
ประกาศกองรังสีกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

เรื่อง  เชิญชวนใหสงขอมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ  สายแพทย 
    

                 ดวย กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  จะจัดทําคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณสายแพทย    
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการจัดหา จึงขอเชิญชวนผูผลติหรือผูแทนจําหนาย สงขอมูลทางเทคนิคของสิ่งอุปกรณ   
ใหกับทางราชการ   เพื่อใชในการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ   มีรายละเอียดและเงื่อนไข  ดังน้ี 
                  ๑. รายละเอียดขอมูลทางเทคนิคของสิ่งอุปกรณ   จํานวน   ๕  รายการ   ตามผนวก  ก 
                  ๒. เงื่อนไข 

 ๒.๑  ผูเสนอขอมูล  ตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย   และสามารถช้ีแจงรายละเอียดได 
 ๒.๒  เอกสารประกอบการพิจารณา   
        ๒.๒.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย    จํานวน    ๑    ชุด 
        ๒.๒.๒  หนังสือรับรองการเปนผูแทนจําหนาย        จํานวน    ๑    ชุด 
        ๒.๒.๓  สําเนาหนังสือประกอบการนําเขาผลิตภัณฑ  จาก อย.        จํานวน    ๑    ชุด    
        ๒.๒.๔  ใบเสนอราคา                                                         จํานวน    ๑    ชุด 
        ๒.๒.๕  แคตตาล็อกตัวจริง            จํานวน    ๑    ชุด 
        ๒.๒.๖  คุณลักษณะภาษาไทย           จํานวน    ๑    ชุด 

   ๓. ขอใหสงขอมูลภายในวันที่   ๓๐   กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔    ไดที่  กองรังสีกรรม  โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกลา  ๓๑๕  ถนนราชวิถี   แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพ  ๑๐๔๐๐ 
           ๔. ถาผูเสนอขอมูลมีขอสงสัย ติดตอสอบถามไดที่ หมายเลขโทรศัพท๐๒-๓๕๔๗๖๐๐ ตอ 
๙๓๘๑๔,๙๓๘๑๘  หรือติดตอไดที ่ กองรังสีกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน ๒  

   ๕. ทางราชการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา   ขอมูลของผูหน่ึงผูใด         ที่จะนํามาพิจารณาเปน 
คุณลักษณะเฉพาะ    หรืออาจจะยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได   ทั้งน้ีทางราชการไมจําเปนตองชดใช
คาเสียหายใดๆ  ที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น 
            

ประกาศ     ณ    วันที่     ๙     มิถุนายน      พ.ศ.    ๒๕๕๔ 
 

พันเอก  ธรรมพงษ   รังสิภัทร 

              (  ธรรมพงษ   รังสิภัทร   ) 
               ผูอํานวยการกองรังสีกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

 

 





ผนวก  ก 
       บัญชี  สิ่งอุปกรณสายแพทย  ตามประกาศกองรังสีกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

              ลง     ๙   มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕๔    มีรายระเอียดดังน้ี. 
ลําดับ รายการ คุณลักษณะในการออกแบบหรือใชงาน 

๑. 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. 
 

 
 
 
 

 ขดลวดสําหรับปดรูรั่ว  ชนิดปลดได   
  ( Detachable  Coil ) 
 
 
 
 
 
สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค 
(Multipurpose หรือ Transit catheter) 
 
 
 
 
 
 
 
  
ขดลวดขยายหลอดเลือดสวนปลาย   
 ( Peripheral  Stent )  
 
 
 
 
 
 
 
ขดลวดสําหรับขยายหลอดเลือดในสมอง   
 ( Neuro  Stent )  

