
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องตรวจเช็คการทํางานของระบบประสาทขณะผาตัด 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
---------------------------------- 

 

1. ความตองการ เครื่องตรวจเช็คการทํางานของระบบประสาทขณะผาตัด จํานวน 1 เครื่อง 

 

2. วัตถุประสงคการใชงาน 

2.1. เพ่ือคนหาและติดตามเสนประสาทสั่งการระหวางการผาตัดเพ่ือปองกันการเกิดอันตรายตอเสนประสาทสั่งการ  
2.2. ใชตรวจติดตามการฟนคืนสภาพของเสนประสาทสั่งการเพ่ือบอกการพยากรณโรค 

 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1. เปนเครื่องมือท่ีใชกระตุนเสนประสาทสั่งการ เพ่ือคนหา ระบุตําแหนง และตรวจวัดประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบประสาทสั่งการ โดยประเมินจากการตอบสนองของกลามเนื้อ (EMG) ท่ีถูกกระตุนดวย
กระแสไฟฟาผานทางเสนประสาทสั่งการ ซ่ึงแสดงผลในรูปแบบเสนกราฟบนหนาจอและเสียงจากลําโพง 
ในตัวเครื่อง  

3.2. ตัวเครื่องตั้งอยูบนตูรถเข็นเคลื่อนยายไดสะดวกและมีฝาปดสําหรับเก็บรักษาอุปกรณประกอบการใชงาน 
3.3. ใชไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต 50 เฮิรตซ 

 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 

4.1. คุณลักษณะของตัวเครื่อง 
4.1.1. มีหนวยความจําชั่วคราวสําหรับเก็บขอมูลและผลของการตรวจ โดยขอมูลจะถูกลบเม่ือปดเครื่อง 
4.1.2.   มีชองเสียบ USB แบบมาตรฐาน ไมนอยกวา 3 ชอง  
4.1.3.   หนาจอตัวเครื่องระบบสัมผัส (Touch screen) เพ่ือสะดวกตอการทํางาน 
4.1.4.   ตัวเครื่องจะทําการตรวจสอบระบบการทํางานภายในตัวเครื่องทันทีเม่ือเปดเครื่อง 
4.1.5. มีโหมดแสดงภาพเพ่ือแนะนําการติด Electrode เขากับตัวผูปวย  ซ่ึงจะประกอบไปดวยรูป แบบ

การติดเพ่ือตรวจหาเสนประสาท (Cranial Nerve) เสนท่ี 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 
4.1.6.  สามารถบันทึกขอมูลการตั้งคาตาง ๆ ของแพทยผูใชได เพ่ือสะดวกในการใชงานครั้งตอไป 

4.2. ภาคปอนขอมูล (Input) 
4.2.1. ตัวเครื่องสามารถรับคําสั่งการทํางานผานทางหนาจอแบบระบบสัมผัส โดยจะแสดงการทํางานเปน

แบบหนาตางเพ่ือสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน 
4.2.2. ตัวเครื่องสามารถรับคําสั่งการทํางานพ้ืนฐานผานทางดามโพรบแบบปรับตั้งได (Probe Handle) 

โดยการกดหรือเลื่อนปุมท่ีดามโพรบแบบปรับตั้งได 
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4.3. ภาคแสดงผล (Display and Audio) 
4.3.1. แสดงผลสัญญาณผานทางหนาจอภาพสีระบบดิจิตอลกราฟฟกความเขมสูง (High contrast, 

digital, graphic color) 
4.3.2.  ความละเอียดของภาพ ไมนอยกวา 1024 x 768 จุด 
4.3.3.  มีลําโพง ภายในตัวเครื่อง พรอมปุมควบคุมความดังของเสียง 

4.4. ภาคบันทึกผลและรายงานผล (Memory and report) 
4.4.1.  สามารถบันทึกรายงานลงในหนวยความจําแบบ USB Drive ได 
4.4.2. สามารถบันทึกรายงานผลเปนไฟลนามสกุล .PDF และ .CSV ซ่ึงสามารถใชเปดกับคอมพิวเตอร

ท่ัวไปได 
4.4.3.   สามารถเลือกชวงเวลาท่ีตองการเพ่ือบันทึกรายงานได 
4.4.4.   สามารถเลือกบันทึกรายงานแสดงผลการตรวจเช็คได2 รูปแบบ 

4.4.4.1. รูปแบบเสนกราฟ EMG พรอมรายละเอียดของการผาตัด ตามท่ีไดมีการปอนขอมูลไวกอน
เริ่มผาตัด 

4.4.4.2. รูปแบบบันทึกขอความ (Log file) 
4.5. ภาคขยาย (Amplifier) 

4.5.1.  มีชองสัญญาณจํานวน 4 ชองสัญญาณ โดยแตละชองสัญญาณทํางานเปนอิสระจากกัน 
4.5.2. มีระบบกรองสัญญานของอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือลดการรบกวนการทํางานของเครื่อง (Artifact 

Detection and Rejection) 
4.5.3. ตัวเครื่องสามารถทํางานไดตามปรกติ ในขณะท่ีใชเครื่องจี้แบบ Bipolar ท่ีปลอยกระแสไฟฟา นอย

