




















แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

1. ชื่อโครงการ ซื้อแผนทดสอบเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร จํานวน 1 รายการ                                                                       

โดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

2. หนวยงาน กลุมงาน/ฝาย งานศัลยศาสตรมะเรง็ระบบทางเดินอาหารและกลองสองตรวจ                     

   กลุมงานศัลยศาสตร สวนราชการ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  

3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร                     599,200.00                                       บาท 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)    25 พฤษภาคม 2563                                         

    เปนเงิน        599,200.00              บาท ราคา/หนวย (ถาม)ี      10,700.00                   บาท 

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     5.1   สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่184/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562                                                   

     5.2                                                                                                           

     5.3                                                                                                               

6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     6.1  นางสาวชญานษิฐ     ศิริไสย              ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ           

                                                                      ดานเวชกรรม  สาขาศัลยกรรม          

     6.2  นายชุมพล             พีระทิพยมงคล    ตําแหนง พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ         

                                                                      ดานการพยาบาล                

     6.3  นายฐาปกรณ          ศิริพัฒนวัฒนกุล  ตาํแหนง พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ                                               

 

 

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

                            (        นางสาวชญานษิฐ   ศิริไสย       ) 

 

    (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 

                             (       นายชุมพล   พีระทิพยมงคล      ) 

 

    (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 

                            (    นายฐาปกรณ   ศิริพัฒนวัฒนกุล    ) 
 

 

 

 



 

รายละเอียดคุณลักษณะแผนทดสอบเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (PRONTO DRY) 

จํานวน 1 รายการ (56 กลอง) 
 

1. คุณลักษณะในการใชงาน 

เปนแผนสําหรับตรวจการติดเชื้อเฮลิคแบคเตอร ไพโลไร (H.pylori) ในกระเพาะอาหาร โดยการตรวจ 

เอนไซมยูรีเอส (urease enzyme) 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค 

เอนไซมยูรีเอส (Urease enzyme) ที่ผลิตจากเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร จะเปลี่ยนยูเรียในวัสดุการแพทย

สําหรับตรวจการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร ใหเปนแอมโมเนียซึ่งมีคุณสมบัติเปนดาง จึงทําใหฟนอล เรด 

(phenol red) ซึ่งเปนตัววัดการเปลี่ยนแปลงของความเปนกรด-ดาง (pH indicator) เปลี่ยนจากสีเหลือง    

เปนสีชมพูเขมหรือแดง 

3. คณุลักษณะในการออกแบบ  

แผนสําหรบัตรวจการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร ถูกออกแบบใหอยูในรูปของ 

3.1 กระดาษกรองชนิดแหง (Dry filter paper) ที่ประกอบดวย ยูเรีย (urea), ฟนอล เรด (phenol red),     

         สารละลายที่มีฤทธิ์เปนกลาง (buffers) และสารยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรยี (bacteriostatic agent) 

3.2 บรรจุอยูในแผนพลาสติกมีลักษณะที่ปดสนิท (sealed plastic slide) ,ขนาดกวาง 3.5 ซม. และ        

ความยาว 7 ซม. และปราศจากเชื้อ 

4. กลไกการทํางาน  

Urease enzyme ที่ผลิตจากเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร จะไปเปลี่ยน urea ในแผนสําหรับตรวจการตดิเชื้อ 

เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร ใหเปนแอมโมเนีย ซึ่งมีคุณสมบัติเปนดางจะทําให Phenol red (pH indicator)     

ในแผนสําหรับตรวจการติดเชือ้เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร เปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองเปนสีชมพูเขม หรือ แดง 

5. ขอบงใช   

ใชสําหรับตรวจการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร 

6. วิธีการใช  

1. แกะกระดาษหลงัของแผนสําหรับตรวจการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร 

2. วางชิ้นเนื้อลงบนแผนสําหรับตรวจการตดิเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร (พยายายามใหชิ้นเนื้อสัมผัสกับ   

