รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ํายาตรวจเอชไอวีไวรัลโหลด
ของโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค
……………………………….
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คุณลักษณะเฉพาะ
1. เปนชุดน้ํายาใชในการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV-1, HIV viral load, HIV RNA ในตัวอยางเลือด
สําหรับผูปวย ที่ใชกับเครื่องมือตรวจการวิเคราะห ที่ไดรับรองจากองคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
(FDA) หรื อไดรับ การรับ รองจากสหภาพยุโรป (CE MARK) และตองผ านการรับ รองจากสํานั กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ประเทศไทย
2. ใชหลั กการเพิ่ มปริ มาณของ HIV RNA ที่สกัด ได จากสิ่ งสง ตรวจโดยวิธี reverse transcriptionpolymerase chain reaction (RT-PCR)
3. ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณ RNA ใชกับเครื่องตรวจหา RNA แบบอัตโนมัติและทําการตรวจวัดความเขมของ
แสงแบบ Real Time PCR
4. ชุด น้ํายาตรวจวิเ คราะหจะตองมีตัว อยางทดสอบสํ าหรับ การควบคุมคุ ณภาพ Low Positive, High
Positive และ Negative Control ใหเพียงพอตอการใชงานโดยไมคิดมูลคา
5. สามารถใชตัวอยางพลาสมาปริมาณตางๆ โดยมีคา sensitivity ที่ตางกัน ดังนี้ :
- ตัวอยางพลาสมา 0.2 มล. สามารถตรวจวัดปริมาณHIV-1 RNA ไดต่ําสุด 150 copies/ml.
- ตัวอยางพลาสมา 0.5 มล. สามารถตรวจวัดปริมาณHIV-1 RNA ไดต่ําสุด 75 copies/ml.
- ตัวอยางพลาสมา 0.6/1.0 มล. สามารถตรวจวัดปริมาณHIV-1 RNA ไดต่ําสุด 40 copies/ml.
6. ตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-1 ไดในชวง Linear Rangeที่ 40-10,000,000 copies/ml. หรือ 1.6-7.0 log
copies/ml. หรือใหชวงวัดที่ดีกวา
7. สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส HIV-1 group M subtype A-H ,group O และ group N ได
8. ประกอบดวยชุดน้ํายา 3 ชุด ดังนี้:
8.1 ชุดน้ํายาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 กลอง สามารถใชได 96 ชุดการทดสอบ ประกอบดวย
- Internal Control 1.2 มล./ขวด จํานวน 4 ขวด
- Amplification Pack จํานวน 4 Pack ( 24 การทดสอบ / Pack)
8.2 ชุดน้ํายาควบคุม 1 ชุด ประกอบดวย
- Negative Control
1.8 มล./ขวด จํานวน 8 ขวด
- Low Positive Control 1.8 มล./ขวด จํานวน 8 ขวด
- High Positive Control 1.8 มล./ขวด จํานวน 8 ขวด
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8.3 ชุดแคลิเบรเตอร 1 ชุด ประกอบดวย
- Calibrator A
1.8 มล./ขวด จํานวน 12 ขวด
- Calibrator B
1.8 มล./ขวด จํานวน 12 ขวด
9. เปนผลิตภัณฑ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ทวีปยุโรป
เงื่อนไขพิเศษ
1. ผูขายจะตองรับเปลี่ ยนน้ํายา กรณีที่น้ํายาใกลหมดอายุ ( 30 วัน ) โดยผู ขายจะตองทําเป นหนัง สือแจ ง
ยินยอมการรับเปลี่ยนน้ํายาโดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
2. ผูขายตองสนับสนุนชุดอุปกรณประกอบ (Accessories) ที่ใชกับการตรวจเอชไอวีไวรัลโหลด ซึ่งประกอบ
ดวยน้ํายาและวัสดุสิ้นเปลืองที่จําเปนสําหรับการทดสอบอยางเพียงพอกับจํานวนการทดสอบ
3. ผูขายจะตองมีการบํารุงรักษาเครื่องมือไมนอยกวา 2 ครั้ง/ป หากเครื่องขัดของผูข ายจะตองจัดการซอม
ใหแลวเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห หรือมีเครื่องทดแทน โดยไมคิดคาใชจาย
4. ผูขายตองสง แผนปฏิ บัติการบํ ารุ งรักษาเครื่องมือในหนว ยบริ การที่ ขึ้นทะเบี ยนห องปฏิ บัติการเอชไอวี
ไวรัลโหลดกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กอนการสงมอบน้ํายา และรายงานผลการบํารุงรักษาเครื่องมือ
ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป
5. ผูขายจะตองใหการสนับสนุนการควบคุมคุณภาพภายนอก กับหนวยงานในประเทศ หรือตางประเทศ ที่
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ อยางนอย 1 แหง
6. ขนาดบรรจุ 1 กลอง ไมนอยกวา 96 ชุดการทดสอบ
ราคากลาง / ราคาอางอิง : เปนเงิน 990.- บาท (เการอยเกาสิบบาทถวน) / 1 ชุดการทดสอบ
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