
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ชุดเคร่ืองมือส่องกล้องตรวจมะเร็งหู คอ จมูก ระบบ ฟลูโอโรสโคป 

ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ ชลประทาน 

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

1. ความต้องการ ชดุเคร่ืองมือสอ่งกล้องตรวจมะเร็งห ูคอ จมกู ระบบ ฟลโูอโรสโคป      จํานวน 1 ชดุ 

 

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน 

2.1. ใช้เพ่ือสอ่งตรวจหาเนือ้เย่ือท่ีผิดปรกต ิเชน่ มะเร็งทางห ูคอ จมกู 

 

3. คุณลักษณะท่ัวไปเป็นชดุเคร่ืองมือ ประกอบด้วย 

3.1. เคร่ืองควบคมุสญัญาณภาพ (camera control unit) 

3.2. เคร่ืองรับสญัญาณภาพจากหวักล้อง 

3.3. หวักล้องรับสญัญาณภาพชนิดความละเอียดสงู 

3.4. เคร่ืองกําเนิดแสงชนิดพิเศษสําหรับใช้ร่วมกบัสาร ICG 

3.5. สายนําแสง 

3.6. กล้องสอ่งตรวจมะเร็งห ูคอ จมกู มมุมอง 0 องศา, 30 องศา และกล้องสอ่งตรวจกลอ่งเสียง ( Tele-

Laryngoscope) ทิศทางการมองภาพท่ีสว่นปลาย มีทิศทางของมมุมองท่ี 70 องศา 

 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 

4.1. เคร่ืองควบคมุสญัญาณภาพ (camera control unit)    จํานวน 1 เคร่ือง 

4.1.1. มีชอ่งสญัญาณภาพออก (outputs)อยา่งน้อยดงันี ้ชนิด DVI และ 3G-SDI 

4.1.2. ตวัเคร่ืองสามารถสร้างภาพพเิศษสําหรับตรวจวิเคราะห์เนือ้เย่ือได้ ( innovative visualization 

tools for surgery and diagnosis) ด้วยเทคโนโลยีการเล่ือน spectrum ของสีของภาพ (shifting 

the color spectrum) 

4.1.3. ตวัเคร่ืองสามารถสร้างภาพความสวา่งท่ีสม่ําเสมอ ( homogeneous illumination) และสามารถ

สร้างภาพความชดัเจนสงูได้ (contrast enhancement) 

4.1.4. รองรับภาพความละเอียดสงูซึง่มีความละเอียด (resolution) ท่ีไมน้่อยกวา่1920x1080 pixels 

4.1.5. มีระบบประมวลผลภาพแบบดจิิตอล (digital image processing module) 

4.1.6. ใช้กบัระดบัไฟฟ้าแรงดนั 100-240 VAC ท่ีความถ่ี 50/60 เฮิรตซ์ 



4.1.7. อปุกรณ์ในชดุประกอบด้วย 

4.1.7.1. สายไฟ (mains cord) ความยาวไมน้่อยกวา่ 300 เซนตเิมตร 

4.1.7.2. สายสญัญาณชนิด DVI ความยาวไมน้่อยกวา่ 300 เซนตเิมตร 

 

4.2. เคร่ืองรับสญัญาณภาพจากหวักล้อง 

4.2.1. เป็นเคร่ืองรับสญัญาณภาพจากหวักล้อง สําหรับใช้งานร่วมกบัหวักล้องรับภาพความละเอียด

สงูชนิด 3 ชิป  

4.2.2. ใช้กบัระดบัไฟฟ้าแรงดนั 100-240 VAC ท่ีความถ่ี 50/60 เฮิรตซ์ 

4.3. หวักล้องรับสญัญาณภาพชนิดความละเอียดสงู     จํานวน 1 ชิน้  

4.3.1. เป็นหวักล้องซึง่มีอปุกรณ์รับภาพจํานวน 3 ชิป (three-chip camera head) ซึง่สามารถรับ

สญัญาณภาพความละเอียดสงูระดบั Full HD 

4.3.2. ความละเอียดของหวักล้องระดบั (resolution)ไมน้่อยกวา่1920 x 1080 พิกเซล 

4.3.3. ระบบการสแกนภาพชนิด progressive scan 

4.3.4. หวักล้องมีระบบการขยายภาพแบบ Parfocal Zoom Lens 

4.3.5. ระยะโฟกสัของหวักล้อง f = 15-31 มิลลิเมตร (2x) 

4.3.6. มีปุ่ มสําหรับตัง้โปรแกรมหวักล้องได้จํานวน 2 ปุ่ ม (2 freely programmable camera head 

buttons) 

4.3.7. อปุกรณ์รับภาพภายในกล้องจํานวน 3 ชิน้ เป็นชนิด CCD chip แตล่ะชิน้มีขนาดไมน้่อยกวา่ 

