






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ  ชุดน้้ายาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Viraus DNA ส้าหรับตรวจคัดกรอง          
    มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 10,000 ชุด                                                    .                                                              
2. งาน        -           กลุ่มงาน       พัฒนานโยบายและยทุธศาสตร์การแพทย์        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                           2,800,000.00                                     บาท 
4. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)            16 มิถุนายน 2565                                            ..                                                                                               
    เป็นเงิน                             2,800,000.00                                                               บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                  280                      บาท/ชุด  
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด 
    5.2 บริษัท แอสโซซิเอท เมดดิคอล ซายน์ จ้ากัด 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1 นางสาวศุลีพร       แสงกระจ่าง       รองผู้อ้านวยการดา้นพัฒนาระบบสุขภาพ      ประธานกรรมการ     
    6.2 นางอารีย์          ประสิทธิพยงค์     นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ                             กรรมการ 

    ด้านบริการทางวิชาการ 
    6.3 นางอุษณีย์          พรหมประกอบ      นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช้านาญการพิเศษ           กรรมการ 
     

     ด้านบริการทางวิชาการ 
 
  
 

                                 (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 

                                            (   นางสาวศุลีพร       แสงกระจ่าง   ) 

                                 (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 
                                           (   นางอารีย์          ประสิทธิพยงค)์ 

                                 (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                            (  นางอุษณีย์          พรหมประกอบ  ) 
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รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สําหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพรอมอุปกรณ 

1. คุณสมบัติทั่วไป 

1.1 เปนชุดน้ํายาสําเรจ็รูปที่ใชตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA ชนิดความเสี่ยงสูงอยางนอย 

14 สายพันธุ (High-risk types of Human Papilloma Virus) 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1. เปนชุดน้ํายาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA ชนิดความเสี่ยงสูงอยางนอย 14 สายพันธุ 

ไดแก 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68 โดยสามารถระบุสายพันธุ 16, 18 

และ other high risk types  

2.2. คุณสมบัติของอุปกรณการเก็บตัวอยางโดยบุคลากรทางการแพทย 

2.2.1. Transport media หรือ Preservative solution ตองมีอุปกรณเก็บสิ่งสงตรวจ (Sampling 

device) 

2.2.2. สามารถตรวจหาเชื้อดังกลาวไดจากสิ่งสงตรวจที่เก็บจากบริเวณปากมดลูก และเก็บสิ่งสง

ตรวจลงใน Transport media หรือ Preservative solution ที่สามารถไปเตรียมเซลลบน

กระจกสไลด ดวยเครื่องอัตโนมัติ 

2.2.3. Transport media หรือ Preservative solution ตองสามารถตรวจหาเชื้อ Human 

Papilloma Virus DNA ไดไมนอยกวา 84 วัน และสามารถเก็บรักษาสภาพเซลลไดไมนอยกวา 

42 วัน ท่ีอุณหภูมิหอง 

2.3. คุณสมบัติของอุปกรณการเก็บตัวอยางโดยประชาชน 

2.3.1. ไมปายสิ่งสงตรวจขนาดเล็กคลายไมปนหู (cotton bud) ความยาวจากกอนสําลีถึงบริเวณขีด 

ไมนอยกวา 7 ซม. และความยาวจากบริเวณขีดถึงปลายกานมีความยาวไมนอยกวา 7 ซม. 

2.3.2. หลอดน้ํายารักษาสิ่งสงตรวจ โดยสามารถรักษาสิ่งสงตรวจใหคงสภาพไดนานไมนอยกวา 60 วัน 

ที่อุณหภูมิหอง 

3. ชุดน้ํายาสําเร็จรูปและเครื่องอตัโนมัติ 

3.1. ขั้นตอนการเตรียมสิ่งสงตรวจจาก Transport media หรือ Preservative solution สามารถเขา

เคร่ืองอัตโนมัติไดทันทีหรือมีการถายโอนสิ่งสงตรวจดังกลาวโดยเคร่ืองอัตโนมัติ 

3.2. ขั้นตอนการสกัด DNA จากสิ่งสงตรวจ สามารถใสชุดน้ํายาสําเร็จรูปและสิ่งสงตรวจ จากขอ 3.1    

กับเครื่องอัตโนมัติพรอมแสดงผลบน Monitor 
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3.3. ขั้นตอนการเพ่ิมจํานวน DNA ตองใชชุดน้ํายาสําเร็จรูปและสิ่งสงตรวจ จากขอ 3.2. กับเครื่อง

อัตโนมัติพรอมแสดงผลบน Monitor 

3.4. ชุดน้ํายาสําเร็จรูปเปนแบบพรอมใชงาน (ready to use) โดยไมตองทําการเตรียมหรือผสมกอนใชงาน  

3.5. เคร่ืองตรวจวิเคราะหเปนระบบ Fully Automate (Automated Real Time PCR) ตั้งแตข้ันตอน

