




















แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ     ซื้อเข็มใชสําหรับรักษามะเร็งในตับรวมกับเครื่อง Radio Frequency Ablation      .  
                      พรอมอุปกรณ จํานวน 9 รายการ                                                             .      

2. หนวยงาน กลุมงาน/ฝาย          กลุมงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร                           .         

    สวนราชการ       สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ                                                                      .   .  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร                          4,629,452.40                             บาท  
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที ่          25   พฤษภาคม ๒๕64                        . 
    เปนเงิน          4,629,452.40       บาท  ราคา/หนวย (ถามี)                 -                   บาท 
                     ตามรายละเอียดแนบทาย                                                                             . 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1   บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด                                                    . 
    5.2   บริษัท ดามพหัสดินทร จํากัด                                                                           . 
    5.3   บริษัท เอ ซี อี คอมเมอรเชียล จํากัด                                                                  . 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1  นางสาวอรัฐา          ตันติโชต ิ        ตําแหนง       นายแพทยชํานาญการ                        . 
    6.2  นางสาวเนตรชนก    สมสมัย          ตําแหนง       นักรังสีการแพทยชํานาญการ               . 
                                                                         ดานบริการทางวิชาการ                      . 
    6.3  นางปารณีย         รัตนภาสุร       ตําแหนง       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          . 
                                                                         ดานการพยาบาลผาตัด                        .          
.                                                                                                         
.                  

 

 

 

     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
             (นางสาวอรัฐา     ตันติโชต)ิ 

                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                 (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)                              (นางปารณีย     รัตนภาสุร)    

 

 

 

 

 

 



ลําดับ

ที่
รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย ราคารวม(บาท)

1 ชุดอุปกรณสําหรับจี้ทําลายเนื้องอกดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ 19 ชิ้น 27,000.00         513,000.00        

2

วัสดุสําหรับอุดก้ันหลอดเลือดชนิดขดลวดอุดหลอดเลือดแบบ

ปลดดวยลวดผลักดัน 55 ชิ้น 4,494.00          247,170.00        

3

สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษแบบหลอลื่นพิเศษ

พรอมลวดนํา 245 ชิ้น 13,375.00         3,276,875.00      

4
สายลวดนําสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสวนปลาย

ขนาดเล็กพิเศษแบบหลอลื่นพิเศษ 44 ชิ้น 5,093.00          224,092.00        

5 ชุดทอนําสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กพิเศษ  8 ชิ้น 2,140.00          17,120.00          

6 วัสดุอุดก้ันหลอดเลือด 36 ชิ้น 3,745.00          134,820.00        

7
สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กเพื่อการนําสงขดลวดอุดก้ันหลอด

เลือด 3 ชิ้น 8,281.80          24,845.40          

8 สายสวนหลอดเลือดเพ่ือการวินิจฉัย 170 ชิ้น 749.00             127,330.00        

9 วัสดุสําหรับอุดก้ันหลอดเลือดชนิดขดลวดปลดได 4 ชิ้น 16,050.00         64,200.00          

4,629,452.40    

                            (นางสาวอรัฐา     ตันติโชติ)

 (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ

          (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)            (นางปารณีย     รตันภาสุร)   

เข็มใชสําหรับรักษามะเร็งในตับรวมกับเครื่อง Radio Frequency Ablation พรอมอุปกรณ จํานวน 9 รายการ

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



รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของเข็มใชสําหรับรักษามะเร็งในตับ 
รวมกับเคร่ือง Radio Frequency Ablation พรอมอุปกรณ จํานวน 9 รายการ 

 
 

1. ชุดอุปกรณสําหรับจ้ีทําลายเน้ืองอกดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ จํานวน 19 ชิ้น 

