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รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
เคร่ืองสอ่งตรวจทางรังสี (Fluoroscopy X-ray Machine ) แบบ C-arm 
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
1. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
                เครื่องส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopy X-ray Machine ) แบบ C-arm พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานในห้องผ่าตัด 
        เพื่อช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัดดูต าแหน่งของอวัยวะที่ตอ้งการและบันทึกภาพขณะท าหัตถการแบบ Real time 

 
2.  คุณลักษณะทั่วไป 

2.1 เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคล่ือนที่ได้ สามารถใช้งานภายในและระหว่างห้องผ่าตัดได้ สะดวก มีแขนรูปโค้ง
ตัวซี ( C ) ยึดหลอดเอกซเรย์  และกล้องถ่ายทอดภาพท่ีปลายแต่ละข้างของแขนโค้งรูปตัวซี 

2.2 สามารถใช้ในงานผ่าตัดไดโ้ดยทัว่ไป มีโปรแกรมส าหรับใช้ในงานของหลอดเลือด Vascular ได ้
2.3 มีระบบส่องตรวจภาพ ( Fluoroscopy ) ใช้กล้องถ่ายทอดภาพเอกซเรย์ ( Image intensifier ) 
2.4 จอแสดงภาพชนิด High resolution TFT  จ านวน 2 จอ วางบนฐานล้อเดียวกนั สามารถเคล่ือนย้ายได้

สะดวก 
2.5 มีระบบบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 60,000 ภาพ  
2.6 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220-240 Volt  +/- 10%   50 Hz. 

 
3. คุณลักษณะเฉพาะ 

3.1 ชุดควบคุมการก าเนิดเอกซเรย์  (X-Ray Generator) 
3.1.1 เป็นแบบความถ่ีสูง  (High Frequency)  และมีก าลังของเครือ่งไม่น้อยกว่า 15 kW 
3.1.2 ให้ความต่างศักยร์ะหว่างขัว้หลอดเอกซเรย์ สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 120  kVp  
3.1.3 สามารถให้ค่ากระแสสูงสุดได้ไมน่้อยกว่า 75 mA ในการถ่ายภาพลงบนแผ่นฟิลม์โดยตรง   

       3.2 หลอดเอกซเรย์  (X-Ray Tube) 
3.2.1 เป็นหลอดเอกซเรย์แบบขั้วบวกหมนุ  (Rotating Anode)  
3.2.2 ที่ขั้วบวกสามารถทนความร้อนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 300,000  H.U.  และมีอัตราการระบาย

ความร้อนสูงสุดได้ไมน่้อยกว่า  70,000  H.U. ต่อนาที  
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       3.3   การปรับขนาดของล าเอกซเรย์  (Collimator) 
3.3.1 ใช้การปรับล าแสงแบบ Iris พร้อมระบบ Double Leaf Collimator หรือ Vertical Slot  

Collimator ท าให้สามารถปรับล าแสงเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่าง และขนาดของอวัยวะที่
ต้องการจะตรวจได ้ 

3.3.2 มีระบบ Preview เพื่อท าการปรับขนาดของล าแสงก่อนการท าการถ่ายภาพ เพื่อลดปริมาณรังสี 
หรือ Virtual collimation โดยปราศจากรังสี  

       3.4   ระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์ เพื่อดูภาพบนจอแสดงภาพ (Fluoroscopy Mode) 
 3.4.1   สามารถปรับค่าพลังงานของเอกซเรย์ไดใ้นช่วงไม่นอ้ยกว่า 40 - 120 kVp  
 3.4.2   สามารถปรับค่ากระแสไดใ้นชว่งไม่น้อยกว่า 1.5 – 10.0 mA ส าหรับการ Flu ปกต ิ 

           และสามารถปรับค่าได้ในชว่งไม่น้อยกว่า 1.5 - 20 mA เมื่อใช้แบบค่ากระแสไฟฟ้า  
           สูง  
3.4.3 สามารถควบคุมการท างานได้ทัง้แบบ อัตโนมัติ และแบบตัง้เองตามความต้องการ 

(Manual)  
3.4.4 สามารถเลือกการท างานได้ไม่น้อยกว่า สามแบบ คือ การถ่ายแบบ Radiography แบบถ่าย

ครั้งเดียว (One shot หรือ snapshot)  และแบบเป็นช่วง (Pulsed)  
3.4.5 มีระบบการปรับความเข้มของแสง แบบอัตโนมัติ แบบ ODDC หรือ AutoTrak ซ่ึง

