






















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน ้ายาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ 
จ้านวน 27,000 ชุด 

 
น ้ำยำตรวจวิเครำะห์มะเร็งปำกมดลูกประกอบไปด้วยคุณลักษณะและอุปกรณ์ต่ำงๆดังต่อไปนี  

1. น ้ายาเก็บรักษาสภาพเซลล์  
1.1 คุณลักษณะทั่วไป 

1.1.1 เป็นสำรละลำยเพ่ือใช้ในกำรเก็บและรักษำสภำพเซลล์ 
1.2 คุณลักษณะเฉพำะ 

1.2.1 เป็นสำรละลำยเพ่ือใช้ในกำรเก็บและรักษำสภำพเซลล์และใช้กับเครื่องเตรียมสไลด์
อัตโนมัติ  

1.2.2 เป็นสำรละลำยที่มีส่วนผสมของเมทำนอลเบส 
1.2.3 ปริมำณบรรจุ ไม่น้อยกว่ำ 10 มิลลิลิตร/1 กระป๋อง 
 

1.3 เงื่อนไขเฉพำะ 
1.3.1 ได้กำรรับรองจำก US FDA วำ่สำมำรถใช้ในกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกทั ง 

Squamous cells และ Glandular cells 
1.3.2 ได้กำรรับรองจำก US FDA ว่ำสำมำรถส่งต่อตรวจหำเชื อไวรัสเอชพีวีชนิดควำมเสี่ยงสูงได้ 

2. หัวกรองเซลล์  
2.1 คุณลักษณะเฉพำะ 

2.1.1 เป็นพลำสติกรูปทรงกระบอกปลำยเปิดข้ำงหนึ่ง ปลำยอีกข้ำงหนึ่งหุ้มด้วยเยื่อกรองเซลล์  
2.1.2 มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 20 มิลลิเมตร 

3.  กระจกสไลด์ (GlassSlides) 
3.1 คุณลักษณะทั่วไป 

3.1.1 เป็นแผ่นแก้วใสขนำด 25.4 x 76.2 มิลลิเมตร โดยประมำณ 
3.1.2 บริเวณวงกลมบนแผ่นแก้วสไลด์ใส เคลือบด้วยประจุบวก 
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4. อุปกรณ์เก็บเซลล์ (Cervical collection devices)  

4.1 Broom-Like Device 
4.1.1 คุณลักษณะทั่วไป 

4.1.1.1 เป็นอุปกรณ์ส้ำหรับเก็บเซลล์ปำกมดลูกโดยเฉพำะ 
4.1.1.2 ลักษณะเป็นแท่งพลำสติกควำมยำวประมำณ 18 เซนติเมตร ส่วนปลำยลักษณะ

คล้ำยไม้กวำด ใช้เก็บเซลล์ปำกมดลูกไดท้ั งส่วนนอกและส่วนใน 
4.2 Endocervical brush/ Spatula 

4.2.1 คุณลักษณะทั่วไป 
4.2.1.1 เป็นอุปกรณ์ส้ำหรับเก็บเซลล์ปำกมดลูกโดยเฉพำะ 
4.2.1.2 ต้องใช้คู่กันโดยที่ 

-  Endocervical brush เป็นแท่งพลำสติกยำวประมำณ 20 เซนติเมตร มีส่วน 
ปลำยเป็นแท่งโลหะและมีขนลักษณะคล้ำยพู่กันล้อมรอบเพ่ือเก็บเซลล์จำก 
ปำกมดลูกส่วนใน  
-  Spatula เป็นแท่งพลำสติกขำวขุ่นควำมยำวประมำณ 18 เซนติเมตร  
ส่วนปลำยลักษณะคล้ำยใบพำยเพื่อเก็บเซลล์จำกปำกมดลูกส่วนนอก 

5. ชุดสีย้อม 
5.1 ประกอบด้วย   Nuclear Stain,  Rinse Solution,  Orange G Solution,  EA solution และ 

Bluing Solution, 4L 
6. เงื่อนไขเฉพาะ 

6.1 ชุดอุปกรณ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำก US-FDA ส้ำหรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก และ
สำมำรถส่งตรวจหำเชื อไวรัสเอชพีวีชนิดควำมควำมเสี่ยงสูงได้ 

6.2 มีหนังสือรับรองกำรเป็นตัวแทนจ้ำหน่ำยโดยตรงจำกผู้ผลิต 
6.3 กำรส่งมอบตำมที่สถำบันมะเร็งแห่งชำติก้ำหนด ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื อ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ํายาตรวจวิเคราะหมะเร็งปากมดลูก จํานวน 27,000 ชุด                                  .                                            
2. กลุมงาน       การพยาบาลผูปวยนอก              สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร    9,855,000.00    บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)             6 มีนาคม 2562                                      . 
    เปนเงิน           9,855,000.00             บาท ราคา/หนวย              365           บาท/ ชุด 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
   ราคาที่เคยซื้อหลังสุดในระยะเวลา 2 ป สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
   เลขที่ 192/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

    ๑. นางพัชรี             เจริญพร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 

                                                             ดานการพยาบาลผูปวยหนัก  
    2. นางอุษณีย พรหมประกอบ นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
   ดานบริการทางวิชาการ 
    3. นางกัณฑวรรณ      ชุมเชื้อ                     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     กรรมการ 
      ดานการพยาบาล 
    4. นางวัลภา              ชินบุตร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     กรรมการ 
      ดานการพยาบาล 
    3. นางสาวณัฐฐา       พฤษสลุง                  นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ          กรรมการ 
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