     วัตถุประสงค  
           1. ใชทําลายกอนเน้ืองอกมะเร็งตับในระยะเริ่มตน ที่ไมสามารถทําการรักษาดวยวิธีการผาตัดหรือการ
เปลี่ยนตับ หรือเปนทางเลือกสําหรับผูปวยท่ีไมตองการผาตัด โดยกอนเนื้องอกที่มีกอนเดียวตองมีขนาดไมเกิน 5 ซม. 
หรือเน้ืองอกจํานวนไมเกิน 3 กอนโดยแตละกอนขนาดไมเกิน 3 ซม. และไมมีการลุกลามไปอวัยวะอ่ืน ไมมีการ
ลุกลามเขาไปในหลอดเลือด รวมท้ังผูปวยไมอยูในภาวะตับแข็งระดับ C (Child-Pugh class C)    
           2. ใชทําลายกอนเน้ืองอกชนิดแพรกระจายมาที่ตับที่ไมสามารถทําการรักษาดวยวิธีผาตัดหรือการเปลี่ยนตับ
โดยกอนเนื้องอกที่มีกอนเดียวตองมีขนาดไมเกิน 5 ซม. หรือเน้ืองอกจํานวนไมเกิน 3 กอนโดยแตละกอน ขนาดไมเกิน 
3 ซม. โดยที่ยังไมมีการแพรกระจายไปยังอวัยวะอ่ืน หรือเปนการกระจายที่สามารถควบคุมได 
 
      คุณลักษณะเฉพาะ 
        1. เปนชุดอุปกรณที่อาศัยคลื่นความถ่ีวิทยุทําใหเกิดความรอนเพ่ือทําลายกอนเน้ืองอกประกอบดวยเข็มที่ใช
สอดผานทางผิวหนังลงไปจนถึงตาํแหนงกอนเน้ืองอกของอวัยวะน้ันๆ โดยตอกับเครื่องทําลายเนื้องอกดวยคล่ืนวิทยุ
ผานอุปกรณส่ือรับความรอน  
         2. เข็มมี 2 แบบ คือ แบบตรง และ แบบท่ีมีลักษณะเหมือนรม เมื่อกางออกแลว ทําใหครอบคลุม
ตําแหนงของกอนมะเร็งอยางถูกตองแมนยํา ขารมแตละขาจะมีชองวางระหวางกันไมนอยกวา 1 ซม. ออกแบบใหมี
ประสิทธิภาพในการสงคล่ืนความถ่ีไปถึงและครอบคลุมเซลลของกอนมะเร็ง 
         3. ลักษณะของเข็มออกแบบใหคล่ืนความถ่ี สามารถทําลายกอนมะเร็งไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           4. Grounding Pad ออกแบบเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิด Complication ตอคนไข 
         5. เข็มแบบตรงมีขนาดไมนอยกวา 1 เซนติเมตร และแบบรมมีขนาดตั้งแต 2 เซนติเมตร ถึง 5 เซนติเมตร 
สามารถเลือกใชไดตามขนาดของกอนมะเร็ง 
         6. เข็มมีความยาวตั้งแต 15 เซนติเมตร ถึง 25 เซนติเมตร สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมของ
ตําแหนงกอนมะเร็ง 
         7. การ Ablation จะเริ่มจากปลายของเข็ม และ Ablate ยอนกลับมาสูจุดศูนยกลางของเข็ม และคอยๆ 
ทําการเผาไหมยอนกลับไปสูปลายเข็มอีกครั้ง เพ่ือใหการ Ablation ครอบคลุมทุกเซลลของกอนมะเร็งที่เรา
ตองการ Ablation 
  
 

(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวอรัฐา    ตันติโชต)ิ 
(ลงช่ือ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
           (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)       (นางปารณีย   รัตนภาสุร) 
 

/2.วัสดุ... 
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2. วัสดุสําหรับอุดกั้นหลอดเลือดชนิดขดลวดอุดหลอดเลือดแบบปลดดวยลวดผลักดัน จํานวน 55 ชิ้น  

วัตถปุระสงค  
1. ใชอุดโพรงหลอดเลือดดําในโรคที่มีการเชื่อมตอกันอยางผิดปกติระหวางหลอดเลือดแดงและโพรงหรือ

แองหลอดเลือดดํา (Dural Arterovenous Fistula, Venous pouch) 
2. ใชในกรณีที่มีความจําเปนตองอุดหลอดเลือดหลัก (Sacrification) 

 
คุณลักษณะเฉพาะ   
1. เปนขดลวดพิเศษที่มีขน fiber หุมรอบ มีรูปรางและขนาดตางๆ กัน (Pre-Shaped) เพื่อการเลือกใชให

เหมาะสมกับขนาดของหลอดเลือดหรือรอยโรค โดยใชสายลวด (Coil Pushing Wire) ดันขดลวดผานสายสวน
หลอดเลือด (Interventional Vascular Guiding Catheter หรือ Microcatheter) สูตําแหนงที่ตองการ เมื่อวาง
ขดลวดในหลอดเลือดแลวจะไมสามารถดึงกลับออกได 

