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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

 

คุณสมบัติทางเทคนิค 

 1.น้ ายาทุกชนิดต้องเป็นน้ ายา Original และส าเร็จรูป (Ready to use) หรือมีขั้นตอนการเตรียม
อย่างง่าย และต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ 

 2.น้ ายาทุกชนิดต้องสามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติแบบ Random Access ที่มี 
Barcode reader หรือ RFID reader ทั้ง Sample และน้ ายา สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งจาก Primary 
tube และ Sample cup 

 3.น้ ายาทั้งหมดได้รับมาตรฐานการผลิตจาก US FDA หรือ CE MARK และได้รับอนุญาตน าเข้าจาก
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม  

ก. ทางบริษัทจะต้องจัดหาระบบจัดการและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ เพ่ือให้
ห้องปฏิบัติการใช้งาน ร่วมกับน้ ายาที่ส่งมอบได้ตลอดการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าเครื่องตรวจ
วิเคราะห์อัตโนมัติ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับสารสนเทศ LIS และ HIS ซึ่งเครื่องตรวจ
วิเคราะห์อัตโนมัติดังกล่าว ประกอบด้วย ระบบจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
แบบอัตโนมัติ (Pre-analytic System ) 1 ชุด แบบเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Analytic  
System) และระบบจัดเก็บสิ่งส่งตรวจภายหลังการตรวจวิเคราะห์ (Post-analytic System) ที่สามารถใช้งาน
ในห้องปฏิบัติการ พร้อมเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information  
System : LIS ) และระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System :HIS) โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 

 
1. รายละเอียดของเครื่องตรวจอัตโนมัติ ดังนี้ 
1.1 คุณสมบัติของระบบจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 

      1.1.1 เป็นระบบจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ  เพ่ือส่งเข้าสู่เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 
(Analytical system) ติดตั้งที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อย่างน้อย 1 ชุด ประกอบด้วย ระบบ
ล าเลียงหลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจเข้าเครื่อง (Input & output module ), ระบบปั่นแยก (Centrifuge), ระบบ
เปิดจุกหลอดสิ่งส่งตรวจ (Decapper) , ระบบส าหรับจัดเก็บเข้าสู่ถาดเป้าหมาย  (Archiving) และล าเลียงสิ่ง
ตรวจเข้าสู่เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติได้อย่างต่อเนื่อง ที่สามารถรองรับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และท าการออกผลการทดสอบได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด 
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      1.1.2  มีระบบคัดแยก (Sorting) และรับสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ (Auto-check in) ที่เชื่อมต่อ

โดยตรงกับระบบท่อลมขนส่งสิ่งตรวจ จ านวน 3 จุด ดังนี้ จากห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ,
จากห้องเจาะเลือด Premium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ชั้น 2 และ
จากตึกจักษุ มายังห้องปฏิบัติการของผู้ขาย โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถเทสิ่งส่งตรวจเข้าสู่เครื่องไดโ้ดยไม่ต้องเรียง
ใส่ถาดก่อน (Bulk loader) และสามารถเชื่อมต่อกับระบบรางตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพ่ือล าเลียงหลอดเลือด
เข้าสู่ระบบตรวจวิเคราะห์ 

     1.1.3 มีระบบรางเชื่อมต่อเพ่ือล าเลียงสิ่งส่งตรวจจากเครื่องจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติไป
ยังเครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดแบบอัตโนมัติทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็ว
รวมอย่างน้อย 450 หลอดต่อชั่วโมง โดยระบบรางสามารถล าเลียงหลอดเลือดได้ทั้งไปและกลับออกจาก
เครื่องตรวจวิเคราะห์ได ้ตลอดเส้นทางการล าเลียง 

    1.1.4 ระบบรางสามารถต่อเชื่อมกับระบบปั่นแยก (Centrifuge) จ านวนอย่างน้อย 2 เครื่อง 
มีความเร็วรวมไม่ต่ ากว่า 450 หลอดต่อชั่วโมง 

     1.1.5 มีระบบเปิดจุกหลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ มีความเร็วในการท างานรวมไม่
น้อยกว่า 700 หลอดต่อชั่วโมง 

 
1.2 คุณสมบัติเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 

            1.2.1 ติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ ที่สามารถท าการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกแบบ
อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง ต่อเชื่อมระบบ Pre-analytic  โดยมีความเร็วรวมในการตรวจได้ไม่น้อยกว่า 
5800 การทดสอบต่อชั่วโมง (ทั้งนี้รวมการตรวจด้วยวิธี ISE ) ต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อน
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ (Pre-analytic) 

      1.2.2 สามารถตรวจ Serum index (Lipemic, Icteric และ Hemolysis) โดยแสดงผลเป็น
ตัวเลข (Quantitative) หรือ แสดงผลแบบกึ่งปริมาณ (Semi-quantitative) แจ้งเตือนการรบกวนในแต่ละ
การทดสอบผ่านทางระบบเครื่องหรือ middleware หรือ สามารถรายงานผลผ่านระบบ LIS ได ้

1.2.3 มีช่องใส่น้ ายามีจ านวนไม่น้อยกว่า 60 ช่อง ต่อเครื่องวิเคราะห์ 
      1.2.4 Sample probe มีระบบตรวจสอบการแข็งตัวของสิ่งส่งตรวจ (Clot Detection) เพ่ือ

ป้องกันปัญหาปริมาตรสิ่งส่งตรวจที่ไม่ได้ส่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบ  
1.2.5 กรณีที่ค่าตรวจสูงเกินกว่า Linearity ของ standard curve หรือ limit ของการ

ตรวจวัดนั้น เครื่องต้องสามารถท าการเจือจางสิ่งส่งตรวจ และตรวจวิเคราะห์ใหม่ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic 
Sample Dilution)  