สามารถปรับความสว่างของภาพให้เหมาะสมกับอวัยวะที่อยู่ใน Field ได้แม้อวัยวะที่
ต้องการถ่ายภาพนัน้ไม่ได้อยู่ตรงกลาง  

3.4.6 มีระบบ Smart Metal หรือ Metal Artifact Correction ผู้ใชส้ามารถท าการปรับระบบการ
ปรับภาพอัตโนมตัิให้เหมาะสมกับ Metal Sensitivity   

3.4.7 มีระบบ Automatic Brightness Stabilization (ABS) หรือสามารถปรับ Contrast และ 
Brightness รวมถึงการควบคุมการใช้ปริมาณรังสีได้แบบอัตโนมัติ 

       3.5   ระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์บนแผ่นฟิล์ม (Radiographic Mode) 
3.5.1 สามารถปรับค่ากระแสสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 75 mA  
3.5.2 สามารถปรับค่า mAs ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  250 mAs  

      3.6   ระบบการท างานของ แขนซี-อาร์ม 
3.6.1 มีความลึกของแขน (Depth) ไม่น้อยกว่า 66 ซม.   
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3.6.2 มีความกว้าง (Free space in arc) ไม่น้อยกว่า 76 ซม.  
3.6.3 สามารถเคล่ือนที่ ขึ้น-ลง ในแนวดิ่งได้ไม่น้อยกว่า 42 ซม. โดยอาศัยมอเตอร์ในการ

ขับเคล่ือน  
3.6.4 สามารถเคล่ือนที่ เข้า-ออก ในแนวนอน ได้ไม่น้อยกว่า 20 ซม.  
3.6.5 สามารเล่ือนแขนตามแนวโค้งได้ไมน่้อยกว่า 115 องศา  
3.6.6 สามารถหมุนแกน ซี-อาร์ม  ได้ไม่น้อยกว่า +/- 180 องศา   
3.6.7 สามารถปรับให้หัน ทางซ้ายหรือขวา ไดข้้างละไม่น้อยกว่า 10 องศา  

        3.7   ชุดรับและขยายความสว่างของเอกซเรย์ (Image Intensifier) พร้อมท้ังกล้องวิดโีอ (Video Camera) 
3.7.1 สามารถปรับขนาดของแผ่นรับภาพ (Intensifier) ได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด โดยขนาดใหญ่

สุดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หรือ 31 ซม.  
3.7.2 ใช้ระบบการถ่ายทอดภาพแบบ CCD ชนิดรายละเอียดสูงขนาดไม่น้อยกว่า 1k x 1k x16 bit 
3.7.3 สามารถกลับภาพ จากซ้ายไปขวา และบนลงล่างได ้ 
3.7.4 สามารถปรับเป็นภาพเนกกาตีฟได ้ 

       3.8   ชุดจอแสดงภาพ (T.V. Moniotor) 
3.8.1 มีจอแสดงภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18.1 นิ้ว รายละเอียดสูง 1,280 x 1,024 จ านวน 

2 จอ และมี Horizontal and vertical viewing angle 170°  
3.8.2 มีประสิทธิภาพในการแปลงเอกซเรย์ให้เป็นสัญญาณดิจติอล (DQE) ไม่น้อยกว่า 65%  
3.8.3 มีจอเป็นแบบ Touch screen เพื่อควบคุมการท างาน  

      3.9   ระบบการประมวลภาพ (Image Proccesing) 
3.9.1 สามารถเก็บภาพสุดท้ายในการถ่ายภาพเอกซเรย์ได้โดยอัตโนมัต ิ 
3.9.2 มีประสิทธิภาพในการประมวลผลขนาดไมน่้อยกว่า 1,000 X 1,000 X 12 bit 
3.9.3 มีระบบควบคุม Digital Brightness และ Contrast  
3.9.4 สามารถเก็บภาพได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60,000 ภาพ  
3.9.5 มีโปรแกรม Measurement และ Annotation  
3.9.6 สามารถสร้างภาพ Digital Subtraction (DSA)   เพื่อช่วยในการ Fluoroscopy ภาพทาง

ระบบหลอดเลือดโดยสามารถตัดหรือลบภาพท่ีไม่ต้องการ เช่น กระดกูหรือเนื้อเยื่อออก 
โดยสามารถมองเห็นแต่ภาพของเส้นเลือด 
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3.9.7 สามารถสร้างภาพ Roadmapping เพื่อช่วยในการใส่สาย Catheter ในหลอดเลือดได้ 
รวมถึงสามารถสร้าง   MSA  , RSA  , Pixel Shift/landmarking ได้ 

