รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ระบบเครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System)
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1. คุณลักษณะทั่วไป
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกำรวำงแผนกำรรักษำด้วยรังสีระยะไกล ทีส่ ำมำรถวำงแผนกำรรักษำด้วยเทคนิค
ฉำยรังสีสำมมิติ (3D Conformal Radiotherapy) และเทคนิคฉำยรังสีแปรควำมเข้ม (Intensity Modulated
Radiotherapy: IMRT) สำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องจำลองกำรรักษำ เครื่องฉำยรังสี และ
ระบบเครือข่ำยระบบเครือข่ำย (Network System) ที่มีอยู่ของกลุ่มงำนรังสีรักษำ สถำบันมะเร็งแห่งชำติ เพื่อรับ-ส่ง
ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรวำงแผนกำรรักษำได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ โดยมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย
ตำมข้อกำหนดหรือดีกว่ำ
2. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งำนที่มีประสิทธิภำพสูง เหมำะสำหรับวำงแผนกำรรักษำและคำนวณกำร
กระจำยของรังสีในกำรรักษำผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสำรองข้อมูล (Server) จำนวน 1 ชุด ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1.1.1 ระบบกำรประมวลผลเทียบเท่ำ Intel Xeon Processor E5-2600 series หรือ
เทียบเท่ำ
2.1.1.2 แผ่นจำนบันทึกข้อมูล (Hard Disk) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือดีกว่ำ
2.1.1.3 หน่วยควำมจำ (RAM) ชนิด DDR3 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB
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2.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบวำงแผนกำรรักษำ (Treatment Planning Workstation)
จำนวน 7 เครื่องที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1.2.1 ระบบกำรประมวลผลเทียบเท่ำ Dual Intel Xeon Processor E5-2600 หรือดีกว่ำ
2.1.2.2 หน่วยควำมจำ (RAM) ชนิด DDR4 ไม่น้อยกว่ำ 32 GB หรือดีกว่ำ
2.1.2.3 แผ่นจำนบันทึกข้อมูล (Hard Disk) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 GB ชนิด Solid State
Drive in RAID 1 หรือดีกว่ำ
2.1.2.4 กรำฟฟิกเป็นแบบ Graphics – NVIDIA Quadro P6000 หรือ M4000 หรือดีกว่ำ
2.1.2.5 จอแสดงผล (Monitor Display) ชนิด LED Monitor ที่มีควำมละเอียดสูง ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 24 นิ้ว สำมำรถแสดงผลที่มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1680 x 1050 Pixels
จำนวน 7 ชุด (จอปกติ/Wacom)
2.1.2.6 แป้นพิมพ์ (Keyboard) และ Optical Mouse จำนวน 7 ชุด เป็นอย่ำงน้อย
2.1.2.7 ระบบปฎิบัติกำรเป็นแบบ Windows
2.2 โปรแกรมวำงแผนกำรรักษำด้วยรังสีระยะไกลสำหรับลำรังสีโฟตอน ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
2.2.1 ระบบปฎิบัติกำรพื้นฐำนที่มีคุณลักษณะอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ทุกหน่วยกำรทำงำน
2.2.1.1 สำมำรถรับภำพจำกเครื่องถ่ำยภำพทำงรังสีชนิด CT, PET/CT และ MR จำกกำรส่ง
ข้อมูลในรูปแบบ DICOM หรือรับภำพจำกแผ่น CD หรือ DVD และสำมำรถรับโครง
ร่ำงอวัยวะ (ROIs) จำกแผนกำรรักษำหน่วยอื่นๆ ได้
2.2.1.2 สำมำรถส่งข้อมูลไปยังระบบ OIS, R&V และ DICOM ไปยังเครื่องวำงแผนกำรรักษำ
