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 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
 เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูงพร้อมระบบวางแผนรักษาและชุดโปรแกรมจัดการ

ข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย (High Dose Rate Brachytherapy Unit with Treatment 
Planning System and Patient imaging and Dose Management) 

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 
1. คุณลักษณะท่ัวไป 

เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง มีสารต้นก าเนิดรังสี ซึ่งให้อัตราแผ่ปริมาณสูง ใช้ส าหรับรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาระยะใกล้ (Brachytherapy) พร้อมอุปกรณ์ใช้ร่วมเพ่ือให้สามารถใช้รักษาได้ทั้ง
แบบ Intracavitary, Intraluminal, Interstitial ในอวัยวะต่างๆ ของผู้ป่วยมะเร็ง เช่น มดลูก ปากมดลูก ช่อง
คลอด ทวารหนัก โพรงหลังจมูก เต้านม หลอดอาหาร เป็นต้น พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับวาด
รอยโรคและอวัยวะข้างเคียงและระบบวางแผนการรักษา (Treatment Planning System) โดยสามารถควบคุม
การท างานของเครื่องได้จากภายนอกห้องใส่แร่กัมมันตรังสี และชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและข้อมูลปริมาณ
รังสีของผู้ป่วยร่วมกับระบบฉายรังสีระยะไกล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและเค้าโครงอวัยวะใดๆใน
บริเวณที่ท าการฉายรังสี โดยท าการ Deformable image registration ระหว่างภาพ CT ก่อนฉายรังสีและ
ระหว่างฉายรังสี ภาพ CBCT  ภาพ MRI ภาพ PET เพ่ือท าให้การวาดเค้าโครงอวัยวะและเป้าหมายการฉายรังสี
รวดเร็วขึ้น โดยชุดโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมวางแผนการรักษาที่มีอยู่เดิมของโรงพยาบาลได้ 
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2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
2.1. สารต้นก าเนิดรังสี (Radioactive Source) 

2.1.1. ติดตั้งสารต้นก าเนิดรังสีจ านวน 1 เม็ด  ที่มีขนาดความแรงของรังสีในวันส่งมอบสูงสุดไม่เกิน
81.4GBqและมีค่าความแรงรังสีอยู่ระหว่าง 74 GBq±10%  

2.1.2. สารต้นก าเนิดรังสีต้องเก็บในถังเก็บสารกัมมันตรังสีที่สามารถจ ากัดปริมาณรังสี เมื่อวัดที่ระยะ 
5 เซนติเมตร  ห่างจากถังเก็บสารกัมมันตรังสีมีปริมาณรังสีไม่เกิน 0.1 mSv/hr 

2.1.3. บริษัทฯ จะต้องท าการเปลี่ยนสารต้นก าเนิดรังสีโคบอลต์ 60 อีกจ านวน 1 เม็ด อายุการใช้
งานที่โรงพยาบาลฯ ก าหนด และแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลา 270 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

2.2. เครื่องเก็บและควบคุมสารต้นก าเนิดรังสี (Treatment Unit)   

สามารถเคลื่อนที่ด้วยล้อเลื่อนได้ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.2.1. สามารถขับเคลื่อนสารต้นก าเนิดรังสีเข้า-ออก ให้เคลื่อนไปยังต าแหน่งที่ต้องการด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์มีความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งไม่เกิน +1 มิลลิเมตร  

2.2.2. รองรับการให้การรักษาไม่ต่ ากว่า 40 ช่อง (Channels)ต่อหนึ่งแผนการรักษา โดยมีช่องส่ง
สารต้นก าเนิดรังสีไม่น้อยกว่า 20 ช่อง (Channels) 
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2.2.3. มีระบบควบคุมความปลอดภัย ซึ่งสารต้นก าเนิดรังสีจะถูกดึงกลับเข้าถังเก็บโดยอัตโนมัติทันที

เมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
2.2.3.1. ครบก าหนดเวลาที่ท าการรักษา 
2.2.3.2. ประตูห้องที่ท าการรักษาเปิด 
2.2.3.3. ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  
2.2.3.4. กดปุ่มหยุดท างานทันที (Emergency Stop) 

2.2.4. มีระบบไฟฟ้าส ารอง (Battery backup) ส าหรับน าสารต้นก าเนิดรังสีกลับเข้าสู่ถังเก็บ  
2.2.5. มีระบบน าสารต้นก าเนิดรังสีกลับเข้าสู่ถังเก็บแบบ Hand crankเพ่ือน าสารต้นก าเนิดกลับเข้า

สู่ถังเก็บในกรณีท่ีระบบไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าส ารองไม่สามารถใช้งานได้ 
2.2.6. รองรับการเคลื่อนสารต้นก าเนิดรังสี(source transfer) ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง  

2.3. ชุดควบคุมการรักษา (Treatment Control Console)ประกอบด้วย 
2.3.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการท างาน โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยตามข้อก าหนดหรือดีกว่า ได้แก่ 

2.3.1.1. CPU เป็นของ Intel หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า  
2.3.1.2. แผ่นจานบันทึกข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB                                                                      
2.3.1.3. หน่วยความจ า (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB   
2.3.1.4. มีระบบปฏิบัติการแบบ Windows หรือเทียบเท่า 
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2.3.1.5. จอภาพสี ชนิด LCD Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมแป้นพิมพ์ (Keyboard) 