2. เปนขดลวดท่ีมีเสนใยหุมอยูใชเพ่ือการรักษาหลอดเลือดที่โปง หรือ ใชเปนขดลวดสําหรับปด/ อุดรูรั่ว
ในเสนเลือด 

3. ขดลวดใชวัสดุทําจาก Platinum หุมดวยเสนใย Dacron Fibers 
4. ขดลวดมีขนาดใหเลือกระหวาง 0.018 น้ิว และ 0.035 น้ิว 
5. ขดลวดมีรูปรางใหเลือก VortX, Diamond, Multi Loop, Complex Helical และ Straight 
6. มีขนาดของขดลวดตั้งแต 2 – 9 มิลลิเมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวอรัฐา    ตันติโชต)ิ 

(ลงช่ือ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
           (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)       (นางปารณีย   รัตนภาสุร) 
 
 
 

/3.สายสวน... 
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3. สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษแบบหลอล่ืนพิเศษพรอมลวดนํา จํานวน 245 ชิ้น 

 วัตถุประสงค  
เปนอุปกรณใชสอดเขาหลอดเลือด เพื่อการตรวจวินิจฉัยโดยการฉีดยาเคมีและใชสําหรับเปนทอนํา

อุปกรณลวดนําหรือสายสวนเพ่ือขยายหลอดเลือดหรืออุดเสนเลือด ในการวินิจฉัยและการทํารังสีรวมรักษา 
(Intervention) 

 
 คุณลักษณะเฉพาะ   

  1. เปนอุปกรณสายสวนหลอดเลือด เพ่ือการตรวจวินิจฉัยโดยการฉีดสีและใชสําหรับเปนทอนําอุปกรณ
ลวดนําหรือสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดหรืออุดเสนเลือด 
  2. วัสดุผลิตเปน Vortec Fiber Braiding ทําใหสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กมีความแข็งแรงลดการคดงอ 
(Kink) และแทรกผานหลอดเลือดไดด ี

3. สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษมีชนิดใหเลือกดังนี ้

 Renegade STC 18 

 Renegade Fiber Braided 

 Renegade HI-FLO 
4. บริเวณผิวดานนอกเคลือบดวย Hydrophilic Coating ทําใหสายสวนขนาดเล็กสามารถแทรกผาน

หลอดเลือดไดด ี
5. บริเวณผิวดานในเคลือบดวย PTFE ทําใหลวดนําสายสวนหรือขดลวดสําหรับอุดหลอดเลือด (Coil) ผานไดด ี
6. ความยาวของสายสวนมีขนาดใหเลือกตั้งแต 105 เซนติเมตร ถึง 150 เซนติเมตร 
7. ใชรวมกับลวดนําขนาดเล็ก สวนปลายของสายสวนสามารถดัดไดดวยความรอน 
8. รองรับการใชงานรวมกับลวดนําสายสวนที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 0.014 ถึง  0.018 น้ิว 
9. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และพรอมใชงานไดทันที โดยมีขนาดบรรจุ 1 กลอง ตอ 1 ชิ้น 

 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวอรัฐา    ตันติโชต)ิ 

(ลงช่ือ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
           (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)       (นางปารณีย   รัตนภาสุร) 
 
 
 

/4.สายลวด... 
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4. สายลวดนําสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงสวนปลายขนาดเล็กพิเศษแบบหลอล่ืนพิเศษ  
    จํานวน 44 ชิ้น 

 
 วัตถุประสงค  

เปนลวดนําสายสวนเขาสูหลอดเลือดสวนตางๆ ของรางกายชวยพยุงและนําสายสวนเพ่ือการขยายหลอด
เลือดแดงสวนปลาย 

 
 คุณลักษณะเฉพาะ   

1. ทําจากวัสด ุNitinol  ทําใหสามารถควบคุมทิศทางไดด ี
2. สวนปลายเปนแบบ Diamond Cut Nitinol Hypotube ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถเขาสูเสนเลือดตางๆ 

ที่มีความโคงงอไดด ี
3. ปลายของลวดนํามีใหเลือดใชทั้งแบบตรงและแบบโคง 
4. สามารถมองเห็นไดชัดขณะทําเอ็กซเรย 
5. ลวดนําเคลือบดวย Hydrophilic coating เพ่ือทําใหลื่นเขาสูสวนท่ีตีบตันไดงาย   
6. สายลวดมีขนาดใหเลือกใชตั้งแต 0.014 ถึง 0.016 น้ิว 
7. ความยาวของสายลวดมีขนาดใหเลือกตั้งแต 140 ถึง 180 เซนติเมตร 
8. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และพรอมใชงานไดทันที โดยมีขนาดบรรจุ 1 ชิ้น ตอ 1 กลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวอรัฐา    ตันติโชต)ิ 