1.2.6 เครื่องตรวจวิเคราะห์สามารถอ้างอิงถึงมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ในระดับ
สากลและนานาชาติ เช่น CE mark หรือ US FDA เป็นต้น 

       1.2.7  เครื่องตรวจวิเคราะห์ทุกเครื่องที่น าเสนอต้องสามารถใช้น้ ายาบรรจุภัณฑ์ (Package) 
แบบเดียวกันได้   เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการคลังน้ ายา 
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1.3 คุณสมบัติเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา 

1.3.1 ติดตั้งเครื่องที่สามารถตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยีแบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า          
2 เครื่อง และมีความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 800 เทสต์ต่อชั่วโมง 

      1.3.2 หลักการ Electrochemiluminescence (ECLIA) หรือ Chemiluminescence หรือ 
Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)  

1.3.3 สามารถท าการตรวจวิเคราะห์แบบ Random  access และ Stat ได ้
       1.3.4 มีระบบตรวจสอบการแข็งตัวของสิ่งส่งตรวจ (Clot Detection) ระบบตรวจสอบ
ฟองอากาศ (Bubble detection) และระบบตรวจสอบปริมาณของสิ่งส่งตรวจ (Level Detection)  

      1.3.5 มีระบบ Dilute Serum อัตโนมัติ (Automatic Sample Dilution) 
      1.3.6 เครื่องตรวจวิเคราะห์ สามารถอ้างอิงถึงมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ในระดับ

สากลและนานาชาติ เช่น CE mark หรือ US FDA เป็นต้น 
       1.3.7  เครื่องตรวจวิเคราะห์ทุกเครื่องที่น าเสนอต้องสามารถใช้น้ ายาบรรจุภัณฑ์ (Package) 

แบบเดียวกันได้ เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการคลังน้ ายา 
 

1.4 คุณสมบัติของระบบจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ภายหลังการตรวจวิเคราะห์  

      1.4.1 เป็นระบบจัดเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ 
สามารถจัดเรียงสิ่งส่งตรวจเพ่ือการจัดเก็บพร้อมต าแหน่งการเก็บโดยอัตโนมัติ หลังจากตรวจวิเคราะห์เสร็จ 
โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 1000 samples และสามารถจดจ าต าแหน่งเพ่ือใช้ค้นหาสิ่งส่งตรวจได้แม้น าสิ่งส่ง
ตรวจออกจากระบบแล้ว เพ่ือท าการทดสอบซ้ า (Repeat หรือ Rerun ) หรือเพ่ิมการทดสอบ (Add-on 
testing) หรือเพ่ือน าไปใช้ในงานต่อไป  

2. คุณสมบัติของระบบคิวและระบบจัดเตรียมหลอดพร้อมติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ ส าหรับห้องเจาะ
เลือด 

2.1 เป็นระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ 
โดยล าเลียงหลอดตัวอย่างไปสู่เจ้าหน้าที่อัตโนมัติพร้อมโต๊ะเจาะเลือด 4 จุด เชื่อมต่อด้วย

ระบบสายพานล าเลียงใต้โต๊ะเจาะเลือด 1 ชุด หรือเป็นระบบเตรียมหลอดเลือดและชุดติดฉลากอัตโนมัติ
ประจ าจุดเจาะเลือดพร้อมโต๊ะเจาะเลือด อย่างน้อย 4 จุด ที่ห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และ
ที่ห้องเจาะเลือด Premium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ชั้น 2 จ านวน
อย่างน้อย 1 จุด และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชั้น 3 อย่างน้อย  1 จุด 
และชุด Mobile 1 ชุดส าหรับเจาะรถนั่งห้องเจาะเลือดชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบจัดการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) หรือระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ 
(LIS)  
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2.2 ระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ  
       2.2.1 สามารถเตรียมและติดฉลากหลอดตัวอย่างส าหรับเก็บตัวอย่างเลือด และมี

จอแสดงผลชนิดสัมผัส (Touch Screen) พร้อมพิมพ์ฉลากได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีความเร็วในการเตรียม
และติดฉลากหลอดทดลองไม่น้อยกว่า 1,200 หลอดต่อชั่วโมง 

       2.2.2 ระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ สามารถบรรจุเตรียม
หลอดตัวอย่างได้จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชนิด 

2.3 สามารถแสดงหมายเลขคิวพร้อมโต๊ะบริการข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ มีระบบเรียกคิว
และแสดงหมายเลขผ่านหน้าจอ LED  เพ่ือเชิญคนไข้เข้าจุดเจาะเลือด โดยมีหน้าจอ LED แสดงหมายเลขคิว
รับบริการอย่างน้อย 2 จุด 

2.4 ระบบสามารถตรวจสอบสถานการณ์เปิดสิทธิ์พร้อมพิมพ์บัตรคิวอัตโนมั ติเมื่อคนไข้
ผ่านขั้นตอนการการเปิดสิทธิ์ 

2.5 สามารถจัดการล าดับคิวให้บริการ (Queue system) ในการพิมพ์บัตรคิวส าหรับคนไข้
รอรับบริการห้องเจาะเลือด โดยใช้บัตรคิวเดียว เพ่ือแสดงหมายเลขการเรียกคิวบนหน้าจอมอนิเตอร์ ตั้งแต่
ขั้นตอนการลงทะเบียนจนถึงข้ันตอนเจาะเลือดตามสถานะของประเภทบัตรคิว 

2.6 ผู้รับบริการเจาะเลือดสามารถทราบจ านวนผู้ป่วยที่อยู่ในคิวก่อนถึงคิวตนเอง 

2.7 มีหน้าจอเรียกคิวประจ าจุดเจาะและสามารถแสดงข้อมูลผู้ป่วยได้เช่น ชื่อ-สกุล, HN, 
ข้อมูลการตรวจและภาชนะท่ีใช้ เป็นต้น 