และ Mouse 
2.3.1.6. เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA จ านวน 1 เครื่อง   

2.3.2. มีอุปกรณ์เชื่อมต่อการท างานระหว่างส่วนควบคุมกับเครื่องควบคุมสารต้นก าเนิดรังสี 
2.3.3. มีโปรแกรมค านวณการสลายตัวของสารต้นก าเนิดรังสี ตามเวลาที่เป็นจริง 
2.3.4. มีโปรแกรมแสดงข้อมูลการรักษา และรายงานความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบโดย

แสดงผลออกได้ทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ์ รวมทั้งสามารถเรียกข้อมูลเก่ามาดูภายหลังได้ 
2.3.5. มีระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเครื่องควบคุมสารต้นก าเนิดรังสี 
2.3.6. มีเครือข่ายส าหรับรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องวางแผนรังสีรักษากับเครื่องควบคุมสารต้นก าเนิดรังสี 
2.3.7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์แสดงผลเป็นชนิดขาว-ด าจ านวน1ชุด พร้อมหมึกพิมพ์และหมึกพิมพ์ส ารอง

อย่างน้อย 2 ชุด 
2.4. ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย  

2.4.1. มีปุ่มหยุดการท างานเครื่องแบบฉุกเฉิน (Emergency Stop) 2 หรือ 3 ต าแหน่งได้แก่ 
ตัวเครื่องเก็บและควบคุมสารต้นก าเนิดรังสี และหรือเครื่องควบคุมการรักษา และหรือ ผนัง
ในห้องให้การรักษา 

2.4.2. ระบบ Door Interlock ที่ประตูห้องที่ท าการรักษา เมื่อประตูห้องถูกเปิดเครื่องจะหยุดการ
ท างานโดยทันที และสารต้นก าเนิดรังสีจะถูกเก็บเข้าเครื่องควบคุมโดยอัตโนมัติ 
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2.4.3. มีหัววัดปริมาณรังสีและระบบสัญญาณเตือน (Radiation Area Monitor) ที่สามารถอ่านค่า

ปริมาณรังสีภายในห้องที่ท าการรักษาได้จากห้องควบคุม จ านวน 1 ชุด 
2.4.4. มีชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของต าแหน่งการเคลื่อนที่ของสารกัมมันตภาพรังสี 
2.4.5. มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบความยาว Catheters อัตโนมัติ 
2.4.6. ชุดวัดปริมาณรังสีของสารต้นก าเนิดและอุปกรณ์ใช้ร่วม ประกอบด้วย 

2.4.6.1. เครื่องวัดประจุไฟฟ้า (Electrometer) จ านวน 1 เครื่องพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
จากโรงงานผู้ผลิต ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

2.4.6.1.1. รองรับ HV power supply ในช่วง 0 V ถึง ± 400 V โดยมีความละเอียดในการ
ปรับค่าที่ ± 50 V 

2.4.6.1.2. รองรับการวัดปริมาณรังสีได้ในแบบประจุ (charge)และแบบอัตรา (dose rate 
และ/หรือ current) 

2.4.6.1.3. สามารถแสดงค่าการวัดได้ในหน่วย Gy, R, Gy/min, R/min หรือ Gy-m 
2.4.6.1.4. มี automatic leakage compensation และช่องเชื่อมต่อแบบ RS232 

2.4.6.2. หัววัดรังสีชนิดไอออนไนเซชันชนิด Well typechamber จ านวน 1 หัววัดพร้อม
ใบรับรองการสอบเทียบจากโรงงานผู้ผลิต และคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

2.4.6.2.1. สามารถวัดต้นก าเนิดรังสีได้ทั้งแบบ low energy seeds และ high energy 
afterloading 
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2.4.6.2.2. สามารถวัดต้นก าเนิดรังสีทุกชนิดในลักษณะ full 4πgeometry 
2.4.6.2.3. มีสายต่อท่ีรองรับการเชื่อมต่อกับสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูงที่จัดซื้อ 
2.4.6.2.4. สามารถปรับเทียบความแม่นย าในการวัดปริมาณรังสีได้กับทั้งต้นก าเนิดรังสีชนิด 

Co-60 และ Ir-192 
2.4.6.3. สายเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างหัววัดรังสีและเครื่องวัดประจุไฟฟ้า (Extension cable)

ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
2.4.6.4. เทอร์โมมิเตอร์ระดับห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด พร้อมใบรับรองการสอบเทียบจาก

บริษัทผู้ผลิต 
2.4.6.5. บารอมิเตอร์ระดับห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด พร้อมใบรับรองการสอบเทียบจาก

บริษัทผู้ผลิต 
2.4.6.6. ชุดอุปกรณ์เก็บสารกัมมันตรังสีในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Container) จ านวน 1 ชุด 
2.4.6.7. Portable Survey Meter จ านวน 1 เครื่องพร้อมใบรับรองการสอบเทียบจาก