(ลงช่ือ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
           (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)       (นางปารณีย   รัตนภาสุร) 
 
 
 
 

/5.ชุดทอ... 
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5. ชุดทอนําสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กพิเศษ  จํานวน 8 ชิ้น 

 วัตถปุระสงค 
   ใชเปนชองทางสาํหรับทําการสอดใสลวดนําสายสวน (Guide wire) เขาไปในหลอดเลือดแดงสวนปลายที่มี
ขนาดเล็กมาก (ไมเกิน 2 มิลลิเมตร) ภายหลังการแทงเข็มเขาไปในหลอดเลือดเหลานี้ยอนทางข้ึนไป (Retrograde 
puncture and catheterization) ซึ่งหัตถการดังกลาวมีความจําเปนในกรณีที่จําเปนตองถางขยายหลอดเลือด
แดงของขาท่ีมีการอุดตันเปนรอยโรคยาว แตไมสามารถสอดใสลวดนําและสายสวนผานทางหลอดเลือดแดงจาก
สวนตนลงมาได (Antegrade puncture and catheterization) การสอดใสสายสวนยอนทางข้ึนไปนี้จะสามารถ
ทําการดึงลวดนําและสายสวนในสวนตนลงมาไดและจะทําใหการถางขยายหลอดเลือดเปนผลสําเร็จ 

 
 คุณลักษณะเฉพาะ   

1. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และพรอมใชงานไดทันที โดยมีขนาดบรรจุ 1 กลอง ตอ 1 ชิ้น 
2. ออกแบบเพ่ือใหใชงานไดสะดวก มีความทนทานสูง 
3. มี Dilator ที่รองรับขดลวดขนาดไมนอยกวา 0.018 นิ้ว ซึ่งเปนแพลตทินัม tip และไมสามารถหัก

หรืองอไดงาย 
4. มีปลาย 2 แบบ ใหเลือก คอื แบบตรง และแบบตัว J 
5. มีจุดบอกตําแหนงของขดลวดที่สามารถมองผานเครื่องเอกซเรยได เพ่ือความแมนยําของตําแหนงที่ตองการ 
6. มีจุดบอกตําแหนงที่ปลายของ Dilator เพ่ือความถูกตองของตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวอรัฐา    ตันติโชต)ิ 

(ลงช่ือ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
           (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)       (นางปารณีย   รัตนภาสุร) 
 
 
 

/6.วัสดุ... 
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6. วัสดุอุดกั้นหลอดเลือด จํานวน 36 ชิ้น 

 วัตถุประสงค 
 1. โรคหลอดเลือดแดงเช่ือมตอกับหลอดเลือดดําอยางผิดปกติ (Arterovenous Malformation โดยการ

ฉีด Embolic Particle ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของหลอดเลือดผานเขาไปในตําแหนงของหลอดเลือดที่ผิดปกต ิ
2. เพ่ืออุดหลอดเลือดกอนการผาตัด (Preoperative embolization) ทําใหลดปริมาณการเสียเลือดใน

ระหวางการผาตัดโดยเฉพาะในการผาตัดเน้ืองอกของอวัยวะใดๆ ชนิดที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงเปนจํานวนมาก โดย
การฉีด Embolic Particle ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของหลอดเลือดผานทางสายสวนหลอดเลือดเขาไปอุด
หลอดเลือดที่มาเลี้ยงกอนเนื้องอกน้ันๆ โดยควรอุดหลอดเลอืดกอนการผาตัดไมนานกวาหนึ่งสัปดาห 

3. เพ่ืออุดหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเน้ืองอกบางชนิดใหมีขนาดเล็กลงเปนการทดแทนการผาตัดได หรือใชเปน
การรักษาแบบประคับประคองในกรณีที่ ไมสามารถผาตัดออกได  เน้ืองอกเหลานี้ ไดแก  hemangioma, 
angiomyolipoma  
 

 คุณลักษณะเฉพาะ   
1. เปนวัสดุอุดชนิดอนุภาค (Polyvinyl Alcohol Particles) เปนอณูขนาดเล็ก ใชฉีดเพ่ืออุดหลอดเลือด

