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เคร่ืองสแกนฟนัในช่องปาก ระบบสามมิติ (Intraoral Scanner 3D digital system) 

 
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ เครื่องสแกนฟันในชอ่งปาก ระบบสามมติ ิแขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง แต่ละเครื่องประกอบด้วย 

คุณสมบัติทัว่ไป  
1. ประกอบด้วย เครื่องถ่ายภาพสามมิตแิละออกแบบชิ้นงาน ระบบกล้องถ่ายภาพในช่องปากสามมิติ ระบบ

คอมพิวเตอรแ์ละจอภาพ และโปรแกรม 
2. ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท ์50 เฮิทซ ์ 
3. สามารถสแกนภาพในช่องปาก เพ่ือการออกแบบและบูรณะฟันทีม่ีลักษณะงานเป็น Inlay/Onlay, Veneer, 

Partial Coverage restoration, Full Coverage restoration, Surgical guides และเพ่ืองานทันตกรรม  
จัดฟัน โดยเครือ่งสามารถถ่ายภาพฟันในช่องปากไดด้้วยวิธีโดยตรง (Direct technique) โดยไมต่้องพิมพ์ปาก
และโดยวิธีทางออ้ม (Indirect technique) ซึ่งตอ้งพิมพ์ปากทําโมเดลปูนก่อนทําชิ้นงาน  

คุณลักษณะทางเทคนคิ  
1. เครื่องถ่ายภาพสามมิติระบบดิจิตอล (Imaging Unit)  
   1.1 ตัวเครือ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยมีนํ้าหนักและขนาดที่พอเหมาะ  
   1.2 มีระบบกล้องถ่ายภาพสามมติิ (3D Camera) ถ่ายภาพได้อย่างต่อเน่ืองโดยวิธี (Continuous color 
imaging) โดยไม่ตอ้งพ่น วัสดุช่วยรับภาพ (Powder Free Scanning) สามารถสร้างเป็นโมเดล สามมิติไดด้้วย
โปรแกรมออกแบบชิ้นงานสามมิต ิ(3D software)  
        1.2.1 ขนาดกลอ้งและหัวกล้องมีขนาดพอเหมาะ สะดวกแก่การใช้งาน 
        1.2.2 มีนํ้าหนักกล้องไม่เกิน 400 กรัม 
   1.3 ระบบคอมพิวเตอร ์(Computer system) เป็นชุดควบคุม ซึ่งมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
        1.3.1 มีระบบหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ต่ํากว่า Intel Core i7 
        1.3.2 หน่วยความจําหลัก (RAM) ขนาดไม่ต่ํากว่า 16 กิกะไบท์  
        1.3.3 อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดไมต่่ํากว่า 1 เทอราไบท์  
        1.3.4 จอภาพขนาดไมต่่ํากว่า 19 น้ิว ทํางานร่วมกับ ส่วนประมวลผลภาพ (Graphic card)  
        1.3.5 มีระบบเสียงพร้อมลําโพงในเครื่อง 
        1.3.6 มีการ์ดระบบเครือข่าย (LAN card) พร้อมให้ตอ่สายใช้กับ ระบบเครือข่าย (LAN) ของคณะได้  
        1.3.7 มีอุปกรณอ์่าน-เขียน ส่วนบันทกึข้อมลูด้วย CD/DVD  
        1.3.8 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating system) Windows 7, 64 bit หรือเทียบเท่า หรอืสูงกว่า 
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2. โปรแกรมออกแบบชิ้นงานสามมิติ (3D Software and 3D Connect software) 
   2.1 โปรแกรมออกแบบชิ้นงานสามมิติ (3D Software and 3D Connect software) สามารถสแกนและ           
        กําหนดเขตของชิ้นงานส่งไปยังแล็ปที่ตอ้งการ และสามารถ Export เป็น STL file ได ้
   .2 2 สามารถสร้างระบบขอ้มลูของผู้ป่วยแตล่ะรายได้ โดยสามารถระบุ ชือ่ นามสกุล วัน /เดือน/ปี เกิด    
        หมายเลขบัตร โดยข้อมูลน้ันสามารถจัดเรียงลําดับได้ทุกส่วน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ในการค้นหา  
   2.3 ภาพโมเดลทีใ่ช้ในการออกแบบชิ้นงาน และภาพของชิ้นงานเป็นภาพสามมิติทีส่ามารถหมุน  
        เพ่ือใหม้องเห็นบริเวณท่ีตอ้งการได้เสมือนการมองวัตถุจริง 
   2.4 ภาพโมเดลสามมติิ และช้ินงานสามารถนําออกจากโปรแกรมออกแบบชิ้นงานไปเก็บไว้ในอุปกรณ์บันทึก  
        ข้อมูลตา่ง ๆ หรอืเคร่ืองคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทีอ่ยู่ในระบบเครือข่ายได ้และสามารถนําภาพดังกล่าว      
        จากแหล่งเก็บต่าง ๆ เข้ามาใช้งานในโปรแกรมได้  
   2.5 สามารถเลือกวิธีการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมกบัสภาพและ/หรือความต้องการของผู้ป่วย  
        ไดห้ลายวิธี เช่น 
        2.5.1 โปรแกรม smile design ช่วยในการออกแบบงานบูรณะฟันหน้า 
        2.5.2 โปรแกรม articulator แสดงการสบฟันและความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่าง  
        2.5.3 สามารถเชื่อมกับ เคร่ืองกลึง (Milling Unit) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่มีอยู ่ให้สามารถใช้งานได ้
   2.6 มีชดุคอมพิวเตอร์ที่ใชกั้บโปรแกรม ที่มีระบบปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 64 bit 
        2.6.1 มีระบบหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ต่ํากว่า Intel Core i7 
        2.6.2 หน่วยความจําหลัก (RAM) ขนาดไม่ต่ํากว่า 16 กิกะไบท์  
        2.6.3 อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดไมต่่ํากว่า 1 เทอราไบท์  
        2.6.4 จอภาพขนาดไมต่่ํากว่า 19 น้ิว ทํางานร่วมกับ ส่วนประมวลผลภาพ (Graphic card)  
        2.6.5 มีระบบเสียงพร้อมลําโพงในเครื่อง 
        2.6.6 มีการ์ดระบบเครือข่าย (LAN card) พร้อมให้ตอ่สายใช้กับ ระบบเครือข่าย (LAN) ของคณะได้  
        2.6.7 มีอุปกรณอ์่าน-เขียน ส่วนบันทกึข้อมลูด้วย CD/DVD  
        2.6.8 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating system) Windows 7, 64 bit หรือเทียบเท่า หรอืสูงกว่า 
   2.7 ไม่มีค่าไลเซ้นสส์ําหรับการใช้งานโปรแกรม  
3. โปรแกรมสาํหรับงานจัดฟัน 
   3.1 มโีปรแกรม Ortho software สามารถสแกนและ Export ข้อมลูในรูปแบบ STL file และ Export ข้อมูล   
        สามมติสิําหรับจัดฟันระบบ Invisalign, Clear Aligners and Dolphin  
  3.2  ไม่มีค่าไลเซ้นสส์ําหรับการใช้งานโปรแกรม 
4. ชุดอุปกรณ์มาตรฐานที่จําเป็นในการใช้งานของเคร่ืองจํานวน 1 ชุด 
5. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมทําการซอ่มบํารุงและเปล่ียนแปลงอะไหล ่ 
6. ผู้ขายตอ้งเป็นผู้ผลติและผู้จําหน่ายโดยตรงและมีหนังสือแสดงในวันเสนอราคา 

------------------------------------------------------------- 