บริษัทผู้ผลิต 
2.5 ชุดเครื่องมือสอดใส่สารกัมมันตรังสี(Applicator) ส าหรับการรักษาระบบสูตินารี ที่สามารถ

ใช้กับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography: CT) และเครื่องตรวจคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging: MRI หรือ MR)พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ครบชุดจ านวน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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2.5.1 Fletcher Applicator Setแบบไทเทเนียมหรือเทียบเท่า จ านวน 4 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย 

2.5.1.1 Ovoid tubes หรือ Suit-Delclosที่ใช้ส าหรับชุด Fletcher ด้านขวา และด้านซ้าย
อย่างละ 4 ชิ้น 

2.5.1.2 Mini-Ovoid pair เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร ชุดละ 2 ชิ้น
จ านวน 4 ชุด และ Ovoid pair ความยาว 30 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20, 
25, และ 30 มิลลิเมตร ชุดละ 2 ชิ้น จ านวนขนาดละ 4 ชุด หรือ Ovoid pair ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 20, 25, และ 30 มิลลิเมตร ชุดละ 2 ชิ้น จ านวนขนาดละ 5ชุด 

2.5.1.3 Screwdriver ขนาด 1.5 มิลลิเมตร จ านวน 4 ชิ้น หรือ ชุดล๊อกอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย 
Tandem Lock Knob, Distal Bracket Lock Knob, Spacing Lock Knob, 
Tandem Clamp และ Stainless steel Allen Wrench อย่างละ 4 ชิ้น 

2.5.1.4 Sealing caps ชุดละ 10 ชิ้น จ านวน 8 ชุด 
2.5.1.5 Transfer tube ชนิด color code (สีเขียว, สีเหลือง และสีน้ าเงิน) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร สีละ 2 เส้น 
2.5.1.6 Intrauterine tubeแบบบาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร ความโค้ง 0 องศา 

จ านวน 3 ชิ้น, ความโค้ง 15 องศา ความยาวส่วนโค้ง 25 มิลลิเมตร จ านวน 4 ชิ้น และ
ความโค้ง 25 องศา ความยาวส่วนโค้ง 35 มิลลิเมตร จ านวน 2 ชิ้น หรือ Intrauterine 
tube แบบ Suit-Delclosความยาว 20 จ านวน 3 ชิ้น, ความยาว 40, 60 และ 80 
มิลลิเมตร อย่างละ 2 ชิ้น 
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2.5.2 Interstitial Ring Applicator หรือ Ring & Tandem Applicator แบบไทเทเนียมจ านวน 2ชุด

ซึ่งประกอบไปด้วย 
2.5.2.1 2-Channel Ring applicator ความโค้ง 60 องศา เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร 

ชนิด Vienna 0 องศา จ านวน 2 ชิ้นหรือ Ring Assembly เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 
มิลลิเมตร ความโค้ง 60 องศา อย่างละ 2 ชิ้น 

2.5.2.2 Intrauterine tube ส าหรับ Ring applicator ความโค้ง 60 องศาความยาวส่วนโค้ง 
20, 40,60 มิลลิเมตร อย่างละ 2 ชิ้น และแบบเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร ความ
ยาวส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร จ านวน 2 ชิ้น หรือIntrauterine tube ส าหรับ Ring & 
Tandem Applicatorความโค้ง 60 องศา ความยาว 20, 40 และ 60 มิลลิเมตร      
อย่างละ 3 ชิ้น 

2.5.2.3 Sealing caps ชุดละ 10 ชิ้น จ านวน 4ชุด 
2.5.2.4 Plastic needle แบบ sterile เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7 มิลลิเมตร ความยาว 300 

มิลลิเมตร ชุดละ 10 ชิ้น จ านวน 3 ชุด และ Easy click transfer tube ที่ใช้ร่วมกัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร จ านวน 8 เส้น หรือ 
Build-up Cap เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 และ 7.5 มิลลิเมตร ขนาดละ 4 ชิ้น 

2.5.2.5 Perineal Bar จ านวน 1 ชิ้น หรือ Rectal Retractor Assembly จ านวน 1 ชิ้น 
2.5.3 Endometrium 2/3 channel Applicator แบบไทเทเนียม จ านวน 1 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย 

2.5.3.1 Intrauterine tube ขวา ความยาวส่วนโค้ง 3 เซนติเมตร จ านวน 1 ชิ้น 
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2.5.3.2 Intrauterine tube ซ้าย ความยาวส่วนโค้ง 3 เซนติเมตร จ านวน 1 ชิ้น 
2.5.3.3 Intrauterine tube กลาง ความยาวส่วนโค้ง 3 เซนติเมตร จ านวน 1 ชิ้น 
2.5.3.4 Sealing caps ชุดละ 10 ชิ้น จ านวน 1 ชุด 
2.5.3.5 Stainless steel ruler ความยาว 15 เซนติเมตร จ านวน 1 ชิ้น 
2.5.3.6 กล่อง Sterilization ขนาดไม่น้อยกว่า 381 x 254 x 38 ลกูบาศก์มิลลิเมตร 

2.5.4 Miami applicator แบบไทเทเนียมจ านวน 2 ชุดซึ่งประกอบไปด้วย 
2.5.4.1 Intrauterine tube ส าหรับ Miami applicator ความโค้ง 30 องศาและแบบตรง    