2.8 มีหน้าจอทีวีส าหรับแสดงคิวคนไข้ ว่าต้องเข้ารับบริการเจาะเลือดที่จุดเจาะใด จ านวน 
2 หน้าจอ ซึ่งติดในบริเวณท่ีคนไข้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

2.9 ชุด Mobile ประกอบด้วยหน้าจอส าหรับดึงข้อมูลคนไข้ พร้อมข้อมูลส าหรับ
ตรวจสอบยืนยันผู้ป่วย มีระบบเตรียมหลอดเลือดและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติที่เชื่อมต่อข้อมูลกับหน้าจอประจ า
ชุด mobile พร้อมระบบเชื่อมต่อ WIFI ระบบส ารองไฟ พร้อมรถเข็นที่เก็บอุปกรณ์ดังกล่าวและอุปกรณ์
เจาะเลือดได้อย่างเพียงพอเหมาะสม  

 

3.คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมห้องเจาะเลือด 

      3.1 สามารถรับข้อมูลของผู้ป่วย (Patient demographic) โดยการเชื่อมต่อข้อมูล 
(Connectivity) กับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย (Patient identification) 

      3.2 สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพ่ือการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยและบันทึกการยืนยันการบ่งชี้ตัว
ผู้ป่วย (Patient identification) โดยการใช้รูปถ่ายหรือลายนิ้วมือ และรายละเอียดทางเวชระเบียน เช่น 
ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น ก่อนการเจาะเลือดเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย  
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      3.3 โปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลหมายเลขรอเรียกคิวนี้ไว้ใน ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่เรียก
เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อโดยไม่ต้องรับหมายเลขคิวใหม่ 

      3.4 โปรแกรมสามารถคืนหมายเลขคิวไปยังระบบในกรณีที่ช่องให้บริการไม่มีความพร้อมและ
ให้เจ้าหน้าที่ช่องให้บริการอ่ืนสามารถกดเรียกเพ่ือให้บริการผู้ป่วยได้ 

      3.5 สามารถบันทึก Incident Report ณ จุดเจาะเลือด เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับถึงปัญหา
และพัฒนาแก้ไข รวมถึงจัดท ารายงานสถิติ (Statistic Report) เพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงให้บริการ 

      3.6 มีระบบ Data Security ในการเข้าถึงข้อมูล 

      3.7 สามารถบันทึกการท างานของเจ้าหน้าที่เจาะเลือด เพ่ือประโยชน์การคิดภาระงาน 
และชี้บ่งผู้เจาะเลือด 

      3.8 สามารถบันทึกระยะเวลาการให้บริการที่ใช้แต่ละช่วงของขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือ
เป็นตัวชี้วัดและประเมินผลการท างานและวางแผนการปรับปรุงการบริการ 

 

4. คุณสมบัติของระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System ; 
LIS) และระบบการบริหารจัดการเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Middleware) มีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1 ระบบการจัดการและฐานข้อมูล 
       4.1.1 เป็นโปรแกรมที่ใช้ระบบ Windows Application หรือ Web 

Application หรือ Web service หรือ Web base technology และรองรับชื่อ-สกุลของผู้ป่วยที่เป็น
ภาษาไทย  
        4.1.2 ใช้ระบบฐานข้อมูล Oracle หรือ PostgreSQL หรือ MS SQL Server หรือ 
Healthshare เพ่ือสืบค้นข้อมูลของห้องปฏิบัติการ  

       4.1.3 สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของเครื่องอัตโนมัติ เช่น ระบบบริหารจัดการห้องเจาะ
เลือด เครื่องเตรียมสิ่งส่งตรวจ เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ และการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจอัตโนมัต ิ

       4.1.4 ระบบ LIS ที่น าเสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งเป็น
มาตรฐานในระดับสากล 
  4.2 มีระบบจัดการข้อมูลก่อนท าการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytic) โดยมีระบบ Sample 
Tracking เพ่ือสามารถตรวจสอบสถานะได้ว่า sample ได้ผ่านขั้นตอนการท างานใดบ้าง 

4.3 มีระบบจัดการข้อมูลขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ (Analytic) มีความสามารถอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

       4.3.1 บันทึกผล รับรองผล เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Analyzer)  
       4.3.2 สั่งตรวจซ้ า ทั้งแบบ Rerun และ Reflex หรือ เพ่ิม/ลบ ค าสั่งตรวจโดยผ่าน  

Middleware ได ้ 
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       4.3.3 รับข้อความ (Message) หรือสัญญาณเตือน (Alarm) จากเครื่องตรวจ

อัตโนมัติกรณีที่เครื่อง สามารถส่งสัญญาณเตือนมายังระบบและโปรแกรมการเชื่อมต่อรองรับข้อความเตือน
หรือสัญญาณดังกล่าว 

       4.3.4 บันทึกความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน (Comment) 
       4.3.5 มีระบบการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ (Sample Archiving) โดยสามารถระบุ

ต าแหน่งจัดเก็บเพ่ือสะดวกในการค้นหาสิ่งส่งตรวจ 
4.4 มีระบบจัดการข้อมูลขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ (Post-analytic)  อย่างน้อยดังนี ้

       4.4.1 การส่งผลกลับระบบ LIS 
       4.4.2 มีระบบ Delta check ที่แสดงการเตือนว่าค่ามีความแตกต่างระหว่างผลครั้ง

ก่อนกับผลปัจจุบันเกินกว่าที่ก าหนด 
       4.4.3 มีระบบการตรวจสอบและยืนยันผลความถูกต้องของการตรวจ (Validation) 

ก่อนที่จะส่งผลการตรวจออกไป โดยสามารถเปรียบเทียบกับผลครั้งที่ผ่านมาได้จากหน้าเดียวกัน เปรียบเทียบ
กับค่า Reference range และ Critical range 

4.4.4 สามารถก าหนดการตรวจสอบผลอัตโนมัติ Auto-Validation หรือ Auto-
verification ได ้