    วงกลมสีเหลืองใหมากที่สุด) 

3. ปดกระดาษดานหลังของแผนสําหรับตรวจการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร แลวใชนิ้วมือกดขยี้ชิ้นเนื้อ  

เพื่อใหของเหลวออกจากชิ้นเนื้อ เขียนช่ือคนไข, วันท่ี ท่ีดานหลังของแผนสําหรับตรวจการติดเชื้อ             

เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร 

 

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

(     นางสาวชญานิษฐ     ศิริไสย     ) 

 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ          (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ         

(    นายชุมพล  พีระทิพยมงคล    )                              (นายฐาปกรณ  ศิริพัฒนวัฒนกุล) 



-2- 

 

7. การอานผล Pronto Dry วางชิ้นเนื้อลงไปแลวใหสังเกตการเปลี่ยนสีของ Pronto Dry ดังนี้ 

         -  ถาสีของ Pronto Dry รอบๆ ชิ้นเนื้อเปลี่ยนเปนสีชมพูแดง, สม หรือ ชมพูเขมภายใน 1ชั่วโมง     

    ถือวาใหผล Positive (คนไขติดเชื้อ H.pylori) 

-  ถาหลังจากวางชิ้นเนื้อไป 1 ชั่วโมงแลว สีของ Pronto Dry ยังคงเปนสีเหลืองอยู ถือวาใหผล Negative  

             (คนไขไมติดเชื้อ H.pylori) 

ขอสังเกต : การอานผล Pronto Dry กรณีท่ีวางชิ้นเน้ือลงไปแลว Pronto Dry มีสีชมพูจางๆทันที อาจเกิดจาก   

     ชิ้นเน้ือนั้นมีเลือดหรือนํ้าดีที่เปนดางปนมา  

  1. ใหสังเกตความเขมและขนาดวงของสีชมพูจางๆ นั้น ประมาณ 2 นาที 

  2. สังเกตการเปลี่ยนสีของ Pronto Dry ที่ 30 นาทีหลังจากวางชิ้นเนื้อ 

               - ถาสีชมพูนั้นจางลง หรือกลับเปนสีเหลือง ก็ถือวาใหผล Negative (คนไขไมติดเชื้อ H.pylori) 

               - ถาสีของ Pronto Dry ยังคงเปนสชีมพูอยู ใหสงัเกตสีของ Pronto Dry ตอที่ 60 นาทีหลังจากวางชิน้เนื้อ  

     3. สังเกตการเปลี่ยนสีของ Pronto Dry ที่ 60 นาทีหลังจากวางชิ้นเนื้อ 

               - ถาสีชมพูนั้นเขมขึ้นหรือขยายวงกวางออกไป ก็ถือวาใหผล Positive (คนไขติดเช้ือ H.pylori) 

               - ถาสีชมพูน้ันเขมเทาเดมิหรือวงกวางเทาเดิม ก็ถือวาใหผล Negative (คนไขไม ติดเชื้อ H.pylori) 

               - ถาสีชมพูน้ันจางลงหรือกลับเปนสีเหลือง ก็ถือวาใหผล Negative (คนไขไมติดเชื้อ H.pylori) 

หมายเหต:ุ การอานผลของ Pronto Dry วัดที่ 1 ชั่วโมง 

8. วิธีการเก็บรกัษา เก็บที่อุณหภูมิหอง 

9. การบรรจุและหีบหอ บรรจุหีบหอตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต โดย 1 กลอง จะบรรจุ 10 ชิ้น และ 5x10 ชิ้น 

10. อายุการใชงาน ไมนอยกวา 2 ปนับจากวันสงของ 

 

 

                      คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

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

                            (        นางสาวชญานษิฐ   ศิริไสย       ) 

 

    (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 

                             (       นายชุมพล   พีระทิพยมงคล      ) 

 

    (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 

                            (    นายฐาปกรณ   ศิริพัฒนวัฒนกุล    ) 
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