อย่างละ 2 ชิ้น 
2.5.4.2 Docking unit assembly จ านวน 2 ชิ้น 
2.5.4.3 Miami applicator body จ านวน 2 ชิ้น 
2.5.4.4 Build-Up cap เส้นผ่านศูนย์กลาง 30, 35 และ 40 มิลลิเมตร อย่างละ 2 ชิ้น 
2.5.4.5 Tandem lock nut จ านวน 2 ชิ้น 
2.5.4.6 Cervical stop จ านวน 2 ชิ้น 
2.5.4.7 Stainless steel Allen wrench จ านวน 2 ชิ้น 
2.5.4.8 Stump plug จ านวน 2 ชิ้น 
2.5.4.9 Stump plug insertion tool จ านวน 2 ชิ้น 
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2.5.4.10  Sealing caps ชุดละ 10 ชิ้น จ านวน 2 ชุด 
2.5.4.11  Sterilization tray จ านวน 2 ชิ้น 
2.5.4.12  Transfer tube เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร จ านวน 7 ชิ้น 

2.5.5 อุปกรณ์แขวนสายกับผนังจ านวน 1 ชิ้น 
2.6 ชุดคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา (Treatment Planning System) 

2.6.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับวาดรอยโรคและอวัยวะข้างเคียงและค านวณ
วางแผนการรักษา (Treatment PlanningSystem) จ านวน 1 workstation โดยมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

2.6.1.1 ระบบการประมวลผลเทียบเท่า IntelCore i5 หรือดีกว่า  
2.6.1.2 แผ่นจานบันทึกข้อมูล (Hard Disk) ขนาดไม่น้อยกว่า 500GB จ านวน 1 ชุด และชุดส ารอง

ข้อมูล (Data Backup System) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 TB หรือเทียบเท่า จ านวน 2 ชุด 
2.6.1.3 หน่วยความจ า (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB 
2.6.1.4 มีระบบปฏิบัติการแบบ Window  
2.6.1.5 จอแสดงภาพสีชนิด LCD Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว สามารถแสดงตัวอักษรและ

ภาพกราฟิก ให้ความคมชัดสูง (High Resolution) สามารถแสดงผล ที่มีความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1680x 1050Pixels จ านวน 2 ชุด 
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2.6.1.6 แป้นพิมพ์ (Keyboard) และ Optical Mouse อย่างละ 1 ชุด 
2.6.2 มีชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบเครือข่าย (Network) 
2.6.3 เครื่องพิมพ์แสดงผลแบบสี Color Laser Printer ที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องวางแผนการ

รักษาและเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ โดยสามารถใช้กับกระดาษขนาด A4 พร้อมอุปกรณ์
ประกอบการใช้งาน และหมึกพิมพ์ จ านวน 1 ชุด และหมึกพิมพ์ส ารอง จ านวน 2 ชุด  

2.6.4 เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA จ านวน 1 เครื่อง 
2.6.5 โปรแกรมวางแผนการรักษาด้าน Brachytherapy มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.6.5.1 สามารถรับข้อมูลภาพ DICOM 3.0 RT จากเครื่อง CT, MR, และ US หรือสามารถรับ
ข้อมูลแผนการรักษาแบบภาพ, ภาพโครงร่าง และปริมาณรังสีจากแผนการรักษารังสี
ระยะไกล (External beam)ได ้หรือทั้ง 2 อย่าง 

2.6.5.2 สามารถส่งออกข้อมูลภาพ, แผนการรักษา, ปริมาณรังสี และภาพโครงร่างได้ 
2.6.5.3 สามารถรองรับข้อมูลภาพชนิด BMP, JPEGได้เป็นอย่างน้อย 
2.6.5.4 มีฟังก์ชัน Image Registration และFusion ดังต่อไปนี้ 

2.6.5.4.1 รองรับการท า Image Fusion ส าหรับภาพ CT, MR, และ US ได้ทั้งแบบ 
Manual, landmark-based และ automatic image registration หรือ 
ท า Image Registration แบบ Identity, Mutual information (intensity  
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based), Landmark-based, 3D surface-matching และ manual 
registration 

2.6.5.5 ระบบการวาดรอยโรค ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
2.6.5.5.1 มีเครื่องมือวาดรอยโรคในรูปแบบ continuous, by point, circular, 

spherical หรือ Polygon drawing 
2.6.5.5.2 สามารถท า Contour interpolation และ projected structure outline 

ไดห้รือท า contouring บน transverse, sagittal และ coronal plans ได ้
2.6.5.5.3 มีฟังก์ชันการสร้างภาพโครงร่างอัตโนมัติ (Automatic contouring) 
2.6.5.5.4 มีระบบ Logical Boolean operators ส าหรับสร้างโครงร่าง 
2.6.5.5.5 มี 3D margining tool ส าหรับการสร้าง isotropic และ non-isotopic margins 