4.4.5 สามารถใช้ระบบสี ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสังเกตค่าผิดปกติได้  
      4.5 มีระบบควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการได้ดังนี้ 

       4.5.1 รองรับผล QC จากเครื่องได้โดยอัตโนมัติและรองรับการบันทึกความเห็นโดย
วิธี Manual 

       4.5.2 สามารถค านวณค่าทางสถิติของ QC ได้ เช่น Mean, SD, %CV เป็นต้น 
         4.5.3 สามารถรองรับ Multi rule QC และสามารถก าหนดค่าตามมาตรฐาน 
Westgard Rule ได ้

       4.5.4 สามารถ Plot QC ได้ โดยสามารถเลือกดู QC chat แต่ละระดับหรือหลาย
ระดับพร้อมกันได้ สามารถเลือกดูผล QC ได้จากเลือกข้อก าหนดต่างๆ เช่น ช่วงวันที่ที่ต้องการดูผล เครื่องมือ 
ชนิดของ control, Lot control, Test 

       4.5.5 สามารถแสดงเพิ่มเติมความคิดเห็น (QC Comment) ได ้
       4.5.6 สามารถแสดงผลข้อมูล QC เปรียบเทียบระหว่างเครื่องวิเคราะห์และการ

ตรวจวิเคราะห์ (Assay) ต่างๆ ได้ในหน้าจอเดียวกัน 
       4.5.7 สามารถลงบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดได้แบบ Manual หรือ 

โดยอัตโนมัติผ่านทางการสร้างกฎเงื่อนไข 
       4.5.8 ระบบงาน Middleware สามารถตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อของเครื่อง

วิเคราะห์ทั้งหมด 
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5. ผู้ขายจะต้องติดตั้งระบบท่อลมขนส่งเอกสารและพัสดุทางการแพทย์ จ านวน 3 ระบบ ให้กับทาง 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพ่ือประกอบการใช้งานร่วมกับ ระบบสายพานห้องปฏิบัติการอัตโนมัติของผู้ขาย 
(Laboratory Automation System) โดยท่อลมนี้มีความสามารถ รับและส่งเอกสาร , สิ่งส่งตรวจ
ห้องปฏิบัติการ และยาบางชนิดได้  ดังนี้  

5.1 ระบบที่ 1 จ านวน 10 สถานี (Automatic Station) ติดตั้งภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ขายต้องติดตั้งสถานีรับ – ส่ง อัตโนมัติแต่ละจุด 
แบบ Automation Station ที่มีช่องพักกระสวยส าหรับการส่งแต่ละครั้งได้อย่างน้อย 1 กระสวย และมีจอ
แสดงขอ้ความบอกชื่อสถานรับส่ง พร้อมไฟ LED แสดงสภาวะการท างานของระบบ และบริเวณห้องปฏิบัติการ
ผู้ขายต้องติดตั้งสถานีรับแบบ Horizontal Receiving Station ส าหรับห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 สถานี ซึ่ง
ต าแหน่งที่จะต้องวางหรือหยิบรับกระสวยจะต้องอยู่ในแนวนอน (Horizontal) หรือวางราบอยู่บนโต๊ะ เพ่ือ
สะดวกต่อผู้ใช้งานในการหยิบและน าสิ่งส่งตรวจออกมาจากกระสวย 

5.2 ระบบที่ 2 จ านวน 11 สถานี (Automatic Station) ติดตั้งภายในอาคารโรงพยาบาลจักษุ โดย
ผู้ขายต้องติดตั้งสถานีรับ – ส่งอัตโนมัติแต่ละจุด แบบ Automatic Station ที่มีช่องพักกระสวยส าหรับการส่ง
แต่ละครั้งได้อย่างน้อย 1 กระสวย และมีจอแสดงผลเป็นแบบ LED แสดงสภาวะการท างานของระบบ 

5.3 ระบบที่ 3 จ านวน 2 สถานี (Automatic Station)  ภายในห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มายังห้องปฏิบัติการของผู้ขาย โดยผู้ขายต้องติดตั้งสถานีรับ – ส่งอัตโนมัติแต่ละจุด แบบ Automatic 
Station ที่มีช่องพักกระสวยส าหรับการส่งแต่ละครั้งได้อย่างน้อย 1 กระสวย และมีจอแสดงผลเป็นแบบ LED 
แสดงสภาวะการท างานของระบบ  

6. บริษัทผู้ขายมีช่างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาทั้งเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และระบบสารสนเทศ รวมถึงการมาซ่อมแซมได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7วัน ตามความเร่งด่วน
และการร้องขอจากห้องปฏิบัติการ และมีบริการ Call  center ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด  24 ชั่วโมง 

7. น้ ายาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการจะต้องเป็นยี่ห้อภายใต้บริษัทเดียวกัน และน้ ายาที่ใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ และเป็นผู้ผลิตภายใต้บริษัทเดียวกันเพ่ือผลที่
ถูกต้องและแม่นย า สะดวกต่อการควบคุมคุณภาพ สามารถสอบกลับได้ และ น้ ายาที่ส่งมอบต้องมีใบรับรอง  