๑.๑ ใชอุดหลอดเลือดโปงพองในสมอง 
๑.๒ ทําดวยวัสดุทึบรังส ี  สามารถมองเห็นได   เมื่อผาน    
      ขบวนการสรางภาพทางรังสี 
๑.๓ ขดลวดมีเสนผาศูนยกลาง  ไมนอยกวา  ๑  ม.ม.  
๑.๔ ขดลวดมีความยาวขณะยืดออกไดไมนอยกวา ๑ ซ.ม.  
๑.๕ เปนเสนลวดที่นํามาขด  เปนรูปทรงขนาดตางๆ 
 
๒.๑ ใชสวนหลอดเลือดไปสูอวัยวะที่ตองการ     เพื่อฉีด 
      สารทึบรังสี  ในการวินิจฉัยโรค หรือทํารังสีรวมรักษา 
๒.๒ สามารถมองเห็นในขณะเอกซเรย   
๒.๓ สามารถควบคุม    การบิดงอของสวนปลายได 
๒.๔ เปนสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก   ชนิดที่มี     
       หรือ  ไมมีลวดนํา 
๒.๕ มีความยาวไมนอยกวา  ๑๐๐  ซ.ม.  
๒.๖ สามารถใชรวมกับ Guide wire     ขนาดประมาณ           
      ๐.๐๑๘ น้ิว 
 
๓.๑ ใชถางขยายหลอดเลือด     หรือทอในรางกายอื่นๆ 
       เชน   ทอนํ้าดี ที่มีการตีบตัน 
๓.๒ มีสวนผสมของวัสดุทึบ     รังสีสามารถมองเห็นได 
      เมื่อผาน   ขบวนการสรางภาพทางรังสี 
๓.๓ สามารถถางขยายไดดวยตัวเอง   หรือถางขยาย 
       โดยใชบอลลูน 
๓.๔ เปนขดลวดขนาดเล็ก  มีความแข็งแรง  สามารถสง   
      หรือสอดผานหลอดเลือด   หรือทอในรางกาย 
 
๔.๑ ใชถางขยายหลอดเลือดในสมอง  และทําหนาที่  
      รองรับขดลวด  ในกรณีเสนเลือดโปงพองที่มีคอกวาง 
๔.๒ เปนเสนลวดขนาดเล็ก  มีความแข็งแรง   สามารถสง  
      หรือสอดผานหลอดเลือด  หรือทอในรางกาย 
๔.๓ ขนาดความยาว มีขนาดต้ังแต ๙ ม.ม. ข้ึนไป 
๔.๔ ขนาดเสนผาศูนยกลาง มีขนาดต้ังแต ๑.๕ ม.ม.ข้ึนไป 

 
         
 



- ๒ - 
 

ลําดับ รายการ คุณลักษณะในการออกแบบหรือใชงาน 
    
   ๕. 

 
อุปกรณชุดกูสิ่งแปลกปลอม   ชนิดคลอง 
( Snare ) 

 
๕.๑  ใชสําหรับกู   หรือคลอง  สิ่งแปลกปลอมออกจาก 
       หลอดเลือด, ชองวางตางๆในรางกาย,  หรือในชอง 
       ทางเดินอาหาร  ไปสูตําแหนงที่ตองการ 
๕.๒  สามารถมองเห็นภายใต  FLUOROSCOPIC X-RAY    
       ทึบตอรังสีไดชัดเจน 
๕.๓  หวงคลองทําจากวัสดุที่มีความแข็งแรง  ยืดหยุน  
๕.๔  เสนผาศูนยกลางของหวงคลอง  ไมนอยกวา ๒ ม.ม. 
๕.๕  ความยาวของอุปกรณ  ไมนอยกวา  ๖๕  ซ.ม. 
๕.๖  สามารถกูคลองสิ่งแปลกปลอม  ในลักษณะตัวฉาก 
       ๙๐ องศา  หรือโคงตามลักษณะหลอดเลือด   หรือ            
       ชองวางในรางกาย 

 
ตรวจถูกตอง 

                     พ.ต.  บัญชา   มนูญญา 
                          (  บัญชา    มนูญญา  ) 
                                นายทหารพยาบาล  รพ.รร.๖ 

                    ๙  มิ.ย.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