หน่วยอื่นๆ ได้ตำมลิขสิทธิ์ที่มีอยู่
2.2.1.3 ระบบต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดของ HIPAA (Health Insurance Portability and
Accountability Act)
2.2.1.4 มีฟังก์ชัน Undo/redo
2.2.1.5 รองรับกำรเชื่อมต่อกับเครื่องจำลองกำรรักษำแบบคอมพิวเตอร์ (Computer
Tomography Simulator) และเครื่องฉำยรังสีที่หน่วยงำนมีอยู่ได้ผ่ำนกำรเชื่อมต่อ
ด้วยระบบ DICOM
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2.2.2 โปรแกรมสำหรับกำหนดตำแหน่ง รูปร่ำงของรอยโรค และอวัยวะปกติข้ำงเคียง ที่มีคุณสมบัติ
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ จำนวน 7 ลิขสิทธิ์
2.2.2.1 มีเครื่องมือต่ำงๆ ในกำรวำดโครงร่ำงของรอยโรค และอวัยวะปกติ โดยวำดได้ทั้ง
แบบ manual และแบบ auto
2.2.2.2 สำมำรถวำดโครงร่ำงของอวัยวะต่ำงๆ แบบ Model-based หรือสำมำรถสร้ำง
ข้อมูลกำรวำดโครงร่ำงของอวัยวะต่ำงๆ เป็นแบบ Atlas Based โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วย
ในฐำนข้อมูลกำรรักษำได้
2.2.2.3 สำมำรถแสดงอวัยวะที่สนใจ (ROIs) ทั้งแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ รวมถึงสำมำรถ
ขยำย, Pan, ปรับ window/level or center/width ได้
2.2.2.4 สำมำรถทำ Image registration แบบ rigid และมีกำรเครื่องมือในกำร Fusion
ภำพจำกหลำกหลำยชุดภำพ โดยทำกำร Fusion ได้ทั้งแบบ Manual และแบบ
อัตโนมัติเป็นแบบ mutual information หรือ Gray level based registration
2.2.2.5 รองรับภำพโครงร่ำงอวัยวะได้ทั้งแบบ CT-PET/CT และ MR เป็นอย่ำงน้อย
2.2.3 โปรแกรมช่วยในกำรประเมินแผนกำรรักษำ (Evaluation) ทีม่ ีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
จำนวน 4 ลิขสิทธิ์
2.2.3.1 สำมำรถแสดง Dose statistics เพื่อใช้ในกำรประเมินแผนกำรรักษำ รวมไปถึงกำร
สร้ำงรำยกำรเงื่อนไขเป้ำหมำยเพื่อตรวจสอบแผนกำรรักษำได้
2.2.3.2 สำมำรถเปรียบเทียบแผนกำรรักษำแบบ side by side, DVH comparison หรือ
เทียบเท่ำ รวมไปถึงสำมำรถทำ Plan summation ได้
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2.2.4 โปรแกรมเตรียมกำรรักษำด้วยรังสีระยะไกล อย่ำงน้อยจำนวน 3 ลิขสิทธิ์
2.2.4.1 มีเครื่องมือสำหรับทำ Beam configuration หรือ สร้ำง Beam data list
2.2.4.2 มีเครื่องมือกำรเตรียมผู้ป่วยโดยกำรใช้จำกภำพ DRR
2.2.4.3 แสดงมุมมองของห้องฉำยรังสี Room view หรือ Beams Eye View display
2.2.4.4 สำมำรถเตรียมลำรังสีได้หลำยชุดจำกกำรรวมแผนกำรรักษำ รวมไปถึงกำรรวม
ปริมำณรังสีก่อนกำรรักษำที่รับมำจำกระบบกำรรักษำอื่นๆ เช่น กำรรักษำด้วยรังสี
ระยะใกล้
2.2.4.5 สำมำรถทำ Auto-scaling ค่ำปริมำณรังสีที่กำหนดได้
2.2.4.6 รองรับกำรใช้ Bolus
2.2.4.7 มี Template รองรับในส่วนของลำรังสี และค่ำเป้ำหมำยในกำรรักษำ
2.2.4.8 มี Plan generation protocol ที่สำมำรถสร้ำง โครงร่ำง, แผนกำรรักษำ, ลำรังสี
และค่ำเงื่อนไขแบบอัตโนมัติ
2.2.4.9 มีเครื่องมือในกำรทำ Commissioning สำหรับกำรสร้ำงข้อมูลของเครื่อง CT และ
cone beam (CBCT) สำหรับกำรปรับเทียบค่ำ HU ไปยังค่ำควำมหนำแน่น
2.2.4.10 มีเครื่องมือสำหรับกำรเตรียมข้อมูลทำกำรประกันคุณภำพ
2.2.4.11 มี Report templates
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2.2.5 โปรแกรมวำงแผนกำรรักษำด้วยเทคนิคกำรฉำยรังสีแบบสำมมิติ (3D-CRT) ที่มีคุณสมบัติอย่ำง
