 ระบบหลักประกอบด้วยระบบควบคุม 3 ส่วนคือ 
4.22.4.1 ระบบควบคุมอุปกรณ์ห้องผ่าตัด 
4.22.4.2 ระบบจัดการและจัดเก็บข้อมูล 
4.22.4.3 ระบบการสื่อสารและแสดงภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

4.22.5 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ผ่านมาตรฐานรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าทางการแพทย์ 
4.22.6 ใช้ระบบควบคุมด้วยภาพเสมือนจริงในการควบคุมอุปกรณ์เครื่อง ท าให้ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย 

ท าให้ทีมแพทย์และพยาบาลสามารถทุ่มเทการผ่าตัดกับคนไข้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการ
ควบคุมระบบใช้ภาพเสมือนของหน้าเครื่อง ซึ่งถ้าทีมแพทย์และพยาบาลคุ้นเคยกับการใช้เครื่อง
เดิมที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถใช้งานระบบได้ทันที 

4.22.7 สามารถตั้งค่าการใช้งานของแพทย์แต่ละท่านได้ล่วงหน้า โดยสามารถตั้งชื่อการผ่าตัดแต่ละ
แบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนการท างานได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาดใน
การตั้งค่าผิดที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเปลี่ยนเคสการผ่าตัด 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.22.8 ระบบควบคุมส่วนกลาง รองรับการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ 
4.22.8.1 กล้องส่องภายใน 
4.22.8.2 เครื่องก าเนิดแสง 
4.22.8.3 เครื่องจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
4.22.8.4 เครื่องดูดหรือจ่ายน้ า 
4.22.8.5 เครื่องจี้ไฟฟ้าความถ่ีสูง 
4.22.8.6 เครื่องบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการผ่าตัด 
4.22.8.7 เครื่องควบคุมระบบภาพและเสียง 

4.22.9 ระบบควบคุมส่วนกลาง รองรับการใช้งานรูปแบบไม่น้อยกว่าดังนี้ 
4.22.9.1 สามารถควบคุมการท างานได้จากพ้ืนที่ปลอดเชื้อ 
4.22.9.2 ใช้ภาพเสมือนในการควบคุม 
4.22.9.3 ผู้ใช้สามารถควบคุมระบบได้ง่าย เสมือนควบคุมจริงที่หน้าเครื่อง ด้วยการออกแบบ

ระบบควบคุมได้อย่างเหมาะสมผ่านหน้าจอสัมผัส 
4.22.9.4 มีระบบหน้าจอรวม เพ่ือตรวจดูค่าการท างานของอุปกรณ์เครื่องต่างๆ 
4.22.9.5 สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องผ่าตัดผ่านกล้อง ได้ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา 
4.22.9.6 สามารถใช้งานร่วมกับระบบบันทึกและจัดการข้อมูลการผ่าตัดได้ 
4.22.9.7 สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ด้วยความร่วมมือจากบริษัทชั้นน าต่างๆ 
4.22.9.8 สามารถรับรู้การต่อเชื่อมอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ 
4.22.9.9 มีระบบการแจ้งเตือน และแจ้งสถานะการท างานของอุปกรณ์ 
4.22.9.10 สามารถปรับตั้งค่า เครื่องผ่าตัดของแต่ละอุปกรณ์ได้ล่วงหน้า 
4.22.9.11 สามารถปรับแต่งระบบเพ่ิมเติมในอนาคต ด้วยการออกแบบชนิดสถาปัตยกรรมเปิด 
4.22.9.12 มีระบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.22.10 ระบบการบันทึกข้อมูลการผ่าตัด สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว เพ่ือที่จะบันทึกภาพนิ่ง, 
ภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียง ในระดับความละเอียดสูง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการรักษาต่อไป 