สําหรับอุดกั้นหลอดเลือด 
2. เปนสารแขวนลอยในสารทึบแสง 
3. เคลื่อนตัวไดรวดเร็วระหวางอยูในทอนําสง  
4. มีปริมาณของอณูแหงไมนอยกวา 1 cc. / vial  
5. มีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยหลายขนาด เชน ขนาด 45-150 ไมครอน, 150-250 ไมครอน,  

250-355 ไมครอน, 355-500 ไมครอน, 500-710 ไมครอน, 710-1000 ไมครอนและ 1000-1180 ไมครอน 
6. ขนาดบรรจุ 2 Vials / กลอง  
7. ผลิตภัณฑบรรจุในซองที่ผานการทําใหปราศจากเชื้อแลว 

 
 

 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวอรัฐา    ตันติโชต)ิ 

(ลงช่ือ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
           (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)       (นางปารณีย   รัตนภาสุร) 
 
 

/7.สายสวน... 
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7. สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กเพื่อการนําสงขดลวดอุดกั้นหลอดเลือด จํานวน 3 ชิ้น 

 วัตถุประสงค ใชสวนหลอดเลือดไปสูอวัยวะที่ตองการเพ่ือฉีดสารทึบรังสีในการวินิจฉัยโรค หรือทํารังสี
รวมรักษา และเพื่อการนําสง Embolic material  
 

 คุณลักษณะเฉพาะ   
1. เปนสายสวนขนาดเล็ก ท่ีมี ID lumen ขนาดไมนอยกวา ๐.027 นิ้ว ชวยให High-flow ดี สวน OD 2.8 Fr 
2. มี High dynamic burst pressure ที่ไมนอยกวา 800 psi   
3. มี Hub ที่ใสงายตอการมองเห็น 
4. บริเวณ distal tip มีการทํา Polished with RO marker  
5. บริเวณผิวนอกเคลือบดวย Hydrophilic Coating จึงทําใหสายสวนขนาดเล็กนี้มีคุณสมบัติที่ดีข้ึน 

และไมกอใหเกิดอันตรายตอเสนเลือด 
6. กันการหักงอดวยการพันดวย Fiber platinum และยังชวยเสริมแรงสงตรงสวน distal access  
7. แนะนําใชรวมกับ Guide wire ไมนอยกวา ๐.016 นิ้ว และ minimum Guiding Catheter I.D.  

ไมนอยกวา ๐.038 น้ิว  
8. ใน 1 set ประกอบไปดวย  1 Renegade (Microcatheter), 1 Fathom ไมนอยกวา ๐.016 นิ้ว 

(guide wire), 1 torque device และ 1 guide wire introducer 
9. ความยาวของสายสวนขนาดเล็กมีตั้งแต 105 เซนติเมตร ถึง 150 เซนติเมตร  

 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวอรัฐา    ตันติโชต)ิ 

(ลงช่ือ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
           (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)       (นางปารณีย   รัตนภาสุร) 
 
 
 
 
 

/8.สายสวน... 
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8. สายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย จํานวน 170 ชิ้น 

 วตัถุประสงค ใชในผูปวยสูงอายุหรือผูปวยท่ีมีหลอดเลือดโคงงอมาก หรือในกรณีท่ีใช Vascular 
Diagnostic Catheter แลวไมสามารถเขาถึงหลอดเลอืดที่ตองการได 
 

 คุณลักษณะเฉพาะ   
 1. เปนสายสวนหลอดเลือดท่ีเคลือบสาร hydrophilic เพ่ือการฉีดสารทึบรังสีในการวินิจฉัย ซึ่งมีขนาด 

ความยาว และรูปรางตางกันท่ีมีความลื่นมากเปนพิเศษ เพ่ือทําใหการเขาถึงตําแหนงหลอดเลือด ที่ตองการตรวจ  
(selectivity) งายขึ้น และทําใหเวลาในการปฏิบัติการส้ันลง อีกทั้งเปนการลดภาวะแทรกซอน ที่อาจจะเกิดข้ึนได     

2. เปนอุปกรณสายสวนหลอดเลือด เพ่ือการตรวจวินิจฉัยโดยการฉีดสีและใชสําหรับเปนทอนําอุปกรณ
ลวดนําหรือสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือด 

3. เสนผาศูนยกลางภายในของสายสวนมีขนาดไมนอยกวา 5 Fr. 
4. สายสวนสวนปลายมีความออนตัว เพื่อลดความบาดเจ็บ (Traumatic) ของเสนเลือด  
5. สวนปลายของสายสวนมีความโคงแบบตางๆใหเลือกตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาค

ของหลอดเลือด เชน ChgC, C2, H1, Pigtail ,Mix เปนตน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวอรัฐา    ตันติโชต)ิ 

(ลงช่ือ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
           (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)       (นางปารณีย   รัตนภาสุร) 
 
 
 
 

/9.วัสดุ... 
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9. วัสดุสําหรับอุดกั้นหลอดเลือดชนิดขดลวดปลดได จํานวน 4 ชิ้น 

 วัตถุประสงค  
1. เพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดสมองโปงพอง (Aneurysms) โดยการนํา Detachable Coils น้ี ผานทาง

สายสวนหลอดเลือดเพื่อปดกั้นเฉพาะสวนของหลอดเลือดท่ีโปงพองน้ัน ซึ่งเปนวิธีการรักษาแทนการผาตัดเปด
สมองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ใชเพื่ออุดรูรั่วของหลอดเลือดท่ีฉีกขาดซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคของผนังหลอดเลือดเอง โดยการ
นํา Detachable Coils น้ีผานทาง Vascular Guiding Catheter ไปยังตําแหนงน้ันๆ จะใชในกรณีที่รูรั่วหรือชอง
ฉีกขาดของหลอดเลือดมีขนาดเล็กซึ่ง Detachable Balloon ไมสามารถผานเขาไปได 

3. ใชเพ่ืออุดการเชื่อมตออยางผิดปกติของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา (Arterovenous Fistula) 
จะใชในกรณีท่ีรูเชื่อมตอมีขนาดใหญเกินกวาที่จะใช Liquid Embolic Materials 
 

 คุณลักษณะเฉพาะ   
1. เปนขดลวดท่ีมีเสนใยหุมอยูใชเพ่ือการรักษาหลอดเลือดท่ีโปง หรือ ใชเปนขดลวดสําหรับปด/ อุดรูรั่ว

ในเสนเลือด 
2. ขดลวดใชวัสดุทําจาก Platinum หุมดวยเสนใย Dacron Fiber  
3. ขดลวดมีขนาดใหเลือกระหวาง 0.018 นิ้ว และ 0.035 นิ้ว 
4. มีหลายขนาด และหลากหลายแบบตามความเหมาะสมของแตละ case (Multiple Coil Shape 

Option) ดังน้ี 
  2D Helical shaped – Standard length 
  2D Helical shaped – Long length 
  Diamond shaped 

5. เปนเทคโนโลยีใหมมี Delivering System ในตัว สามารถ Retrieve Coil กลับได หากยังไมพน 
marker ตําแหนงที่ตองการจะปลดขดลวด  

6. มีขนาดของขดลวดตั้งแต 2 – 22 มิลลิเมตร มีความยาว 4 - 60 เซนติเมตร 
7. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และพรอมใชงานไดทันที โดยมีขนาดบรรจุ 1 กลอง ตอ 1 ชิ้น 

 
 
 

 
(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 

            (นางสาวอรัฐา    ตันติโชต)ิ 

(ลงช่ือ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
           (นางสาวเนตรชนก    สมสมัย)       (นางปารณีย   รัตนภาสุร) 
 

/เงื่อนไข... 
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เง่ือนไขเฉพาะ 

1. มีเอกสารรับรองการเปนตัวแทนจําหนาย 
2. ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานอาหารและยา  ประเทศไทย 
3. บรรจุภัณฑอยูในซองปราศจากเชื้อ (Sterilization) มีแจงวันหมดอายุ, ขนาดความยาว, และขนาดบรรจุ

ใน 1 กลอง 
4. บรรจุภัณฑตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่รับมอบ 
5. ในกรณีที่บรรจุภัณฑใกลหมดอายุ (กอน 8 เดือน) ผูขายตองยินยอมใหเปลี่ยนใหม โดยไมคิดคาใชจาย 

และบรรจุภัณฑที่เปลี่ยนตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา ๑๒ เดือน   
 
 
 
 
 
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................ประธานกรรมการ 
      (   นางสาวอรัฐา     ตันติโชต ิ      ) 
 
   (ลงชื่อ) ........................................................................กรรมการ 
      (   นางสาวเนตรชนก    สมสมัย         ) 
 
   (ลงชื่อ) ........................................................................กรรมการ 
      (   นางปารณีย    รัตนภาสุร      ) 
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