กวา 40 วัตต(Bipolar Cautery <40watts) 
4.5.4.  มีความไวในการรับสัญญาณ (Sensitivity) ตั้งแตชวง 5-10,000 ไมโคลโวลต(Peak-to-Peak) 
4.5.5.  มีความตานทานขาเขา10 เมกะโอหม 
4.5.6.  มี Common Mode Rejection ratio 80 เดซิเบล ท่ี 60 เฮิรต 
4.5.7.  มี Bandpass:  High Pass อยูในชวง 15 เฮิรต– 1.85 กิโลเฮิรต    

   Low Pass อยูในชวง 200 เฮิรต– 1.0 กิโลเฮิรต  
4.6. ภาคผลิตสัญญาณกระตุนดวยไฟฟา (Electrical Stimulation) 

4.6.1.  ใชกระแสไฟฟากระตุนแบบคาคงท่ี 
4.6.2.  ลักษณะของคลื่นไฟฟากระตุนแบบ Monophasic, Square Pulse 
4.6.3.  สามารถปรับความแรงของกระแสไฟฟากระตุน (Current)   ในชวง 0-30 มิลลิแอมแปร 
4.6.4. สามารถใช Monopolar Probe ชนิดท่ีบนตัวดามมีปุมปรับเพ่ิมหรือลดความแรงของกระแสไฟฟา

กระตุนและปลายของ Probe ถอดเปลี่ยนได 
4.6.5. สามารถใช Monopolar Probe ชนิดท่ีเปนเครื่องมือผาตัด (Dissecting Instruments) เพ่ือทํา

การผาตัดพรอมกระตุนเสนประสาทสั่งการดวยกระแสไฟฟาในเวลาเดียวกันได 
4.6.6.  สามารถใช Bipolar Probe ในการกระตุนเสนประสาทสั่งการดวยกระแสไฟฟาได 
4.6.7. สามารถใช Stimulus Electrode แบบคลิบ ในการกระตุนเสนประสาทสั่งการดวยกระแสไฟฟา

แบบตอเนื่องขณะผาตัดได 
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5. อุปกรณประกอบการใชงาน 

5.1. เครื่องกระตุนระบบประสาทสั่งการขณะผาตัดสมอง ชนิดมีชองสัญญาณจํานวน 4 ชอง    จํานวน 1 เครื่อง          
5.2. Patient Interface สําหรับเชื่อมตอระหวางเข็ม Electrode เขากับตัวเครื่อง  จํานวน 1 ชิ้น 
5.3. Patient Simulator เครื่องจําลองคนไขเพ่ือใชเช็คระบบเครื่อง   จํานวน 1 ชิ้น 
5.4. อุปกรณลดสัญญาณรบกวนหรือตัดการทํางานของเครื่อง    จํานวน 1 ชิ้น 
5.5. สายไฟความยาวไมนอยกวา 6 เมตร      จํานวน 1 เสน 
5.6. ดาม Probe  ชนิดปรับตั้งไดพรอม Probe Tip       จํานวน 6 ชิ้น 
5.7. ดาม Probe  พรอม Probe Tip         จํานวน 5 ชิ้น 
5.8. Electrode 2ชองสัญญาณ แบบเข็มคูติดกัน ความยาวเข็ม12 มม.   จํานวน 1 ชุด 
5.9. Electrode 4 ชองสัญญาณ แบบเข็มคูติดกัน ความยาวเข็ม 12 มม.   จํานวน 1 ชุด 
5.10.รถเข็นสําหรับวางเครื่องเครื่องเฝาติดตามประสิทธิภาพการทํางานของเสนประสาทขณะผาตัด จํานวน 1 คัน

                      

6. เง่ือนไขเฉพาะ 

6.1. รับประกันคุณภาพ 2 ป เปนเครื่องใหม ไมเคยถูกนําไปใชหรือนําไปสาธิตมากอน พรอมติดตั้งและแนะนํา

ผูใชใหสามารถใชงานและดูแลเบื้องตนไดเปนอยางดี 

6.2. ในระหวางประกัน บริษัทฯจะทําการสงเจาหนาท่ีเขามาตรวจสอบและทําการบํารุงรักษาทุก 3 เดือน โดย

แจงให ผูซ้ือทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการ และจะแจงใหผูซ้ือทราบและทําการแกไขทันที เม่ือ

พบวามีความผิด ปกติ  หากตองใชเวลาในการแกไขเกิน 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ จะจัดสงเครื่อง เพ่ือให

ใชงานทดแทนโดยผูซ้ือ ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ 

6.3. ในระหวางประกันถามีการพัฒนา software จากผูผลิต บริษัทฯ จะทําการ Upgrade ใหโดยไมคิด

คาใชจาย 

6.4. บริษัทฯจะสงมอบหนังสือคูมือการใช-การดูแลบํารุงรักษาและการตรวจซอมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ท้ังหมดจํานวน 2 ชุด 

6.5. ผลิตภัณฑไดผานการตรวจสอบมาตรฐานและไดหนังสือรับรองการนําเขาเครื่องมือแพทยจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาโดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันสงมอบ 

 

 

 