4.22.11 มีระบบการสื่อสารภาพและเสียง ทั้งภายในและภายนอกห้องผ่าตัด 
4.22.12 มีระบบการควบคุมอุปกรณ์โดยตรงจากภายในบริเวณปลอดเชื้อ 
4.22.13 สามารถติดต่อสื่อสารออกสู่ภายนอกเพ่ือรับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือจากที่ปรึกษาใน

ต่างสาขา หรือเพ่ือการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์เกิดความมั่นใจในผลการรักษามากยิ่งขึ้น 
4.22.14 ระบบการส่งผ่านข้อมูลภาพและเสียง สามารถต่อเชื่อมภาพและเสียงไปยังห้องท างานที่

ปรึกษาอาวุโส หรือพ้ืนที่ภายนอกอ่ืนๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพ่ือส่งผ่านภาพ      
การผ่าตัดทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

4.22.15 ระบบควบคุมสื่อ เป็นระบบต่อเชื่อมระบบภาพและเสียงเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ผ่าน
การควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส 

4.22.16 ระบบควบคุมภาพและเสียง มีโครงสร้างในการใช้งานที่ยืดหยุ่น รูปแบบและตัวเลือกอธิบายให้
เข้าใจไว้อย่างชัดเจน ด้วยการออกแบบชนิด Modular Design ท าให้ระบบสามารถเลือกใช้
ฟังก์ชั่นที่จ าเป็น ได้ตามสภาพการใช้งาน ในขณะเดียวกันก็สามารถเพ่ิมเติมฟังก์ชั่นการท างาน
ใหม่ๆ ได้ในอนาคต 

4.22.17 ระบบควบคุมการแสดงภาพและเสียง รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
4.22.17.1 ระบบการประชุมระยะไกล เพ่ือใช้ประชุม, ปรึกษา, การเรียนการสอน หรือ  

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการผ่าตัด 
4.22.17.2 กล้องถ่ายภาพในห้องผ่าตัด เพ่ือแสดงภาพการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 
4.22.17.3 การน าภาพจากภายนอกเข้าสู่ระบบ สามารถน าภาพเพ่ิมเติมจากอุปกรณ์อ่ืนๆ 

เช่น เครื่อง C-arm ต่อเข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสัญญาณ เป็นต้น 
4.22.17.4 ระบบการสลับใช้งานแป้นพิมพ์, จอภาพ, เมาส์ สามารถเลือกสั่งงานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ผ่านการใช้งานแป้นพิมพ์และเมาส์ 

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

                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.22.17.5 ระบบการแสดงภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถต่อเชื่อมภาพจากหน้าจอ
เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบการถ่ายทอดสัญญาณ 

4.22.17.6 ระบบกระจายเสียงในห้องผ่าตัด ต่อเชื่อมสัญญาณเสียง พร้อมตัดสัญญาณ
สะท้อนทีเ่ข้าสู่ระบบถ่ายทอดสัญญาณ 

4.22.17.7 ระบบล าโพง พร้อมด้วยอุปกรณ์ขยายเสียง 
4.22.17.8 ไมโครโฟนไร้สาย เพ่ือให้ผู้ใช้มีความอิสระในการเคลื่อนที่ 

5. ผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขในการส่งมอบและบริการหลังการขาย 
5.1 รายการที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรปหรืออเมริกา ยกเว้นรายการที่ 4.13 , 4.14, 4.15, 4.21, 

4.22 เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรปหรืออเมริกา หรือทวีปเอเชีย 
5.2 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายที่รับการแต่งตั้ง โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต ยกเว้นรายการที่

 4.13, 4.14 , 4.15, 4.21, 4.22 
5.3 ผู้ขายต้องระบุรหัสสินค้าก ากับรายการละเอียดที่เสนอและท าเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อดังกล่าวข้างต้น 

ก ากับในแคตตาล็อกให้ชัดเจนว่าชุดกล้องผ่าตัดผ่านผนังหน้าท้องความละเอียดสูงพร้อมระบบภาพ 
Fluorescence-ICG navigator, 2 มิติ และ 3 มิติ ที่น าเสนอมีคุณสมบัติทางเทคนิคครบถ้วน 