1/3 นิว้ 

4.3.8. คา่ความไวแสง (minimum sensitivity) ระดบั F 1.4 / 1.17 Lux 

4.3.9. การจบัเลนส์ (grip mechanism) เป็นแบบมาตรฐาน (standard eyepiece adaptor) 

4.3.10. สายกล้องมีความยาวไมน้่อยกวา่ 300 เซนตเิมตร 

4.4. เคร่ืองกําเนิดแสงชนิดพิเศษสําหรับใช้ร่วมกบัสาร ICG    จํานวน 1 เคร่ือง  

4.4.1. เป็นเคร่ืองกําเนิดแสงชนิดพิเศษ ( special light source) สําหรับตรวจการไหลเวียนของเลือด 

(perfusion diagnosis) ภายในเนือ้เย่ือและอวยัวะ ( tissue and organs) โดยใช้งานร่วมกบัสาร 

indocyanine green (ICG) 

4.4.2. สามารถปรับเปล่ียนโหมดการใช้งานได้ระหวา่งโหมดแสงสีขาวปกต ิ( white light) และโหมด 

Fluorescence ภายหลงัการฉีดสาร ICG 

4.4.3. ตวัเคร่ืองใช้งานกบัไฟฟ้าแรงดนั 100-125/220-240 VAC, 50/60 Hz 

4.4.4. อปุกรณ์ในชดุประกอบด้วย 

4.4.4.1. สายไฟ (mains cord) 



4.4.4.2. แป้นเท้าเหยียบ ( footswitch) แบบแป้นเด่ียว ( one-pedal), แป้นระดบัเดียว ( one-

stage) 

4.4.5. หลอดกําเนิดแสงภายในเคร่ือง ( lamp) เป็นชนิด Xenon, แรงดนัไฟฟ้า 15 โวลต์, กําลงัไฟฟ้า

ของหลอดขนาด 300 วตัต์ 

4.4.6. หลอดมีคา่อณุหภมูิของสี (color temperature) ประมาณ 6000 K 

4.4.7. มีชอ่งสําหรับเสียบสายนําแสง (light outlets) จํานวน 1 ชอ่ง 

4.4.8. สามารถปรับคา่ความสวา่งแสง ( light intensity adjustment) ได้อยา่งตอ่เน่ือง ( continuously 

adjustable) 

4.4.9. ได้รับการรับรองมาตรฐาน (certified to) IEC 601-1 และ UL 544, protection class 1/CF 

4.5. สายนําแสง ขน าดเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 3 มิลลิเมตร ความยาวไมน้่อยกวา่ 180  เซนตเิมต ร 

จํานวน 1 ชิน้ 

4.6. กล้องสอ่งตรวจมะเร็งห ูคอ จมกู  มมุมอง 0 องศา ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 4 มิลลิเมตร 

ความยาวไมน้่อยกวา่ 18 เซนตเิมตร   สามารถนึง่ฆา่เชือ้ได้ (autoclavable) จํานวน 1 ชิน้ 

4.7. กล้องสอ่งตรวจมะเร็งห ูคอ จมกู  มมุมอง 30 องศา ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 4 มิลลิเมตร 

ความยาวไมน้่อยกวา่ 18 เซนตเิมตร   สามารถนึง่ฆา่เชือ้ได้ (autoclavable) จํานวน 1 ชิน้ 

4.8. กล้องสอ่งตรวจกลอ่งเสียง ( Tele-Laryngoscope) ทิศทางการมองภาพท่ีสว่นปลาย มีทิศทางของ

มมุมองท่ี 70 องศา ความกว้างของมมุมองภาพ ( angle of view) อยูท่ี่ 50 องศาขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง

ของลํากล้องเลนส์ไมน้่อยกวา่ 5.8 มิลลิเมตร  ความยาวใช้งานไมน้่อยกวา่ 20 เซนตเิมตร 

4.9. ด้ามจบักล้องสอ่งตรวจกลอ่งเสียง จํานวน 1 ชิน้ 

4.10. ผลิตภณัฑ์จดัหาภายในประเทศ 

4.10.1. จอแสดงภาพไมน้่อยกวา่ 26 นิว้จํานวน 1 เคร่ือง 

4.10.2. ชัน้วางจํานวน 1 คนั 

5. เง่ือนไขเฉพาะ 

5.1. รับประกนัคณุภาพ 1 ปี 

5.2. มีการสาธิตวิธีการใช้และการบํารุงรักษาให้กบัผู้ใช้ ให้สามารถใช้งานได้อยา่งถกูต้อง 

5.3. หากเกิดการชํารุดขดัข้อง เน่ืองจากการใช้งานตามปกต ิผู้ขายต้องทําการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน 7 วนั 

หากเกินระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ขายยินดีหาเคร่ืองรุ่นเดียวกนัหรือเทา่เทียมมาให้ผู้ ซือ้ใช้งานจนกวา่จะ

ดําเนินการแก้ไขจนเสร็จสิน้ 