การสกัด DNA และการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมของสิ่งสงตรวจ  

3.6. ขั้นตอนการเตรียมเซลลบนกระจกสไลดตองใชเครื่องอัตโนมัติ 

3.7. สามารถตรวจวิเคราะหตัวอยางไดไมนอยกวา 94 ตัวอยางตอรอบการตรวจ  

3.8. น้ํายาชุดตรวจมีชุดควบคุมคณุภาพ (Internal Control) 

3.9. บริษัทตองจัดหาเคร่ืองอัตโนมัติพรอมติดตั้งทุกเครื่องดังกลาวขางตนโดยไมคิดคาใชจาย หากเครื่อง

อัตโนมัติมีปญหาขัดของไมสามารถทํางานได บริษัทตองดําเนินการแกไขไมเกิน 2 วัน นับจากวันที่

ไดรับแจง  

4. เงื่อนไขเฉพาะ 

4.1. การสงมอบอุปกรณการเก็บตัวอยางในแตละครั้ง จะประกอบดวยอุปกรณการเก็บตัวอยาง 2 แบบ  

คือ อุปกรณการเก็บตัวอยางโดยประชาชน (การเก็บตัวอยางดวยตนเอง) และอุปกรณการเก็บ

ตัวอยางโดยบุคลากรทางการแพทย (ในสัดสวนรอยละ 80 และ รอยละ 20 ของจํานวนอุปกรณการ

เก็บตัวอยาง ตามลําดับ) 

4.2. ชุดน้ํายาในการตรวจ HPV DNA และ Transport media หรือ Preservative solution ไดรับการ

รับรองคุณภาพความปลอดภัยจากองคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ในการนํามาใช หรือ 

ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยตามขอกําหนดในระเบียบขอบังคับดานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ยุโรป (CE mark)  

4.3. คูมือการใชงานมีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีภาพประกอบข้ันตอนการใชอุปกรณท่ีเขาใจงาย 

4.4. น้ํายาตรวจวิเคราะหทุกรายการเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติหรือแมวา

เปนชุดน้ํายาตางผลิตภัณฑกันกับเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ ทั้ง 2 กรณีจะตองมีเอกสารการทํา 

Method Validation จากบรษิัทผูผลิตน้ํายารบัรอง 

4.5. น้ํายาท่ีสงมอบตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่รับมอบ หากน้ํายามีการเสื่อมสภาพ

หรือมีอายุการใชงานไมถึง 1 ป ผูขายตองนําน้ํายามาเปลี่ยนใหใหมโดยไมคิดมูลคา 

4.6. สงมอบน้ํายาตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด โดยทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัด

ปริมาณ และสงมอบเปนงวดตามที่สถาบันฯ ตองการ โดยออกใบสั่งซื้อใหสงภายใน 15 วัน นับถัด

จากวันที่รับใบสั่งซื้อ 
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4.7. บริษัทตองมาติดตั้งเคร่ืองพรอมสงชุดนํ้ายาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus ภายใน 7 วัน นับถัดจาก

วันที่ลงนามในสญัญา 

4.8. น้ํายาที่เก็บตัวอยางเซลลปากมดลูก และเคร่ืองมือที่ตรวจ HPV DNA ตองมีการใหบริการใน

โรงพยาบาลของรัฐ อยางนอย 3 แหง พรอมแนบสําเนาสัญญาที่ตรวจรับเรียบรอย เพ่ือประกอบการ

พิจารณา 
4.9. บริษัทฯ ตองจัดอบรมการใชงานเคร่ืองตรวจวิเคราะห แกผูปฏิบัติงานและอบรมการแกไขปญหาการ

ใชงานเบื้องตนแกนักเทคนิคการแพทยผูรบัผิดชอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
4.10. บรษิัทฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบในการตรวจสภาพและบํารุงรักษาเคร่ืองตามมาตรฐาน ใหเครื่อง

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทําตารางเวลาบํารงุรักษาตลอดอายุสัญญา 

และดําเนินตามอยางเครงครดั 
4.11. บรษิัทฯ ตองดาํเนินการเชื่อมตอเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ กับโปรแกรมระบบบริหารงานทาง

หองปฏิบัติการ (Laboratory Information System: LIS) ที่โรงพยาบาลใชงานอยู ใหสามารถ

รับสงขอมูล ผลการตรวจวิเคราะหไดอยางถูกตอง 

4.12. บริษัทฯ ตองควบคมุคุณภาพโดยองคกรภายนอก ตามรายการตรวจวิเคราะห โดยระบบ Quality 

Control for Molecular Diagnostics (QCMD) ของสถาบันมะเร็งแหงชาติ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
4.13. บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ตามขอ 3.9 และ 4.8. ถึงขอ 4.12. ทั้งจากการใหบริการของ

บรษิัทฯ หรือผูใหบริการรายอื่นในการแกไขปญหา 
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