2.6.5.6 มีฟังก์ชันส าหรับการท า Reconstruction ดังนี้ 
2.6.5.6.1 สามารถท า 2D reconstruction แบบ without images, non-

isocentric (reconstruction box), isocentric, isocentric with 
deviation, multiple image sets, manual and automatic pixel 
determination และ corresponding projection lines ไดห้รือท า 
Film reconstruction แบบ Orthogonal, Isocentric, Variable angle,  
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Semi-orthogonal และท า automatic และ manual pixel size 
determination 

2.6.5.6.2 สามารถท า 3D reconstruction บนชุดภาพได้ทั้งแบบมีและไม่มี 
template หรือ support non-reconstructed catheters รวมถึง
สามารถท า reconstruction บน fused images ได้   

2.6.5.6.3 สามารถสร้างภาพ 4DRRs จาก CT image set ในมุมที่ต้องการได้ 
2.6.5.6.4 มีรายการโครงร่างเฉพาะ (Applicator list library) ของชุดเครื่องมือสอด

ใส่สารกัมมันตรังสีที่หน่วยงานจัดซื้อทุกชุด และรับผิดชอบในการเพ่ิมเติม
รายการหากหน่วยงานมีการจัดซื้อชุดเครื่องมือสอดใส่สารกัมมันตรังสีอ่ืนๆ 
ของบริษัทฯ ในอนาคต 

2.6.5.7 มีโปรแกรมส าหรับวางแผนการรักษาหรือค านวณปริมาณรังสีของสารกัมมันตภาพรังสี
ของชนิดCobalt-60 และ Iridium-192 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.5.7.1 การค านวนปริมาณรังสีเป็นไปตามข้อแนะน าของ AAPM TG43 และ 
HEBD-WG หรือ ตาม HEBD data และ TG-186 

2.6.5.7.2 สามารถประมาณการณ์ผลของการลดทอนรังสีของชุดเครื่องมือสอดใส่สาร
กัมมันตรังสีและจากshieldingไดห้รือค านวณกระกระจายรังสีโดยใช้
สมการค านวณแบบ Model-based 
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2.6.5.7.3 สามารถแสดงค่าSource strength และ apparent activity ทีค่ านวณ

ปริมาณรังสีในขั้นตอนวางแผนการรักษาเทียบกับวันที่ปรับเทียบค่าได้ 
2.6.5.7.4 สามารถรองรับการoptimization ได้ทั้งแบบ geometrical และ control 

point based 
2.6.5.7.5 รองรับการท า Inverse planning โดยใช้ fast simulated annealing 

algorithm หรือท า Inverse planning simulated annealing (IPSA)  
2.6.5.7.6 สามารถก าหนด dwell position ที่มีการเว้นระยะ 1.0 - 15.0 mm โดย

ก าหนด dwell position ได้สูงสุด 100 ต าแหน่งขึ้นอยู่กับชนิดของ 
Applicator 

2.6.5.8 มีโปรแกรมรองรับการวิเคราะห์รังสี (Dose Evaluation) ในแผนการรักษา ดังนี้ 
2.6.5.8.1 สามารถแสดงการกระจายรังสีเชิงปริมาตรแบบ 3D isodose cloud 

display หรือ 3D surface dose ได้ 
2.6.5.8.2 มี Real-time update ของ dose-volume histograms และผู้ใช้

สามารถก าหนดให้แสดงค่าที่ต้องการได้ เช่น V100 และD90 
2.6.5.8.3 สามารถท าการเปรียบเทียบแผนการรักษาได้ ด้วยการแสดงผลแบบ

synchronized dose display หรือท า Multiple plan comparison 
2.6.5.8.4 มีฟังก์ชันการประเมิน isodose lines ในหลากหลายระนาบตามต้องการ 
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2.6.5.8.5 มีฟังก์ชันการแสดงปริมาณรังสีที่ต าแหน่ง cursor และแสดงค่าปริมาณรังสี

สูง-ต่ า 
2.6.5.8.6 สามารถรองรับการค านวณค่า BED & EQD2ส าหรับต าแหน่งหรืออวัยวะที่

ต้องการ และแสดงผลรวมค่า BED และ EQD2 ของแผนการรักษาด้วยรังสี
ระยะไกลและรังสีระยะใกล้หรือมีโปรแกรมร่วมที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน 

2.6.5.9 ฟังก์ชันการท างานเกี่ยวกับ Applicator 
2.6.5.9.1 สามารถท า Applicators reconstructionได้ในหลากหลายระนาบในภาพ 

DRRหรือสามารถวัด source path ส าหรับ ring applicators 
2.6.5.9.2 มีฟังก์ชันการท า Automatic reconstruction ของ flexible 

applicatorsหรือรองรับ applicator แบบ shielded applicators 
2.7 ชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย 

เป็นระบบที่สามารถก าหนดต าแหน่งรูปร่างของรอยโรค และอวัยวะปกติข้างเคียง พร้อมฟังก์ชั่นการ
ประเมินผลแผนการรักษาที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องวางแผนการรักษาระยะใกล้ที่จัดซื้อ และเชื่อมต่อกับ
เครื่องวางแผนการรักษาของรังสีระยะไกลที่มีใช้อยู่ในหน่วยงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการรักษาผู้ป่วยด้วย
รังสีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีม่ีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 
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2.7.1 ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย จ านวนไม่น้อยกว่า 