8. น้ ายาทุกรายการทดสอบต้องแสดงข้อมูลผลการสอบทวนวิธีวิเคราะห์ (Method Validation) จาก
บริษัท โดยบริษัทต้องสนับสนุนน้ ายาและวัสดุส าหรับใช้ในการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ (Method verification) 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 9. ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท า Instrument comparison อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี 
 10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการชดเชยผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่พบข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์อันเกิดจากผู้ผลิตและการขนส่ง หากบริษัทไม่สามารถจัดหาน้ ายาตรวจวิเคราะห์ที่ระบุไว้ในสัญญาได้
ทันตามการใช้งาน ท าให้ผู้เช่าต้องส่งตรวจนอกหน่วยงาน บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
 11. เพ่ือการควบคุมคุณภาพเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตลอดเวลา ผู้ขายต้องสนับสนุนการ
ควบคุมคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบเครื่องมือรุ่นที่เสนอกับเครื่องมือรุ่นเดียวกันทั่วโลกได้ (Peer group) 
โดยมีการเชื่อมต่อระบบ internet แบบ real time  (online realtime) และสนับสนุนการสมัครเข้าร่วม
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โครงการประเมินระบบคุณภาพโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment) อย่างน้อย 1 แห่ง 
หรือ การท า Inter Lab Comparison อ่ืน ๆ โดยทางห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้
คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตสารควบคุมคุณภาพและองค์กรควบคุมคุณภาพภายนอก รวมถึงบริษัทที่ให้บริการ
ระบบสื่อสาร ตลอดอายุสัญญา เพ่ือให้ผู้ขายสามารถมาบริการ แก้ไขเบื้องต้นผ่านระบบ internet ระยะไกล 
(remote) ได้  
 12. เพ่ือการควบคุมคุณภาพเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตลอดเวลา ผู้ขายจะต้องสนับสนุน
การควบคุมคุณภาพเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพจากบุคคลที่สาม (Third party control) ที่ไม่ได้ผลิตและไม่มี
ยี่ห้อเดียวกับเครื่องวิเคราะห์และน้ ายาตรวจในห้องปฏิบัติการกลาง โดยใช้ร่วมกับโปรแกรมบริหารจัดการ
ข้อมูลคุณภาพในห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
 

     12.1 มีระบบบริหารจัดการผ่าน Web base application ที่สามารถเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ (Inter Lab Comparison) แบบ Online real time ที่สามารถดึงผลผ่านเครื่องวิเคราะห์หรือ
ระบบ LIS โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องท าการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ (Manual) 

     12.2 สามารถก าหนดค่า Mean , SD ของห้องปฏิบัติการเองได้ สามารถเลือกเป็นบางรายการ 
ช่วงเวลาได้ และสามารถบันทึก Corrective Action Log ได้และข้อมูลควรเป็น Online Realtime 

     12.3 มีค่าก าหนดของ Tea (Total Error Allowable) จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ CLIA 
(2019) หรือ RCPA หรือ BV ที่สามารถเลือกใช้ในโปรแกรมได้โดยผู้ใช้งานไม่ต้องก าหนดค่าเข้าไปด้วยตัวเอง 

     12.4 สามารถค านวณ Sigma Metrics โดยอัตโนมัติ และสามารถน า Sigma Metrics ที่ได้ไป
ค านวณเพ่ือหากฎที่เหมาะสมส าหรับควบคุมคุณภาพโดยอิงจาก Power function Graph (Sigma metric 
chart) และ OP Spec chart 

     12.5 มีรายนามห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่ใช้วัสดุควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ใน
โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ หรือ โรงพยาบาลศูนย์ หรือ โรงพยาบาลทั่วไป รวมกันไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

13. บริษัทผู้ขายต้องติดตั้งระบบในการท างานทั้งหมดของเครื่องอัตโนมัติ รวมถึงการปรับปรุงสถานที่
เพ่ือรองรับระบบและอุปกรณ์เครื่องมือรวมทั้งระบบสนับสนุน เช่น ระบบไฟฟ้าส ารอง (UPS)  และติดตั้งระบบ
น้ าที่ใช้กับเครื่องมือดังกล่าว เป็นต้น 
 14. Calibrator, Control ตลอดจนน้ ายาที่ใช้เพ่ิมเติม และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบในการ
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก บริษัทผู้เสนอราคาต้องจัดส่งให้เพียงพอตลอดอายุสัญญาโดยไม่คิดมูลค่า 
 15. Calibrator, Control ตลอดจนน้ ายาที่ใช้เพ่ิมเติม และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบในการ
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา บริษัทผู้เสนอราคาต้องจัดส่งให้เพียงพอตลอดอายุสัญญาโดยไม่คิด
มูลค่า  
 16.บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องจัดหา Third party control ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี
คลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา โดยจัดส่งให้เพียงพอตลอดอายุสัญญาโดยไม่คิดมูลค่า  

17. บริษัทด าเนินการการติดตั้งระบบส่วนการตรวจวิเคราะห์ (Analytical) และระบบบริหารจัดการ
กระบวนการเจาะเลือด พร้อมเชื่อมต่อระบบ LIS และ HIS จนใช้งานได้ภายใน 90 วัน รวมทั้งระบบ Pre-
analytics ติดตั้งจนเสร็จใช้งานได้ภายใน 120 วัน 
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18. ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมตัวแทนบุคลากรที่ใช้งานเครื่องตรวจ เพ่ือฝึกทักษะให้สามารถใช้
เครื่องมือ บ ารุงรักษาและแก้ไขเครื่องตรวจเบื้องต้นได้ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพของผู้ผลิต 
ข้อจ ากัดของเครื่องเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ขายสนับสนุนอุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว พร้อมคู่มือการใช้งานทั้งไทยและอังกฤษอย่างละ 1 ชุด มีการจัดอบรมใช้เครื่องให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาเครื่อง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยไม่คิด
มูลค่า รวมถึงการรับผิดชอบค่าอะไหล่ของเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบกรณีที่เสียหาย 
อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ รวมถึงต้องซ่อมแซม เครื่องภายใน 4 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งให้ทราบ ไม่ว่า
จะด้วยช่องทางการสื่อสารใด เมื่อมีกรณีที่เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ทางโรงพยาบาล
ขอเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเครื่องไม่ได้เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 (ร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์) 
ต่อวัน 

19. ผู้ขายจะต้องดูแลระบบหลังการติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ระบบน้ าดี น้ าเสีย และระบบ
ไฟฟ้าส ารองเพ่ือให้สามารถท างานได้โดยไม่สะดุด 