น้อยดังต่อไปนี้ อย่ำงน้อยจำนวน 3 ลิขสิทธิ์
2.2.5.1 สำมำรถทำรูปร่ำงลำรังสีด้วย MLC และ blocks
2.2.5.2 สำมำรถคำนวณกำรกระจำยรังสีร่วมกับกำรใช้ Shielding blocks
2.2.5.3 สำมำรถทำคำนวณกำรกระจำยรังสีร่วมกับกำรใช้ Static arcs
2.2.5.4 สำมำรถทำคำนวณกำรกระจำยรังสีร่วมกับกำรใช้ Dynamic conformal arcs
2.2.5.5 มีเครื่องมือในกำรวำด และสร้ำงช่องลำรังสีจำก BEV
2.2.5.6 สำมำรถสร้ำงช่องลำรังสีอัตโนมัติได้ตำมรูปร่ำงรอยโรค และอวัยวะปกติ
2.2.5.7 สำมำรถตั้งค่ำ resolution ของ Digitally Reconstructed Radiograph (DRR)
โดยกำหนดให้แสดงจำลองเนื้อเยื่อหรือกระดูกได้
2.2.5.8 สำมำรถ Copy/Opposite field ได้ และวำง Isocenters ทั้งด้ำน Sagittal,
coronal, axial ได้
2.2.5.9 สำมำรถรวมรังสีในกำรกำหนดลำรังสีแบบ Field-in-field
2.2.5.10 สำมำรถทำ Direct optimization จำกข้อมูลต่ำงๆ ของกำรฉำยรังสีแบบ 3D-CRT
เช่น leaf positions, beam weights, wedge angles, wedge fractions,
collimator angle, gantry angle และ couch angle
2.2.5.11 โปรแกรมกำรคำนวณของลำรังสีโฟตอน เป็นชนิด Collapsed Cone หรือ
Monte Carlo หรือเทียบเท่ำ
2.2.5.12 สำมำรถแสดงค่ำปริมำณรังสีในรูปแบบ Absolute หรือ Relative ได้
2.2.5.13 สำมำรถกำหนดควำมละเอียดของ Dose grid หรือ Calculation Matrix ได้
2.2.5.14 มี DICOM 3.0 และ DICOM RT interface
2.2.5.15 รองรับซี่กำบังรังสี (MLC) ของเครื่องเร่งอนุภำคของ Elekta, Varian และ
Siemens
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2.2.6 โปรแกรมวำงแผนกำรรักษำด้วยเทคนิคแปรควำมเข้ม (Intensity Modulated Radiation
Therapy; IMRT Planning) ที่มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ อย่ำงน้อยจำนวน 3 ลิขสิทธิ์
2.2.6.1 สำมำรถทำ Direct optimization สำหรับ step-and-shoot segment shapes
และ segment weights
2.2.6.2 สำมำรถทำ Direct optimization สำหรับ sliding window segments
2.2.6.3 สำมำรถทำ Interactive Optimization ได้โดยหยุดและปรับเปลี่ยนค่ำพำรำมิเตอร์
ของกำร optimization รวมถึงสำมำรถปรับเปลี่ยนและลบ Dose Constraints
หรือ Dose objectiveได้
2.2.6.4 รองรับซี่กำบังรังสี (MLC) ของเครื่องเร่งอนุภำคของ Elekta, Varian และ
Siemens
2.2.7 โปรแกรมที่รองรับกำรปรับค่ำเงื่อนไขที่หลำกหลำย (Multi-Criteria Optimizaion) เพื่อรองรับ
กำรปรับน้ำหนักของกำรกระจำยรังสีในแบบ real time จำนวน 2 ลิขสิทธิ์ โดยมี Navigation
tool ในกำรเลือกกำรกระจำยรังสีที่ส่งผลดีต่อกำรรักษำมำกที่สุด, มี Automatic tool สำหรับ
สร้ำงแผนกำรรักษำที่จะใช้ในกำรฉำยรังสีจริงจำกเงื่อนไขที่เลือกไว้ และรองรับเทคนิคกำรรักษำ
ทั้งแบบ SMLC และ DMLC หรือโปรแกรมรองรับกำรสร้ำงแผนกำรรักษำจำกภำพ MVCT ที่ได้
จำกกำรทำ IGRT ในแต่ละวัน เพื่อทำ adaptive calculations เพื่อประเมินผลกำรรักษำและ
ประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรทำ Re-planning
2.2.8 โปรแกรมรองรับกำรปรับแผนกำรรักษำไปยังเครื่องฉำยที่แตกต่ำง ในกรณีที่เครื่องฉำยเดิมไม่
สำมำรถให้บริกำรได้ จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2.2.8.1 ทำกำรปรับแผนกำรรักษำโดยจำลองปริมำณรังสีเดิม