1 ชุด ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
2.7.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Dual Intel Xeon หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
2.7.1.2 มีหน่วยความจ า RAM ไม่น้อยว่า 8 GB 
2.7.1.3 มีจานบันทึกข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB 
2.7.1.4 มีจอแสดงผล LED ชนิด High Resolution ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 
2.7.1.5 มีแป้นพิมพ์ พร้อม Mouse 
2.7.1.6 มีเครื่องส ารองไฟฟ้า UPS ที่เหมาะสม 

2.7.2 โปรแกรมส าหรับก าหนดต าแหน่ง รูปร่างของรอยโรค และอวัยวะปกติข้างเคียง ที่มีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
2.7.2.1 มีเครื่องมือในการวาดโครงร่างของอวัยวะต่างๆ ได้ท้ังแบบ manual และแบบ semi-

automatic รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆในการวาดรอยโรค 
2.7.2.2 สามารถวาดโครงร่างของอวัยวะต่างๆ แบบ Model-based ได้ 
2.7.2.3 สามารถสร้างข้อมูลการวาดโครงร่างของอวัยวะต่างๆ เป็นแบบ Atlas Based โดยใช้

ข้อมูลผู้ป่วยในฐานข้อมูลการรักษาได้  
2.7.2.4 สามารถท าIntelligent ROI expansion, algebra and administration ได ้
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2.7.2.5 สามารถท าStreamlined handling จากข้อมูลภาพถ่ายรังสีที่แตกต่างๆ ได้ 
2.7.2.6 มีระบบแสดงอวัยวะที่สนใจ (ROIs)ท้ังแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ  
2.7.2.7 สามารถรองรับการท า 4D-CT movie  
2.7.2.8 สามารท าImage registration แบบ rigid และมีเครื่องมือในการ Fusionภาพจาก

หลากหลายชุดภาพ 
2.7.2.9 รองรับภาพโครงรา่งอวัยวะได้ทั้งแบบCT-PET/CT, MR, CBCT และ 4D-CTเป็นอย่างน้อย 
2.7.2.10 สามารถสร้างภาพ 4D-CT Projections (Maximum, minimum, average) ได้ 

2.7.3 โปรแกรมท่ีรองรับการท า Deformable image registration ระหว่างภาพ CT, CBCT, MR 
และสามารถท าการ map structures ระหว่างชุดภาพที่สร้างโครงร่างไว้แล้วกับชุดภาพอ่ืนๆ  
ท าให้การสร้าง contouring รวดเร็วขึ้น โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
2.7.3.1 มีเครื่องมือในการท า Deformable registration เพ่ือท าการแปลง 

(mappings)ระหว่างภาพ CT หรือ CBCT หรือ MR ได ้
2.7.3.2 สามารถท าการแปลงและรวมปริมาณรังสีระหว่าง CT-datasets 
2.7.3.3 สามารถส่งผ่าน (propagation)และเชื่อมโยง (meshes) ภาพโครงร่างของอวัยวะที่

สนใจ (ROI) ระหว่างชุดภาพต่างๆ รวมไปถึงภาพ 4D-CT ได ้
2.7.3.4 สมการการท า deformation เป็นแบบ Hybrid intensity และ structure based 
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2.7.3.5 มีเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์และประเมินผลการท า deformable 
2.7.3.6 มีเครื่องมือในการสร้าง deformed image sets ที่จ าลองการเคลื่อนที่ของอวัยวะต่างๆ 

2.7.4 โปรแกรมสามารถประเมินแผนการรักษา (Plan Evaluation) ทีม่ีคุณสมบัติอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
2.7.4.1 สามารถแสดง Dose statistics and clinical goal lists ได้ 
2.7.4.2 มีเครื่องมือต่างๆ ในการประเมินแผนการรักษา 
2.7.4.3 มีฟังก์ชันการเปรียบเทียบปริมาณรังสี และให้น้ าหนักการรวมปริมาณรังสีจากระบบอ่ืนๆ  

2.7.5 ชุดโปรแกรมจะต้องมีความสามารถพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
2.7.5.1 สามารถรับภาพจากเครื่องถ่ายภาพทางรังสีชนิด CT, PET/CT, MR, 4D-CT และ 

CBCT เป็นอย่างน้อย และสามารถรับ โครงร่างอวัยวะ (ROIs) แผนการรักษาด้วยรังสี
ระยะไกลรวมไปถึงข้อมูลปริมาณรังสีได้ 

2.7.5.2 สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบ OIS, R&V และ DICOM ได้ตามลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ 
2.7.5.3 ตัวระบบจะประกอบไปด้วยส่วนเก็บข้อมูล (Storage) ส่วนติดตั้ง (Setup) และส่วน

ระบบฐานข้อมูล (Database) 
2.7.5.4 ระบบต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ HIPAA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act) 
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2.7.5.5 สามารถท า Undo/redo ได้ในทุกฟังก์ชันการท างาน 
2.7.5.6 สามารถเรียกคืนข้อมูลอัตโนมัติในกรณีระบบเกิดความขัดข้อง 
2.7.5.7 สามารถท า Marco recording ได้ 