20. ผู้ขายจะต้องเชื่อมต่อเครื่องอัตโนมัติเข้ากับระบบ LIS ของโรงพยาบาล และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดอันเกิดจากการเชื่อมต่อตลอดการใช้งานของเครื่อง 

21. ผู้ขายต้องเสนอราคาต่อ รายการการทดสอบ (Test)  ของชุดน้ ายาโดยราคาต่อรายการทดสอบ 
(Test) ต้องเป็นราคาที่คิดจากตัวอย่างที่ตรวจ ไม่นับรวมจ านวนที่ใช้ในกระบวนการควบคุมและประกัน
คุณภาพ (IQC, EQA), Calibration และ ค่าใช้จ่ายในการท า Method validation 

22. ผู้ขายต้องรับประกันจ านวนน้ ายาที่ส่งมอบ และต้องชดเชยหากพบว่าเมื่อน าชุดน้ ายาไปใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์แล้วผลลัพธ์ไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในเอกสารก ากับชุดน้ ายาโดยโรงพยาบาลจะตรวจนับ
รายการทดสอบ จากจ านวนรายงานผลจากผู้ป่วยเท่านั้น อ้างอิงข้อมูลจากระบบ LIS ของโรงพยาบาล 

23. ชุดน้ ายาต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของ  โดยส่งของที่
ห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ก่อนเวลา 15.00 น. 

24. ผู้ขายต้องเพ่ิมหรือเปลี่ยนเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงขึ้นให้กับทางโรงพยาบาล ในกรณีที่มีปริมาณ
งานเพ่ิมมากข้ึน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 

25. ผู้ขายจะต้องท าการปรับปรุงระบบห้องเจาะเลือด รวมถึงการวางเครื่องอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ LIS 
และ HIS ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     25.1 ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ ที่สามารถท าการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกแบบ
อัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง โดยมีความเร็วในการตรวจได้ไม่น้อยกว่า 800 การทดสอบต่อชั่วโมง (ทั้งนี้รวมการ
ตรวจด้วยวิธี ISE) พร้อมเชื่อมต่อระบบ LIS และ HIS  

     25.2 ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยีแบบอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง และมี
ความเร็วในการตรวจไม่น้อยกว่า 100 เทสต์ต่อชั่วโมง พร้อมเชื่อมต่อระบบ LIS และ HIS 

     25.3 ผู้ขายต้องติดตั้งระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ อย่างน้อย 1 จุด พร้อม
เชื่อมต่อระบบ LIS 
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     25.4 ผู้ขายต้องติดตั้งระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System ; 
LIS ) ซึ่งระบบ LIS ที่น าเสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากล และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ HIS ของทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาทร 

26. ผู้ขายจะต้องสนับสนุนโปรแกรมการจัดการน้ ายาคงคลังให้กับทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือประโยชน์
ในการจัดการบริหารน้ ายาการตรวจวิเคราะห์ให้กับทางห้องปฏิบัติการ 

27. ผู้ขายจะต้องจัดอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการแก้ไขปัญหาขั้นสูง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือ
ตามความจ าเป็นของผู้ขาย 

28. ผู้ขายจะต้องเตรียมคู่มือการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม
คูม่ือการบ ารุงรักษาอย่างน้อย 2 ชุด 

29. ผู้ขายจะต้องเตรียมเครื่องตรวจวิเคราะห์ส ารอง เพ่ือใช้ปฏิบัติงานระหว่างปรับปรุงสถานที่ หรือ
ระหว่างติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ ตั้งแต่เริ่มลงนามสัญญา 

30. ระบบ Total lab automation และเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่น ามาติดตั้ง ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ไม่
เคยใช้งานที่อ่ืนมาก่อน 

31. ผู้ซื้อสามารถยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา หากน้ ายาและเครื่องมือ รวมทั้งบริการ ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด และเม่ือบอกเลิกแล้ว มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯได้ 



0% 50% 100%

1. ราคาที่น าเสนอ (30%)

1.1 ราคาที่เสนอต่ าที่สุด

2. คุณสมบตัิสินค้าที่เปน็ประโยชน์ต่อทางราชการ (70 %) 70
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2.1 ระบบ Pre-analytic, Analytic และ Post-analytic เป็นระบบที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยไม่มีขั้นตอนเคล่ือนย้าย
ส่ิงส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ ต้ังแต่การน าเข้า (Input) ไปจนถึงการ จัดเรียงเก็บ (Archiving)

4
ระบบมีขั้นตอนที่ต้องอาศัยการเคล่ือนย้าย

ส่ิงส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่
เป็นระบบที่เชื่อมต่อกันแบบสมบูรณ์ โดย
เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเคล่ือนย้ายสิ่งส่งตรวจเอง

2.2 มีระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ เชื่อมต่อโต๊ะเจาะเลือดด้วยระบบสายพานล าเลียงหลอด
เลือดท่ีเตรียมเสร็จแล้วไปยังงจุดเจาะเลือดอย่างน้อย 4 จุด เพื่อประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ และลดขั้นตอน
การท างานของผู้ปฏบิัติงาน

5
มีระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติด

บาร์โค้ดอัตโนมัติ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อแบบ
สายพานไปยังโต๊ะเจาะเลือด

มีระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ด
อัตโนมัติ และเชื่อมต่อแบบสายพานไปยังโต๊ะ

เจาะเลือด 2 จุด

มีระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ด
อัตโนมัติ เชื่อมต่อแบบสายพานไปยังโต๊ะเจาะ

เลือด 4 จุด

2.3 ระบบขนส่งหลอดเลือดสูญญากาศที่น าเสนอ สามารถขนส่งหลอดเลือดจากห้องเจาะเลือดไปยังระบบตรวจ
วเิคราะห์อัตโนมัติได้โดยตรง เขื่อมต่อเข้ากับเคร่ือง Sorting และ Auto-check in และน าเข้าระบบรางตรวจวเิคราะห์
ได้โดยเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องจัดเรียงหรือเทเข้า input และมีการใช้งานจริงในโรงพยาบาลไม่น้อยกวา่ 5 แห่ง