2.2.8.2 สำมำรถสร้ำงแผนกำรรักษำของเครื่องฉำยรังสี และเทคนิคกำรฉำยรังสีทำงเลือก
จำกแผนกำรรักษำที่ได้รับกำรรับรองแล้ว
2.2.8.3 รองรับกำรปรับแผนกำรรักษำของเทคนิคกำรรักษำแบบ 3D-CRT และแบบ IMRT
2.2.8.4 ผู้ใช้เป็นผู้กำหนด protocol ในกำรสร้ำงแผนกำรรักษำใหม่
2.2.8.5 สำมำรถเปรียบเทียบแผนกำรรักษำที่สร้ำงขึ้นใหม่ กับแผนกำรรักษำเดิมได้หลำยวิธี
เช่น DVH curves, เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำปริมำณรังสี
2.2.8.6 แผนกำรรักษำที่ปรับแล้วสำมำรถรับรอง และใช้ในกำรรักษำผู้ป่วยในครั้งต่อไป
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2.2.9 โปรแกรมรองรับกำรทำ Automated Breast Planning ที่รองรับกำรสร้ำงแผนกำรรักษำแบบ
ปรับควำมเข้มบริเวณเต้ำนมแบบ tangential อย่ำงน้อยจำนวน 2 ลิขสิทธิ์
2.2.9.1 สำมำรถตรวจหำ radio-opaque markers เพื่อกำหนดบริเวณเต้ำนมที่จะรักษำ
แบบอัตโนมัติ
2.2.9.2 สำมำรถวำดโครงร่ำงเป้ำหมำยกำรรักษำที่เกี่ยวข้อง และอวัยวะที่มีควำมเสี่ยงแบบ
อัตโนมัติ
2.2.9.3 สำมำรถกำหนดลำรังสี มุมของหัวเครื่องฉำย และหน้ำต่ำงลำรังสีที่จะใช้ในกำรรักษำ
แบบอัตโนมัติ
2.2.9.4 สำมำรถสร้ำง objective function, optimization, segmentation และ
เป้ำหมำยกำรรักษำในทำงคลีนิคแบบอัตโนมัติได้
2.2.10 โปรแกรมรองรับกำรทำ Deformable image registration ระหว่ำงภำพ CT, MR และสำมำรถ
ทำกำร map structures ระหว่ำงชุดภำพที่สร้ำงโครงร่ำงไว้แล้วกับชุดภำพอื่นๆ ทำให้กำรสร้ำง
contouring รวดเร็วขึ้น จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2.2.10.1 มีเครื่องมือในกำรทำ Deformable registration เพื่อทำกำรแปลง (mappings)
ระหว่ำงภำพ CT หรือ MR ได้
2.2.10.2 สำมำรถทำกำรแปลง และรวมปริมำณรังสีระหว่ำง CT-datasets
2.2.10.3 สำมำรถส่งผ่ำน (propagation) และเชื่อมโยง (meshes) ภำพโครงร่ำงของอวัยวะ
ที่สนใจ (ROI) ระหว่ำงชุดภำพต่ำงๆ
2.2.10.4 มีสมกำรกำรทำ deformation แบบ Hybrid intensity หรือ structure based
หรือแบบ Rigid image registration
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2.3 อุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพแผนการรักษา และความถูกต้องในการวางแผนการรักษา
2.3.1 หุ่นจำลองตรวจสอบกำรกระจำยรังสีแบบสำมมิติ ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.3.1.1 หุ่นจำลองทำมำจำกวัสดุชนิด PMMA
2.3.1.2 หุ่นจำลองมีขนำดไม่ต่ำกว่ำ 22 เซนติเมตร x 40 เซนติเมตร
2.3.1.3 มีช่องสำหรับใส่หัววัดรังสีชนิด Cylinder โดยมีอุปกรณ์รองรับกำรวัดปริมำณรังสี
ด้วยหัววัดชนิด Semiflex ขนำด 0.125 ลูกบำศก์เซนติเมตร และ A1SL ขนำด
0.053 ลูกบำศก์เซนติเมตร ที่หน่วยงำนมีอยู่ได้เป็นอย่ำงน้อย
2.3.1.4 มีหัววัดรังสีชนิด p-Si ภำยในหุ่นจำลองจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1069 หัว โดยวำงเรียง
ตัวกันในแนว coronal และ sagittal
2.3.1.5 หัววัดรังสีมีขนำดไม่เกิน 1 x 0.05 ลูกบำศก์มิลลิเมตร (radial x axial)
2.3.1.6 พื้นที่วัดรังสีสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 20 x 38 ตำรำงเซนติเมตร (อำจทำได้โดยกำรรวม
พื้นที่กำรวัดขนำด 20 x 20 ตำรำงเซนติเมตร)
2.3.1.7 กำรกระจำยตัวของหัววัดรังสีในพื้นที่ 6 x 6 cm2 (central area) ต้องมีระยะห่ำง
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ในพื้นที่ภำยนอก central area