3.9.8 สามารถสร้างและบันทึกข้อมูลภาพแบบเคล่ือนไหว (cine loop) ได้ดว้ยความเร็วสูงสุดไม่
น้อยกว่า 12 ภาพต่อวินาที  และสามารถเลือกความเร็วในการแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า 3 
ระดับ โดยปรับ หยุด-เริ่ม ในต าแหน่งภาพท่ีต้องการดูได ้

3.9.9 สามารถใส่ชื่อคนไข้ รวมถึงลูกศรระบุต าแหน่ง หรือข้อความที่ต้องการ Comment ในภาพ
ได้ 

3.9.10 สามารถส่งภาพเข้าระบบ PACS ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีได ้
3.9.11 มีช่อง USB Port  ส าหรับถ่ายโอนข้อมูลภาพได้ 

 
4. อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง 

4.1 แว่นตาตะกั่ว                                                              จ านวน  2  ชุด 

4.2  เส้ือตะกั่วป้องกันรังสีแบบครึ่งท่อน  จ านวน  5  ชุด  

4.3  แผ่นป้องกัน ไทรอยด์     จ านวน  5  แผ่น  

4.4   เครื่องพิมพ์ภาพลงกระดาษ   จ านวน  1  ชุด     

4.5  ฉากตะกั่ว     จ านวน  1  ฉาก 

4.6  ชุดคอมพิวเตอร์ดูภาพเอกซเรย์จากระบบ PACS      จ านวน 1 ชุด 

       ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

 
5. การติดตั้ง 

5.1 บริษัทต้องท าการติดตั้งเครื่องโดยช่างผู้ช านาญที่มีประสบการณ์การติดตั้งและได้รับการอบรมจาก
บริษัทผู้ผลิต 

5.2 บริษัทส่งมอบคู่มือการใช้งานภาษาไทย อย่างน้อย 1 ชุด และคู่มือการซ่อมบ ารุงและวงจร (Tectnical 
Service Manuaul ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

5.3 บริษัทต้องเดินสายจากเครื่องท่ีติดตั้ง เพื่อส่งภาพเข้าระบบPACSของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
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5.4 บริษัทต้องท าการติดตั้งโปรแกรมใช้งานรุ่นใหม่(Software upgrade) ที่เสนอขายทุกครั้งเมื่อบริษัทผู้ผลิตมี
การปรับปรุงโปรแกรมใช้งานใหม่ ตลอดเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

5.5 ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopy X-ray Machine ) แบบ C-arm ต้องติดตั้งให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5.6 ผู้ขายต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานของเครื่อง การดูแลรักษาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง ให้แก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
6. การรับประกัน   

6.1 รับประกันตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ การซ่อม และเปล่ียน
อะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเครื่อง 

6.2 บริษัทต้องส่งช่างมาซ่อมภายใน 48 ช่ัวโมงภายในเวลาท าการ หลังจากได้รับแจ้ง หากเกิดการช ารุดขัดข้อง 
เนื่องจากการใช้งานตามปกติและผู้ขายท าการแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ยังใช้การไม่ได้ ผู้ซ้ื ออาจให้ผู้ขาย
เปล่ียนเฉพาะช้ินส่วนหรือเปล่ียนเครื่องใหม่ให้ภายใน 90 วัน 

6.3 ตลอดระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องส่งช่างมาตรวจสอบและดูแลสภาพเครื่องในสภาวะการใช้งานปกติ
โดยไม่คดิมูลค่าทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกนั  และรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้ทราบทกุครั้ง 

 
7. เงื่อนไขในการพิจารณาในการจัดซ้ือ 

7.1 เครื่องท่ีส่งมอบต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตที่ไหนมาก่อน และต้องผ่านการตรวจสอบ
จากกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัทเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 

7.2  ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิต 
7.3 ผู้ขายรับรองว่ามีอะไหล่ขายในท้องตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
7.4 ผู้ขายต้องคิดราคาค่าจ้างรายปีในการซ่อมบ ารุงเครื่องส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopy X-ray Machine ) 

แบบ C-arm พร้อมอุปกรณ์ประกอบท้ังหมด แบบไม่รวมอะไหล่ต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ของราคาที่ประมูล
ได้ (หลังหมดประกัน) และแบบรวมอะไหล่ (ยกเว้น X-ray Tube และ Detector) ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ราคาที่ประมูลได้ (หลังหมดประกัน)  โดยต้องน าเสนอในวันที่คณะกรรมการประกวดราคาคัดเลือก
เบื้องต้น และยืนราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันส้ินสุดระยะรับประกัน 