5.4 ผู้ขายต้องยื่นหลักฐานแสดงว่า มีช่างที่ผ่านการอบรมมาในวันยื่นข้อเสนอ 
5.5 ผู้ขายต้องรับประกันความเสียหาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันตรวจรับเสร็จสิ้น โดยผู้ขายต้องส่งช่าง

ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเครื่องมือทุก 4 เดือน เป็นระยะเวลาติดต่อกันในระยะเวลารับประกันนับแต่
วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

5.6 ก่อนการส่งมอบหากอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใด ของชุดกล้องผ่าตัดผ่านผนังหน้าท้องความละเอียดสูงพร้อม
ระบบภาพ Fluorescence-ICG navigator, 2 มิติ และ 3 มิติ ที่เสนอ มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
ผู้ขายต้องส่งมอบอุปกรณ์นั้นให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  แทนอุปกรณ์ที่เสนอไว้เดิม โดยท าหนังสือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ        ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ         )                                (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์       ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

 (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด        นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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5.7 มีคู่มือการใช้งาน คู่มือฉบับย่อในการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่อง (Operation Manual) ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ชุด ส่งมอบพร้อมเครื่อง 

5.8 ผู้ขายต้องแสดงเอกสารยืนยันการส ารองอะไหล่ต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ปีจากบริษัทผู้ผลิต 
5.9 ผู้ขายต้องเข้าท าการสาธิตการใช้งาน การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่กลุ่มผู้ใช้งาน และ   

ผู้ประเมินการซ่อมบ ารุง 
5.10 ระหว่างการใช้งานเครื่องมือ ผู้ใช้สามารถแจ้งความต้องการ เพ่ือการฝึกอบรมได้ตามต้องการ ร้องขอ

ตลอดอายุการใช้งาน 
5.11 ผู้ขายต้องท าการส่งมอบภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

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

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ  
  (          นางกนกพร    สมวัตต์ ) 
                   แทนผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์  
 

  (ลงชื่อ)................................ ..................................กรรมการ 
 (           นายวีรวุฒิ   อ่ิมส าราญ ) 
               ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ  
 (         นายอาคม   ชัยวีระวฒันะ ) 

              รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ  
  (        นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ 
  (       นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     ) 
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ  
  (         นายวีรพล   นาคะไพบูลย์ ) 

               นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
ในการจดัซื้อจดัจ้างที่มใิชง่านก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ   ซ้ือชุดกล้องผ่าตัดผ่านผนังหน้าท้องความละเอียดสูงพร้อมระบบภาพ Fluorescence-ICG  
  navigator สองมิติ และสามมิติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  
ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร               36,990,000.00                                  บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  24 สิงหาคม 2561      
    เป็นเงิน        36,990,000.00         บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  ร่างเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการสืบราคาจากท้องตลาด 
     4.2   
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายณรงค์            อภิกุลวณิช          รองอธิบดีกรมการแพทย์                    ประธานกรรมการ 
     5.2  นางกนกพร          สมวัตต์               แทนผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์          กรรมการ 
     5.3  นายวีรวุฒิ            อ่ิมส าราญ           ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  กรรมการ 
     5.4  นายอาคม            ชัยวีระวัฒนะ        รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์                      กรรมการ 
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
     5.5  นายระวิศักดิ์         จันทร์วาสน์          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
                                                            ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม             
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
     5.6  นางสาวมาลัย        สงฆ์ประสิทธิ์        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
                                                            ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
     5.7  นายวีรพล             นาคะไพบูลย์       นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล               กรรมการ 
                                                            กรมการแพทย์ 
                                                             

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

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (       นางกนกพร    สมวัตต์           )                      (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน ์      ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (     นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์       )                                (         นายวีรพล    นาคะไพบูลย์    ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด       นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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