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2.3.1.8 ชุดอุปกรณ์มีควำมยำวไม่เกิน 71 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 27 กิโลกรัม
2.3.1.9 รองรับกำรวัดลำรังสี Photon ทั้งแบบ มี และไม่มี flattening filter
2.3.1.10 รองรับข้อมูลที่ส่งจำกเครื่องวำงแผนกำรรักษำในลักษณะ DICOM RT Plan และ
RT dose
2.3.1.11 กำรเชื่อมต่อเป็นลักษณะ Wireless data communication โดยมีแหล่งสำรองไฟ
แบบ Li-ion battery ที่รองรับกำรทำงำนได้มำกกว่ำ 4 ชั่วโมง
2.3.1.12 มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเคลื่อนที่ของหุ่นจำลองที่มีควำมแม่นยำของตำแหน่งดีกว่ำ
0.5 มิลลิเมตร สำมำรถเคลื่อนที่ในแนวแกน X, Y และ Z ได้ ±40 มิลลิเมตร
รวมถึงกำรเคลื่อนในแบบ Roll ได้ ±10 องศำ และ Tilt +3 องศำ/-6 องศำ จำก
ตำแหน่ง origin โดยตัวอุปกรณ์ควบคุมมีน้ำหนักไม่เกิน 17 กิโลกรัม
2.3.1.13 รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ำยหุ่นจำลอง
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2.3.2 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนกำรรักษำแบบรังสีศัลยกรรม แบบไม่ใช้ Film ที่
มีอุปกรณ์และคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.3.2.1 อุปกรณ์วัดกำรกระจำยรังสี
2.3.2.1.1 ประกอบไปด้วยหัววัดรังสีชนิด Diode detectors จำนวนไม่น้อยกว่ำ
1013 หัววัด และมี detector spacing ไม่เกิน 2.47 มิลลิเมตร
2.3.2.1.2 พื้นที่วัดรังสีขนำดไม่น้อยกว่ำ 77x77 ตำรำงมิลลิเมตร
2.3.2.1.3 รองรับกำรวัดปริมำณรังสีของลำรังสีโฟตอนทั้งพลังงำน 6 และ 10
เมกกะโวลต์ รวมถึงลำรังสีแบบ 6FFF และ 10FFF
2.3.2.1.4 อุปกรณ์มีควำมยำวไม่เกิน 320 มิลลิเมตร ควำมกว้ำงไม่เกิน 105
มิลลิเมตร ควำมสูงไม่เกิน 45 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 1.9
กิโลกรัม
2.3.2.2 หุ่นจำลองสำหรับใส่อุปกรณ์วัดกำรกระจำยรังสี และอุปกรณ์ประกอบ
2.3.2.2.1 หุ่นจำลองทำมำจำกวัสดุชนิด PMMA
2.3.2.2.2 มีควำมยำวไม่เกิน 518 มิลลิเมตร ควำมกว้ำงไม่เกิน 276 มิลลิเมตร และ
ควำมสูงไม่เกิน 323 มิลลิเมตร
2.3.2.2.3 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบชนิด CT/MRI, MRI signal generator, Ion
chamber สำหรับใส่หัววัดรังสีชนิด A16 ขนำด 0.007 ลูกบำศก์
เซนติเมตร, Universal spacer และ Film inserts
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2.3.3 ชุดหุ่นจำลองสำหรับตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรคำนวณปริมำณรังสีของระบบเครื่องวำง
แผนกำรรักษำ ที่ประกอบไปด้วย
2.3.3.1 หุ่นจำลองบริเวณทรวงอกขนำดไม่น้อยกว่ำ 43.2 เซนติเมตร x 38.1 เซนติเมตร x
22.9 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 11.2 กิโลกรัม
2.3.3.2 หุ่นจำลองทำมำจำกวัสดุเสมือนเนื้อเยื่อชนิด Epoxy และชุด Rod inserts ครบชุด
2.3.3.3 CT to Film fiducial markers จำนวน 1 ชุด
2.3.3.4 Alignment base จำนวน 1 ชิ้น
2.3.3.5 Holding device จำนวน 1 ชิ้น
2.3.3.6 Water equivalent rod สำหรับใส่หัววัดรังสีขนำด 0.6 cm3 และ 0.125 cm3
อย่ำงละ 1 ชิ้น
2.3.3.7 Lung equivalent rod สำหรับใส่หัววัดรังสีขนำด 0.125 cm3 จำนวน 1 ชิ้น
2.3.4 อุปกรณ์ตรวจสอบควำมสอดคล้องของภำพถ่ำยรังสีและกึ่งกลำงลำรังสี และรองรับกำร