10

ระบบขนส่งเลือดสูญญากาศ ไม่เชื่อมต่อ
โดยตรงกับเคร่ือง Sorting และ 

Auto-check in และน าเข้าระบบตรวจ
วเิคราะห์ได้

ระบบขนส่งเลือดสูญญากาศ เชื่อมต่อโดยตรง
กับเคร่ือง Sorting และ Auto-check in 

และน าเข้าระบบตรวจวเิคราะห์ได้ และมีใช้
งานจริงในโรงพยาบาลน้อยกวา่ 5 แห่ง

ระบบขนส่งเลือดสูญญากาศ เชื่อมต่อโดยตรงกับ
เคร่ือง Sorting และ Auto-check in และน าเข้า

ระบบตรวจวเิคราะห์ได้ และมีใช้งานจริงใน
โรงพยาบาลไม่น้อยกวา่ 5 แห่ง

2.4 ระบบการล าเลียงหลอดเลือดของระบบรางไปยังเคร่ืองตรวจวเิคราะห์สามารถล าเลียงหลอดเลือดแต่ละหลอดได้
อย่างอิสระต่อกัน  เพื่อสามารถควบคุมระยะเวลาในการตรวจและรายงานผลได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยมีการยืนยัน
ประสิทธภิาพของเวลาการรายงานผลส าหรับงานเคมีคลินิกและภมูิคมิคุ้มกันที่ 95 percentile ไม่เกิน 40 นาที. โดยมี
ผลปฏบิัติงานจริงจากโรงพยาบาลที่เป็น referrence พร้อมหลักฐานการยืนยันจากทางแลปในโรงพยาบาลศูนย์หรือ
โรงพยาบาลจังหวดั ส าหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

5  TAT ที่ 95% มากกวา่ 45 นาที  TAT ที่ 95% มากกวา่ 40-45 นาที  TAT ที่ 95% ไม่เกิน 40 นาที
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2.5 ระบบ Total Laboratory Automation ที่น าเสนอ มีติดต้ังและใช้งานจริงในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย 
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลจังหวดัไม่น้อยกวา่ 15 แห่ง

5 ไม่เกิน 5 แห่ง 6-15 แห่ง มากกวา่ 15 แห่ง

2.6 ระบบตรวจวเิคราะห์สามารถตรวจสอบคุณภาพส่ิงส่งตรวจได้ (Serum indices checking) และ สามารถช่วย
แปรผลการรบกวนที่เกิดต่อแต่ละการทดสอบได้เองโดยอัตโนมัติ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

2 ท าไม่ได้ทั้ง 3 อย่าง ท าได้ 1 อย่าง 
ท าได้ทั้ง 3 อย่าง (ตรวจสอบคุณภาพส่ิงส่ง
ตรวจ แปรผลการรบกวนที่เกิดต่อแต่ละการ
ทดสอบ และ ไม่มีค่าใช้จ่าย)

30

(100- ((PI-Lowest Price)/Lowest Price)*100)*% weight

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
รายการน้ ายาตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิตัิการ จ านวน  42 รายการ

หวัข้อการประเมิน
คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

2.7 การตรวจวเิคราะห์ Electrolyte (Na, K, Cl) ใช้ Electrode ในการตรวจวเิคราะห์ โดย Electrode แต่ละชิ้น
สามารถตรวจวเิคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดิ้จ านวนมาก ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
เปล่ียน และการดูแลรักษา

5
Electrode แต่ละชิ้นตรวจได้น้อยกวา่ 

20,000 Samples  และมีอายุการใช้งาน
ไม่เกิน 2 เดือน

Electrode ตรวจไดิ้ 20,000-40,000 
Samples  และมีอายุการใช้งาน 2- 4 เดือน

Electrode ตรวจได้มากกวา่ 40,000 Samples 
 และมีอายุการใช้งานมากกวา่ 4 เดือน

2.8 เคร่ืองตรวจวเิคราะห์ทางเคมีคลินิกใช้ Cuvette ในการท าปฏกิิริยา โดย
       2.8.1  มีระบบแจ้งเตือนการเปล่ียน Cuvette  รวมถึงเคร่ืองสามารถจดจ า Cuvette ที่มีปัญหาและงดใช้งานใน
ต าแหน่งนั้นได้ กรณีท่ี Cuvette  ชิ้นนั้นมีปัญหา สามารถเปล่ียน Cuvette ในแต่ละชิ้นท่ิิมีปัญหาได้ 
       2.8.2 Cuvette มีอายุการใช้งานยาวนานมากกวา่ 6 เดือน เพื่อลดขั้นตอน และเวลาในการดูแลรักษา

5
ไม่ใช้ Cuvette ในการท าปฏกิิริยา 

หรือไม่สามารถท าได้ตามเกณฑ์ทั้ง 2 ช้อ
ใช้ Cuvette ในการท าปฏกิิริยา 

ท าได้ตามเกณฑ์ 1 ข้อ
ใช้ Cuvette ในการท าปฏกิิริยา 

ท าได้ตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ

2.9 การตรวจวเิคราะห์ Troponin 
    2.9.1 เป็น High sensitive ตาม IFCC ก าหนด รองรับการตรวจแบบ 1 hour algorithm จาก ESC Guideline  
    2.9.2 มีค่า Cut-off แยกเพศ ชายและหญิง.  เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการรักษาของผู้ป่วยเพศหญิง  
    2.9.3 มีการใช้งานและการรายงานผลแยกเพศ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย หรือโรงพยาบาลศูนย์ หรือ
โรงพยาบาลจังหวดัอย่างน้อย 5 แห่ง พร้อมแนบหลักฐาน

