
ศูนย�การแพทย�ปญญานันทภิกขุชลประทาน 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ระบบอ!านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย�ให'เป(นภาพดิจิตอล  
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
1.  ความเป(นมา  
 สาขาวิชารังสีวิทยาศูนย�การแพทย�ปญญานันทภิกขุ  ชลประทาน  มีความประสงค�ท่ีจะจัดซ้ือ  
ระบบอ!านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย�ให'เป(นภาพดิจิตอล ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี  เนื่องด'วยปจจุบันศูนย�การแพทย�ปญญานันทภิกขุ  ชลประทาน  มีการให'บริการทาง
การแพทย�หลายสาขาวิชา จึงมีการส!งผู'ป6วยตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในเวลาราชการ และ
คลินิกพิเศษ สาขาวิชารังสีวิทยา จึงขอจัดซ้ือระบบอ!านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย�ให'เป(นภาพดิจิตอล 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ เพ่ือให'เพียงพอกับการให'บริการผู'ป6วยท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค� 

2.1 เพ่ือใช'สําหรับอ!านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย�ให'เป(นภาพดิจิตอลท้ังภาพเอกซเรย�ท่ัวไป
และภาพเอกซเรย�เต'านม โดยส!งภาพเข'าระบบ PACS ของโรงพยาบาล 

2.2 เพ่ือให'เพียงพอต!อการใช'งานเนื่องจากปริมาณผู'ป6วยท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
 

3.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
วัตถุประสงค�การใช'งานเพ่ือใช'สําหรับอ!านและแปลงภาพเอกซเรย�ให'เป(นดิจิตอลท้ังภาพ 

เอกซเรย�ท่ัวไปและภาพเอกซเรย�เต'านม โดยส!งภาพเข'าระบบ PACS ของโรงพยาบาล 
3.1 ลักษณะท่ัวไปประกอบด'วย 

3.1.1 ระบบอ!านและแปลงภาพเอกซเรย�ให'เป(นดิจิตอล (Computed Radiography  
หรือ CR)   จํานวน 1 ชุด  ประกอบด'วย 

3.1.1.1 ชุดอ!านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย�ระบบดิจิตอลชนิดหนึ่งช!องคาสเซท
(Single- loader Computed radiography) จํานวน 1 เครื่อง 

3.1.1.2 เครื่องอ!านและบันทึกรหัสจากแผ!นรับภาพเอกซเรย� (CR Console)  
จํานวน 1 เครื่อง 

3.1.1.3 คาสเซทพร'อมแผ!นรับภาพ (Imaging Plate) 
3.1.2 อุปกรณ�ประกอบการใช'งาน 

3.2  คุณลักษณะทางเทคนิค 
3.2.1 ชุดอ!านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย�ระบบดิจิตอลชนิดช!องคาสเซทเดียว (Single - 
loader Computed radiography) จํานวน 1 เครื่อง 

3.2.1.1 สามารถสแกนภาพจากแผ!นรับภาพ (Imaging Plate) ในคาสเสทชนิดพิเศษ
แล'วแปลงสัญญาณ ภาพเป(นข'อมูล  มีการส!งข'อมูลภาพดิจิตอลเข'าสู!ระบบ
คอมพิวเตอร�เพ่ือประมวลภาพ และลบ สัญญาณท่ีตกค'างจากแผ!นรับภาพ 



3.2.1.2 ความสามารถในการอ!านภาพจากแผ!นรับภาพ (Imaging Plate) มี
ความสามารถในการ อ!านไม!น'อยกว!า 85 แผ!นต!อชั่วโมงในขนาดของแผ!นรับ
ภาพ 14x17 นิ้ว ท่ีความละเอียด ไม!น'อยกว!า 5 pixels/mm 

3.2.1.3 รายละเอียดของภาพท่ีได'จากการอ!านจากเครื่องมีความละเอียดของ 
Grayscale สูงไม!น'อยกว!า 12 บิตต!อจุด (Bits/Pixel)  

3.2.1.4 มี LCD panel ท่ีตัว Reader สําหรับแสดงสถานะการอ!านภาพ  และ
ปรับเปลี่ยน Utility ซ่ึงรองรับการแสดงเป(นภาษาไทย  

3.2.1.5 คาสเซทท่ีใช'งานสามารถใช'ร!วมกับถาดรองคาสเซทใต'เตียงเอกซเรย� (Bucky 
Tray) หรือใช' ได'กับถาดรองคาสเซทสําหรับถ!ายเอกซเรย�ชนิดต้ังพ้ืน (Bucky 
Stand)  

3.2.1.6 มีน้ําหนักไม!เกิน 100 กิโลกรัม  เพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย'าย 
3.2.2 เครื่องอ!านและบันทึกรหัสจากแผ!นรับภาพเอกซเรย� (CR Console) จํานวน 1 เครื่อง 

3.2.2.1 เป(นคอมพิวเตอร�ประสิทธิภาพสูง ทําหน'าท่ีควบคุมการสร'างภาพเอกซเรย� และ
ประมวล ผลภาพเข'าสู!ระบบเครือข!าย 