ตรวจสอบตำแหน่งของกำรทำ IGRT แบบ End-to-end test ที่มีควำมกว้ำง ควำมยำว
และควำมสูงไม่เกินด้ำนละ 6 เซนติเมตร
2.4 อุปกรณ์ประกอบในการรักษาด้วยรังสี
2.4.1 อุปกรณ์รองนอนสำหรับกำรฉำยรังสีบริเวณเต้ำนม (Breast board)
2.4.2 หมอนรองศีรษะแบบใส รองรับกำรฉำยรังสีแบบปรับควำมเข้ม จำนวน 6 ชุด (36 ชิ้น)
2.4.3 เตำอบลมร้อนควำมกว้ำงภำยในไม่น้อยกว่ำ 68 เซนติเมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 53
เซนติเมตร และควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 25 เซนติเมตร พร้อมที่วำงเตำอบที่สำมำรถเคลื่อนที่ได้
2.4.4 ปั๊มลม และหัวต่อที่สำมำรถใช้กับอุปกรณ์ยึดตรึงที่หน่วยงำนใช้อยู่ได้
2.4.5 แผ่นรองนอน Vac Cushions ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 เซนติเมตร x 100 เซนติเมตร,
40 ลิตร จำนวน 4 ชิ้น
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3. การติดตั้ง

3.1 บริษัทผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรปรับปรุงห้องวำงแผนกำรรักษำ และต้องนำส่งแบบ
ปรับปรุงให้หน่วยงำนพิจำรณำก่อนดำเนินกำรปรับปรุง
3.2 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช่จ่ำยในกำรติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับเครื่องวำงแผนกำรรักษำ
3.3 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งระบบเครือข่ำย (network) ที่มีประสิทธิภำพในกำร
เชื่อมต่อระหว่ำงเครื่องวำงแผนกำรรักษำกับเครื่องจำลองกำรรักษำแบบคอมพิวเตอร์ (Computer
Tomography Simulator) และเครื่องฉำยรังสีที่หน่วยงำนมีอยู่ได้
3.4 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมผู้ใช้เครื่องวำงแผนกำรรักษำเพื่อให้เกิดควำมชำนำญ
และพร้อมดำเนินงำนได้
3.5 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย และดำเนินกำรจัดทำข้อมูลลักษณะกำรกระจำยลำรังสีของรังสีโฟ
ตอนทุกพลังงำน ของเครื่องฉำยรังสีทั้ง 2 เครื่องที่หน่วยงำนมีอยู่ได้ รวมทั้งต้องนำข้อมูลเข้ำเครื่องวำง
แผนกำรรังสีรักษำและทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรคำนวณกำรกระจำยรังสีให้เรียบร้อย
จนสำมำรถใช้งำนบริกำรรักษำผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง
3.6 บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบจัดส่งคู่มือกำรใช้เครื่องและคู่มือกำรซ่อมบำรุงแบบรูปเล่มหรือแผ่นซีดี
จำนวน 2 ชุด
3.7 กรณีที่มีควำมเสียหำยใดๆ ที่ได้เกิดขึ้นในหน่วยงำนอันสืบเนื่องมำจำกกำรติดตั้งเครื่องวำงแผนกำรรักษำ
ทำงบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำยทั้งหมด
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4. เงื่อนไขในการพิจารณาในการจัดซื้อ

4.1 เครื่องวำงแผนกำรรักษำและอุปกรณ์ประกอบทุกชิ้นที่จัดซื้อ ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน
4.2 กำรรับประกันคุณภำพอุปกรณ์ทุกชิ้นที่จัดซื้อให้เป็นดังต่อไปนี้
4.2.1 บริษัทฯ จะต้องรับประกันควำมเสียหำยของเครื่องวำงแผนกำรรักษำและอุปกรณ์ประกอบ
ทุกชิ้นจำกกำรใช้งำนปกติเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจรับเครื่อง
4.2.2 กรณีที่แผงวงจรอิเลคทรอนิคส์เสีย บริษัทฯจะเปลี่ยนแผงใหม่ทั้งแผง (จะไม่ทำกำรซ่อมหรือ
เปลี่ยนเฉพำะอุปกรณ์บนแผงตลอดระยะเวลำประกัน)
4.2.3 บริษัทฯ จะต้องจัดส่งช่ำงมำตรวจเช็คเครื่องและระบบต่ำงๆ อย่ำงน้อยทุก 3 เดือน