2.8 อุปกรณ์ประกอบการรักษา ที่ประกอบด้วย 
2.8.1 เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะรองนอนที่มีล้อเลื่อนซ่ึงสามารถหมุนได้รอบทิศทั้งสี่ล้อ และล็อคล้อได้ มี

ที่เสียบขาหยั่ง ด้านปลายเตียงสามารถพับได้อย่างน้อย90 องศาหรือถอดออกได้จ านวน 4 เตียง 
พร้อมอุปกรณ์ขาหยั่งจ านวน 4 ชุด 

2.8.2 อุปกรณ์ส าหรับยึด Applicator (Clamping with Baseplate) ทีใ่ส่ในผู้ป่วยซึ่งสามารถปรับ
ต าแหน่งได้สะดวก และสามารถยึดตรึงกับเตียงผู้ป่วยขณะท าการรักษา จ านวน 2 ชุด 

2.8.3 ระบบสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและห้องควบคุมในระหว่างให้การรักษา (Intercommunication 
system) จ านวน 1 ชุด 

2.8.4 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close circuit TV) แบบ LCD สี พร้อมระบบควบคุมการปรับกล้อง
จากระยะไกล สามารถดึงภาพ ใกล้-ไกล (Zoom) และขยับเคลื่อนที่ตัวกล้องแบบ Pan และ 
Tilt ได้ จ านวน 2 ชุด 

2.8.5 เครื่องดูดความชื้น จ านวน 2 เครื่อง 
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2.9 คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual) และคู่มือการซ่อมบ ารุง (Service Manual) ต้นฉบับ

เป็นภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด 
3 การติดตั้ง 

3.1 บริษัทผู้ขายจะต้องท าการติดตั้งเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง, ระบบวางแผนรักษา 
และชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วยณ ห้องท่ีทางกลุ่มงานรังสีรักษา สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติก าหนด โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปรับปรุงห้องที่ติดต้ัง
เครื่อง ห้องควบคุม ห้องวางแผนการรักษา ห้องใส่เครื่องมือและบริเวณผู้ป่วยรอรับบริการ ให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการป้องกันอันตรายจากรังสีในบริเวณโดยรอบ
ห้องท่ีท าการรักษาไม่ให้สูงเกินกว่ามาตรฐานสากล  และเป็นที่ยอมรับของทางกลุ่มงานฯ 

3.2 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการขออนุญาตน าเข้า และส่งออกสารต้นก าเนิดรังสีทั้ง 2 เม็ด 
โดยประสานกับผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการด าเนินการทุกครั้ง 
รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการน าเข้า และส่งคืนสารต้นก าเนิดรังสีที่หน่วยงานยกเลิกการใช้งานไป
ยังบริษัทผู้ผลิต 

3.3 บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยนสารต้นก าเนิดรังสีเม็ดที่ 2 ให้แก่ทางหน่วยงาน โดยวิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ และร่วมกับหน่วยงานในการตรวจสอบความถูกต้องของความแรงรังสี 
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3.4 การติดตั้งเครื่องฯ จะต้องกระท าโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ทีม่ีประสบการณ์ในการติดตั้ง
เครื่องโดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต  

3.5 อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ไฟฟ้า จะต้องสามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้าปกติของโรงพยาบาล 
3.6 บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับเครื่องฯ และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เสนอขาย 

รวมไปถึงการจัดการระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศระบบก าจัดความชื้น ตู้ โต๊ะเก้าอ้ี ชั้นส าหรับวาง
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องนี้ ให้เพียงพอเหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

3.7 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบความปลอดภัย (Safety Interlock) ต่าง ๆ ที่ท างาน
สัมพันธ์กับการท างานของเครื่องฯ 

3.8 บริษัทฯ จะต้องฝึกอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรในกลุ่มงานฯ ทีเ่ป็นผู้ใช้งานจนสามารถใช้เครื่อง
และอุปกรณต่์างๆ ได้เป็นอย่างดี 

3.9 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นต้องสามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเดินสายเข้า
เครื่อง 

3.10 บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบเทียบชุดอุปกรณช์ุดในการวัดปริมาณรังสีในข้อ 
2.4.4.1, 2.4.4.2 และ 2.4.4.3 ไปปรับเทียบมาตรฐานกับสถาบันที่เป็นที่ยอมรับและน าส่งใบเอกสาร 
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การปรับเทียบตัวจริงให้แก่กลุ่มงานฯ โดยเป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยการ
ปรับเทียบอาจมาด าเนินการที่หน่วยงานได้ 

3.11 ภายหลังการติดตั้งจะต้องมีการทดสอบการท างานของเครื่องว่าถูกต้องตามมาตรฐานสากล มีความ
ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน   

3.12 การติดตั้งจะแล้วเสร็จก็ต่อเมื่อผลการตรวจสอบการท างานเป็นไปตามมาตรฐาน และการเชื่อมต่อ
ระบบต่างๆ (Network) เสร็จสมบูรณ์ สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ 

3.13 กรณีท่ีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับทางกลุ่มงานฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อันสืบเนื่องมาจากการ
ติดตั้งเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสี ชนิดอัตรารังสีสูงนี้ ทางบริษัทจะต้องเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขและ
รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