5 ท าได้น้อยกวา่ 2 ข้อ ท าได้ 2 ข้อ ท าได้ทั้ง 3 ข้อ

2.10 การป้องกันการเกิดปนเปื้อนของส่ิงส่งตรวจ (Carry over) ทั้งในงานเคมีคลินิกและภมูิคุ้มกันวทิยา เพื่อป้องกัน
ผลผิดพลาดจากปัญหา sample carry over

5
ไม่มีระบบการป้องกันการเกิดปนเปื้อน
ของส่ิงส่งตรวจ (Carry over) ทั้งใน
งานเคมีคลินิกและภมูิคุ้มกันวทิยา

มีระบบป้องกัน Carry over ในเคร่ือง
วเิคราะห์เคมีคลินิก หรือภมูิคุ้มกัน ที่มี
ประสิทธภิาพ และมีงานวจิัยรองรับ

มีระบบป้องกัน Carry over ในเคร่ือง
วเิคราะห์เคมีคลินิกและภมูิคุ้มกัน ที่มี
ประสิทธภิาพ และมีงานวจิัยรองรับ
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2.11 ระบบ middle ware หรือ LIS สามารถติดตามส่ิงส่งตรวจได้ต้ังแต่ห้องเจาะเลือด จนถึงห้องปฏบิัติการและ
แสดง TAT ได้ (TAT monitoring dashboard) ของแต่ละตัวอย่างต้ังแต่ขั้นตอนขอตรวจ การลงทะเบียนรับ เรียกคิว
 ยืนยันตัวผู้ป่วย เจาะเลือดเสร็จ รับตัวอย่างในแลป เข้าเคร่ืองเตรียมตัวอย่าง เข้าเคร่ืองวเิคราะห์ ตรวจสอบผลและ
ส่งผลเข้า HIS เพื่อติดตามและค้นหาตัวอย่างได้ทุกขณะ และบริหาร TAT และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

2 ท าไม่ได้ ขาด 2 ขั้นตอน ท าได้ครบทุกขั้นตอน

2.12 ระบบ middle ware หรือ LIS สามารถส่ังงานให้หลอดเลือดที่ท าการตรวจวเิคราะห์เสร็จ กลับเข้าไปตรวจซ้ า
อัตโนมัติได้โดยเจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องค้นหาและน าเข้าเอง

3 ท าไม่ได้ ท าได้
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2.13 ระบบ middle ware หรือ LIS มีการติดต้ังและใช้งานจริงในโรงพยาบาลระดับมหาวทิยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ 
และโรงพยาบาลจังหวดัไม่น้อยกวา่ 5 แห่ง

2 น้อยกวา่ 2 แห่ง มี 2-5 แห่ง มากกวา่ 5 แห่ง

2.14 ระบบ middle ware หรือ LIS ผ่านการรับรองมาตฐานในระดับสากลอย่างน้อย 2 แหล่ง เช่น  ISO13485, 
ISO27001 หรือ ISO9001

5 น้อยกวา่ 2 แหล่ง ผ่าน 2 แหล่ง ผ่านมากกวา่ 2 แหล่ง

3. การบริการหลังการขายและสนับสนุนการท างานของหอ้งปฏบิตัิการ 7

3.1 มีการบริการผ่าน Remote service support ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการบริการ 2 ไม่มี มี

3.2 ผู้ขายมีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นของตนเอง เพื่อการบริหารจัดการน้ ายาที่รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าด่วน
ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทวนสอบได้เมื่อเกิดปัญหา  และมีทีมงาน ฝ่ายขาย specialist Service engineer Marketing 
และพนักงานขนส่งน้ ายา รวมถึง Bill collector ที่อยูภ่ายใต้บริษทัเดียวกัน เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้ครบวงจร 
โดยแนบเอกสารรับรองจากแผนกบุคคลของบริษทัฯ และเอกสารการผ่านการอบรมการให้บริการระบบ Automation
 ของ Service engineer และ Specialist ที่มีประสบการณ์มากกวา่ 3 ปี เพื่อประกอบการพจิารณา

5 ไม่มี มี



จ านวน ราคาตอ่หน่วย ราคารวม
Test 64 รวม VAT ( บาท/สตางค์) รวม VAT ( บาท/สตางค์)

1 Glucose 151,128      
2 BUN 91,996       
3 Creatinine enz 144,276      
4 Urine/CSF Albumin 8,089         
5 Total Protein 10,647       
6 Albumin 5,795         
7 Total Bilirubin 4,547         
8 Direct Bilirubin 3,316         
9 ALT 66,122       
10 AST 69,085       
11 ALP 43,528       
12 Cholesterol 6,356         
13 Triglyceride 110,510      
14 HDL 107,822      
15 LDL 7,673         
16 Amylase 1,282         
17 Calcium 6,978         
18 Phosphorus 5,404         
19 Magnesium 6,211         
20 Uric acid 59,105       
21 CK 9,361         
22 CK MB 491           
23 Urine/CSF Protein 208           
24 GGT 54             
25 CO2 56,126       
26 ISE Buffer (Na) 58,068       
27 ISE Reference (K) 73,142       
28 ISE Mid std (Cl) 56,126       
29 hTSH 13,937       

ล าดบั รายการ

จ านวนและรายการน  ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมคีลินิกและภูมคุ้ิมกันวิทยา จ านวน 42 รายการ



30 FREE T3 5,389         
31 FREE T4 9,812         
32 TOTAL T3 33             
33 TOTAL T4 20             
34 AFP 7,198         
35 CEA 8,456         
36 PSA HYBRITECH 5,591         
37 BR MONITOR REAGENT (CA15.3) 2,017         
38 GI MONITOR REAGENT (CA19.9) 4,185         
39 OV MONITOR REAGENT (CA125) 2,161         
40 CORTISOL 584           
41 HAV AB REAGENT 957           
42 Total B-hcG 263           
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