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร
4.2.4 บริษัทจะต้องติดต่อกลับไม่เกิน 2 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้งปัญหำและจะต้องจัดส่งช่ำงมำ
ดำเนินกำรแก้ไขซ่อมแซมภำยใน 1 วัน
4.3 บริษัทฯ จะต้องเสนอรำคำค่ำบริกำรซ่อมบำรุง (Service Contract) หลังหมดกำรรับประกันแบบไม่รวม
อะไหล่ และแบบรวมอะไหล่ทุกชิ้น เป็นเวลำ 5 ปี ภำยหลังหมดสัญญำรับประกันตำมเงื่อนไขในกำร
จัดซื้อ และบริษัทสำมำรถทำสัญญำกับทำงหน่วยงำนได้ตำมระเบียบรำชกำรภำยใต้กฎหมำยไทย
4.4 กำหนดส่งมอบและติดตั้งภำยใน 210 วันนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
4.5 บริษัทฯ ต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ำยในประเทศไทย
โดยให้ยื่นเอกสำรในวันยื่นเสนอรำคำ

แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จา่ ย
การจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ ิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System) แขวงทุ่งพญาไท
. เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
.
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานรังสีรักษา ส่วนราชการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ .
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
50,000,000.00
บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
27 ธันวาคม 2562
.
เป็นเงิน
50,000,000.00
บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 บริษัท กมลสุโกศล อีเล็คทริค จากัด
.
5.2 บริษัท พัฒนาเครื่องมือแพทย์ จากัด
.
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายณรงค์
อภิกุลวณิช
ตาแหน่ง รองอธิบดีกรมการแพทย์
.
6.2 นายวีรวุฒิ
อิม่ สาราญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
6.3 นายจุมพล
สิงห์หิรัญนุสรณ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
6.4 นายภูวศิษฐ์
วรารัฐเรืองวุฒิ ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา
6.5 นางสาวเยาวภา พิสทุ ธิทรัพย์ ตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชานาญการพิเศษ
ด้านบริการทางวิชาการ
6.6 นางสาวธิดา
นิยมไทย
ตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชานาญการ ด้านบริการทางวิชาการ
6.7 นางสาวกาญจนาวดี พิทักษ์จินดา ตาแหน่ง นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์
.
(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ
(
นายณรงค์ อภิกุลวณิช
)
รองอธิบดีกรมการแพทย์
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(
นายวีรวุฒิ อิ่มสาราญ )
( นายจุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ )
ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รองผู้อานวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
( นายภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ )
( นางสาวเยาวภา พิสุทธิทรัพย์ )
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา นักรังสีการแพทย์ชานาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
( นางสาวธิดา นิยมไทย )
(นางสาวกาญจนาวดี พิทักษ์จินดา)
นักรังสีการแพทย์ชานาญการ ด้านบริการทางวิชาการ นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์