4 การรับประกัน 
4.1 บริษัทผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสี ชนิดอัตรารังสีสูง 

ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน 
4.2 บริษัทฯรับประกันความเสียหายของเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสี,อุปกรณป์ระกอบ, เครื่องวัดรังสี 

และ Software ทุกอย่างข้างต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับหลังจากวันตรวจรับเครื่อง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในช่วงระยะเวลารับประกัน   
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4.3 ในช่วงระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ จะต้องจัดส่งวิศวกรที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมและมี

ใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิตมาตรวจเช็คเครื่องและระบบต่างๆ (Preventive  Maintenance) อย่าง
น้อยทุก 3 เดือน ภายในระยะเวลา 1 ปี  

4.4 ในทุกครั้งที่ท าการเปลี่ยนเม็ดแร่ บริษัทฯ จะต้องจัดส่งวิศวกรที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรม
และมีใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิตมาเป็นผู้ท าการเปลี่ยน และจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

4.5 ในการแก้ไขซ่อมแซมเพ่ือให้เครื่องสามารถท างานได้ดีตามปกติจะต้องกระท าโดยเร็วท่ีสุด โดยบริษัทฯ 
ต้องติดต่อกลับไม่เกิน 4 ชั่วโมงภายหลังได้รับแจ้งการขัดข้อง และจัดส่งช่างมาท าการซ่อมไม่เกิน 3 
วันท าการหลังจากได้รับแจ้งตลอดระยะเวลาประกัน ในกรณีท่ีท าการแก้ไขส่วนที่ช ารุดแล้วถึง  2  
ครั้ง แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางหน่วยงานอาจให้เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

4.6 หากตลอดทั้งปีหากเครื่องใช้งานไม่ได้ (Down time) รวมกันแล้วเกิน 15 วัน บริษัทฯ ต้องยืด
ระยะเวลาการรับประกันออกไปเป็นระยะเวลาสิบเท่าของจ านวนวันที่เกิน 

4.7 บริษัทฯ ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตว่าเครื่องรุ่นที่น ามาติดต้ังจะต้องเป็นเคร่ืองท่ีทาง
โรงงานยังคงมีอะไหล่ส าหรับบ ารุงรักษาและซ่อมแซมต่อไปได้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี มาแสดงในวันยื่น
ซองประกวดราคา 
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4.8 บริษัทฯ จะต้องท าการ Upgrade software ทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่ ตลอด
ระยะเวลาที่รับประกันเครื่อง นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบเครื่องให้แก่กลุ่มงานฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น โดยให้ สิทธิ์การใช้ซอฟท์แวร์แก่หน่วยงานโดยไม่จ ากัดเวลา 

5 เงื่อนไขในการพิจารณาในการจัดซื้อ 
5.1 บริษัทผู้ขายจะต้องเป็นผู้แทนจ าหน่ายเครื่องฯ จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงและมีหนังสือรับรอง    
5.2 บริษัทฯ ต้องเสนอและยืนยันราคาบ ารุงรักษาเครื่องแบบรวมอะไหล่และแบบไม่รวมอะไหล่ต่อปี ใน

ระยะเวลา 5 ปี นับจากหมดสัญญารับประกันมาให้คณะกรรมการพิจารณา 
5.3 บริษัท ฯ จะส่งมอบเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน 270 

วันนับจากวันลงนามในสัญญา    
5.4 บริษัทฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย 

โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา  

 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 
1. ชื่อโครงการ      จัดซื้อเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง พร้อมระบบวางแผนรักษาและ      .    
.   ชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย (High Dose Rate Brachytherapy Unit with    
.   Treatment Planning System and Patient imaging and Dose Management) แขวงทุ่งพญาไท      . 
.   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                                         .     
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานรังสีรักษา    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์  . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       40,000,000.00       บาท  
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่            27 ธันวาคม 2562                             . 
เป็นเงิน          40,000,000.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                     -                    บาท  
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1    บริษัท กมลสุโกศล อีเล็คทริค  จ ากัด                 . 
5.2    บริษัท พัฒนาเครื่องมือแพทย์ จ ากัด                  . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1  นายณรงค์             อภิกุลวณิช        ต าแหน่ง  รองอธิบดีกรมการแพทย์                       .                           
6.2  นายวีรวุฒิ             อ่ิมส าราญ          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                          
6.3  นายจุมพล             สิงห์หิรัญนุสรณ์   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
6.4  นายพีรวิชญ์           ทพัวงษ ์           ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ  
6.5  นางสาวธิดา           นยิมไทย           ต าแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ ด้านบริการทางวิชาการ                                           
6.6  นางสาวสวุรรณี       วรรณศิโรรัตน์    ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล 
6.7  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา      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 

         (       นายพีรวิชญ์   ทัพวงษ ์     )                       (      นางสาวธิดา  นิยมไทย      ) 
                      นายแพทย์ช านาญการ                   นกัรังสีการแพทย์ช านาญการ ด้านบริการทางวิชาการ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         ( นางสาวสุวรรณี  วรรณศิโรรัตน์ )                      (นางสาวกาญจนาวดี   พิทักษ์จินดา) 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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