3.2.2.2 ใช'ระบบประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไม!ตํ่ากว!า Core 2 
Duo มีความเร็วไม!น'อยกว!า 2.66 GHz  หรือดีกว!า มี Cache Memory ไม!น'อย
กว!า 2 MB 

3.2.2.3 มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ไม!น'อยกว!า 2 GB และมีหน!วยสํารองข'อมูลหลัก 
(Hard Disk) ความจุไม!น'อยกว!า 150 GB จํานวน 1 ชุด  

3.2.2.4 จอภาพแสดงผลชนิดรายละเอียดสูงขนาดไม!น'อยกว!า 17 นิ้วชนิด TFT LCD 
สําหรับแสดงผล ความละเอียดของจอภาพไม!น'อยกว!า 1280x1024 Pixels  

3.2.2.5 สนับสนุนการทํางานตามมาตรฐานของ DICOM ดังนี้ 
-  Storage SCU 
-  Modality Work List SCU/SCP  
-  MPPS SCU/SCP 
-  Print SCU   

3.2.2.6  มีซอฟท�แวร�ท่ีใช'ปรับแต!งภาพเพ่ือการวินิจฉัยโดยมีความสามารถดังต!อไปนี้ 
- สามารถปรับความสว!างและความคมชัดของสีขาวดํา (Brightness/Contrast) 
- สามารถทํา Automatic shuttering ได'  
- ฟงก�ชันสําหรับการปรับ Dynamic Range Control 
- ฟงก�ชันสําหรับการปรับ Flexible Noise Control 
- ฟงก�ชันสําหรับการปรับ Multi-Objective Frequency processing 

3.2.2.7 มีเครื่องอ!าน Barcode เพ่ือใช'ในการลงทะเบียนผู'ป6วย  
3.2.2.8 ระบบปฏิบัติการเวอร�ชันไม!ต่ํากว!า Window Vista และมีลิขสิทธิ์ถูกต'องตาม

กฎหมาย 
3.3 คาสเซทพร'อมแผ!นรับภาพ (Imaging Plate) ขนาดต!าง ๆ ดังนี้ 

3.3.1 ขนาด 18x24 นิ้ว จํานวน  4  ชุด 
3.3.2  ขนาด 24x30 นิ้ว จํานวน  4  ชุด  
 



     3.4 อุปกรณ�ประกอบการใช'งาน 
      3.4.1  เดิน UTP Catagory6 ตามมาตรฐาน ตามจุดใช'งานเครื่องมือท่ีบริษัทดําเนินการติดต้ัง 
      3.4.2  มีเครื่องสํารองไฟฟyา (UPS) ให'กับเครื่องคอมพิวเตอร�ทุกชุดสําหรับเครื่องมือท่ีบริษัท   
        ดําเนิน การติดต้ัง  
3.5  เง่ือนไขเฉพาะ  

 3.5.1  ผู'ขายต'องรับประกันความเสียหายทุกๆอย!างท่ีเกิดข้ึนกับทุกส!วนของเครื่อง ตลอดจน 
          อุปกรณ� เพ่ิมเติม ต!างๆ ภายใต'การใช'งานปกติ เป(นระยะเวลาตามการรับประกัน 2 ปz  
      นับแต!วันตรวจรับเสร็จสิ้น  สําหรับกรณีท่ีมีการเสียของแผงวงจร (Board) ต'องเปลี่ยน 
          ใหม!ท้ัง Board ห'ามเปลี่ยนเฉพาะ Component  ใน Board ท่ีเสีย 
 3.5.2  ถ'าเกิดการผิดพลาดหรือการบกพร!องของระบบไม!สามารถปฏิบัติงานได' ผู'ขายต'อง 
      ส!งช!างหรือ ดําเนินการตรวจซ!อมเครื่องภายใน 24 ชั่วโมงนับต้ังแต!ทางโรงพยาบาลแจ'ง 

3.5.3  ผู'ขายจะต'องเสนอเครื่องท่ีมีรายละเอียดและคุณลักษณะอย!างตํ่าครบทุกรายการ 
3.5.4  ผู'ขายต'องเข'ามาบํารุงรักษาระบบทุกๆ  4 เดือนตลอดอายุการรับประกัน 
3.5.5  ผู'ขายต'องรับรองว!าสินค'าทุกรายการเป(นของใหม!ไม!เคยใช'งานมาก!อน 
3.5.6  ผู'ขายต'องติดต้ังเครื่องให'สามารถส!งภาพเข'ากับระบบ PACS ท่ีโรงพยาบาลใช'งาน 
         อยู!โดยไม!คิด ค!าใช'จ!ายกับโรงพยาบาล 
3.5.7  มีคู!มือการใช'งานและบํารุงรักษาเป(นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย!างละ 2 ชุด 
3.5.8 ต'องจัดทําคู!มือการใช'งานเครื่อง CR จํานวน 2 ชุด 
3.5.9 จะต'องจัดให'มีการฝ~กอบรมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานของงานรังสีวิทยา และผู'เก่ียวข'อง 

 ให'สามารถใช'เครื่องได'อย!างถูกต'อง 
 
 


