






















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สําหรับคัดกรองมะเร็งปากปากมดลูกพรอมอุปกรณ 

จํานวน 20,000 ชุด 

 

1. คุณสมบัติทั่วไป 

1.1 เปนชุดน้ํายาสําเร็จรูปที่ใชตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA ชนิดความเสี่ยงสูง อยางนอย 

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

2. คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1 เปนชุดน้ํายาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA ชนิดความเสี่ยงสูง อยางนอย 14 สายพันธุ 

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

2.2 สามารถตรวจหาเชื้อดังกลาวไดจากสิ่งสงตรวจที่เก็บจากบริเวณปากมดลูกและเก็บสิ่งสงตรวจลงใน 

Transport media หรือ Preservative solution ที่สามารถไปเตรียมเซลลบนกระจกสไลด ดวยเครื่อง

อัตโนมัต ิ

2.3 Transport media หรือ Preservative solution ตองมีอุปกรณเก็บสิ่งสงตรวจ (Sampling device) 

3. ชุดน้ํายาสําเร็จรปูและเครื่องอัตโนมัต ิ

3.1 สามารถนํา Transport media หรือ Preservative solution ที่บรรจุสิ่งสงตรวจ เขาเครื่องอัตโนมัติ

ไดทันที หรือกรณีตองถายโอนสิ่งสงตรวจตองกระทําโดยเครื่องอัตโนมัต ิ 

3.2 ขั้นตอนการสกัด DNA จากสิ่งสงตรวจ สามารถใสชุดน้ํายาสําเร็จรูปและสิ่งสงตรวจ จากขอ 3.1 กับ

เครื่องอัตโนมัติพรอมแสดงผลบน Monitor 

3.3 ขั้นตอนการเพ่ิมจํานวน DNA ตองใชชุดน้ํายาสําเร็จรูปและสิ่งสงตรวจ จากขอ 3.2 กับเครื่องอัตโนมัติ

พรอมแสดงผลบน Monitor  

3.4 ขั้นตอนการเตรียมเซลลบนกระจกสไลดตองใชเครื่องอัตโนมัต ิ

3.5 บริษัทตองมาติดตั้งเครื่องอัตโนมัติทุกเครื่องดังกลาวขางตนโดยไมคิดคาใชจายหากเครื่องอัตโนมัติมี

ปญหาขัดของไมสามารถทํางานไดบริษัทตองดําเนินการแกไขไมเกิน 2 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
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4. ชุดน้ํายาไดรับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยจากองคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US-FDA)      

ในการนํามาใช หรือไดรับมาตรฐานความปลอดภัยตามขอกําหนดในระเบียบขอบังคับดานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยุโรป (CE mark)  

5. Transport media หรือ Preservative solution ตองสามารถตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus 

DNA ไดไมนอยกวา 84 วัน และสามารถเก็บรักษาสภาพเซลลไดไมนอยกวา 42 วัน ที่อุณหภูมิหอง 

6. น้ํายาที่เก็บตัวอยางเซลลปากมดลูกที่จะสงมอบตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่รับมอบ 

7. สงมอบน้ํายาตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด โดยทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัด

ปริมาณและจํานวนไมจํากัดของแตละงวด 

8. บริษัทตองมาติดตั้งเครื่องพรอมสงชุดน้ํายาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA ภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

9. น้ํายาที่เก็บตัวอยางเซลลปากมดลูก และเครื่องมือที่ตรวจ HPV DNA ตองมีการใหบริการในโรงพยาบาล

ของรัฐที่อางอิงได พรอมแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1.  ชื่อโครงการ จัดซื้อ    ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สําหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
     พรอมอุปกรณ   จํานวน 20,000 ชุด                                                                                            . 
2.  ภารกิจ                ดานการพัฒนาระบบสุขภาพ                                         สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร                6,400,000.00                                                     บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง).           24 กุมภาพันธ 2563                                           . 
    เปนเงิน   6,400,000.00    บาท ราคา/หนวย (ถาม)ี                     320.00                  บาท/ชุด 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
    5.2  หางหุนสวนจํากัด ดรัก เทสทติ้ง 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    1. นางสาวศุลีพร        แสงกระจาง     นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ                ประธานกรรมการ 
      ดานวิจัย 
    2. นางจิดาภา            ธรรมศริ ิ     นายแพทยชํานาญการเชี่ยวชาญ                          กรรมการ 
     ดานเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยา 
    3  นายปยวัฒน          เลาวหุตานนท   นายแพทยชํานาญการพิเศษ                              กรรมการ 
    ดานเวชกรรมสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
    4. นายศุภกร            พิทักษการกุล    นายแพทยชํานาญการ                                     กรรมการ 
    ดานการพยาบาล 
    5. นางอุษณีย           พรหมประกอบ   นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ                        กรรมการ 
                        ดานบริการทางวิชาการ 
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