
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

 

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน 
๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๑๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

 
 น้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๓   รายการ 

 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น



ข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก้าหนด 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pinklao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๗๕๒๘๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  

 

                           พลเรือตร สุมิตร  แดงดีเลิศ 
                ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 

 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

 

 

 

                       ร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR) 



การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

งานจัดซื้อน้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๓ รายการ 

ความต้องการ น้้ายาตรวจทางพยาธิวิทยา จ้านวน ๓ รายการ (ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้าย) 

วัตถุประสงค์ ใช้ตรวจหาระดับสารเคมีต่างๆจากสิ่งส่งตรวจของมนุษย์ ในรอบ ๙ เดือน ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

คุณสมบัติทั่วไป 

 เป็นชุดน้้ายาส้าเร็จรูปที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติ ส้าหรับวิเคราะห์หาระดับสารเคมี และ มี

องค์ประกอบครบชุด ส้าหรับ การตรวจจากสิ่งส่งตรวจของมนุษย์ โดยที่น้้ายาส้าหรับตรวจวิเคราะห์หาระดับ

สารเคมี เป็นแบบพร้อมใช้งาน (Ready to use) ไม่ต้องมีการเตรียมน้้ายาเพ่ือลดความผิดพลาดหรือมีการเตรียม

อย่างง่ายเพ่ือความคงทนในการใช้งาน 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

   ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

   ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

   ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

   ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย                                                                                                                     



                       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา    

              ๗.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   

            ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก้าหนด 

                      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                      ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก้าหนด 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะน า้ยาตรวจทางพยาธิวิทยาจ านวน 3 รายการ 
 
 
คุณสมบัตทิั่วไป 
 สามารถวิเคราะห์คา่ pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Glucose, Lactate, Hct และสามารถค านวณคา่ HCO-

3, 
TCO2, Base Excess, O2 saturation ได้ 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. น า้ยาตรวจวดัความเป็นกรด-ดา่ง-ก๊าซ ในเลอืดชนดิ 150 เทสต์ 

1.1 เป็นชดุน า้ยาส าเร็จรูปขนาดบรรจ ุ150 เทสต์ โดยบรรจอุยูใ่นกลอ่งพลาสติก (Disposable Cartridge) ภายใน
กลอ่งพลาสติกจะประกอบด้วยน า้ยาและอปุกรณ์ตา่งๆ ดงันี ้ 

1.1.1 Sensor card  
1.1.2 Reference solution 
1.1.3 Waste container  
1.1.4 Sample probe  

1.2 สามารถตรวจวเิคราะห์ คา่ pH, pO2, pCO2 และ Hct ในเลอืดได้โดยอตัโนมตัิ  
1.3 ชดุน า้ยาสามารถเก็บไว้ที่อณุหภมูิห้อง (25 °C) ได้  
1.4 เป็นผลติภณัฑ์จากทวีปยโุรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

2. น า้ยาตรวจวดัความเป็นกรด –ดา่ง -ก๊าซ ในเลอืดชนิด 75 เทสต์  
2.1 เป็นชดุน า้ยาส าเร็จรูปขนาดบรรจ ุ75 เทสต์ โดยบรรจอุยูใ่นกลอ่งพลาสติก (Disposable Cartridge) ภายใน

กลอ่งพลาสติกจะประกอบด้วยน า้ยาและอปุกรณ์ตา่งๆ ดงันี ้ 
2.1.1 Sensor card  
2.1.2 Reference solution  
2.1.3 Waste container  
2.1.4 Sample probe  

2.2 สามารถตรวจวเิคราะห์ คา่ pH, pO2, pCO2 และ Hct ในเลอืดได้โดยอตัโนมตัิ  
2.3 ชดุน า้ยาสามารถเก็บไว้ที่อณุหภมูิห้อง (25°C) ได้  
2.4 เป็นผลติภณัฑ์จากทวีปยโุรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

3. น า้ยาตรวจวดัความเป็นกรด –ดา่ง -ก๊าซ ในเลอืดชนิด 75 เทสต์  
3.1 เป็นชดุน า้ยาส าเร็จรูปขนาดบรรจุ 75 เทสต์ โดยบรรจอุยูใ่นกลอ่งพลาสติก (Disposable Cartridge) ภายใน

กลอ่งพลาสติกจะประกอบด้วยน า้ยาและอปุกรณ์ตา่งๆ ดงันี ้ 



3.1.1 Sensor card  
3.1.2 Reference solution  
3.1.3 Waste container  
3.1.4 Sample probe  

3.2 สามารถตรวจวเิคราะห์ คา่ pH, pO2, pCO2, Hct, Ca++, Na+ และ K+ ในเลอืดได้โดยอตัโนมตั ิ 
3.3 ชดุน า้ยาสามารถเก็บไว้ที่อณุหภมูิห้อง (25°C) ได้  
3.4 เป็นผลติภณัฑ์จากทวีปยโุรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา  

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม  
1. ผู้ขายจะต้องตดิตัง้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมตัิ ส าหรับการตรวจวเิคราะห์ตลอดระยะเวลาที่โรงพยาบาลฯ ใช้งานน า้ยา
ดงักลา่ว โดยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมตัิ มีคณุสมบตัิดงันี ้ 

1.1 ใช้ระบบ Electrochemical techniques ในการวเิคราะห์ผลโดยไมจ่ าเป็นต้องใช้ Electrode และ Membrane 
ใดๆ ท าให้ลดคา่ใช่จา่ยและเวลาในการซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองมือๆ  

1.2 วิธีวิเคราะห์ของแตล่ะ parameter คือ  
1.2.1 pO2, Glucose, Lactate ใช้หลกัการ Amperometric  
1.2.2 pH, pCO2 ใช้หลกัการ Potentiometric  
1.2.3 Hct ใช้หลกัการ Conductivity  

1.3 ใช้กบัชดุน า้ยาตรวจส าเร็จรูป โดยบรรจสุิง่ตา่งๆ ได้แก่ Reference solution, Sensors, Distribution valve, 
Pump tubing, Sample probe และ Waste container รวมไว้ในกลอ่งน า้ยาเพยีงกลอ่งเดียว (Disposable cartridge) ในแต่
ละ Cartridge จะระบจุ านวนสิง่สง่ตรวจที่สามารถตรวจได้ และไมจ่ าเป็นต้องใช้ถงัแก๊สในการปรับเทียบคา่  

1.4 จดัเก็บรักษากลอ่งน า้ยาไว้ทีอ่ณุหภมูิห้อง (25°C)  
1.5 สามารถวเิคราะห์สิง่สง่ตรวจ ที่เก็บมาจากหลอดเลอืด Arterial, Venous หรือ Capillary ได้ โดยใช้ปริมาตรเลอืด

ไมน้่อยกวา่ 135 ไมโครลติร และใช้ Sodium heparin หรือ Lithium heparin เป็นสารกนัเลอืดแขง็  
1.6 สามารถรายงานผลการตรวจได้ภายใน 85 วินาท ีนบัตัง้แตใ่สส่ิ่งสง่ตรวจเข้าสูต่วัเคร่ือง  

 1.7 ตวัเคร่ืองรองรับการท างานด้วยโปรแกรมควบคมุภาพอตัโนมตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  1.7.1 มีการท างานตรวจสอบ QC ของระบบ เฉลีย่ทกุๆ 30 นาทีโดยอตัโนมตัิ 
  1.7.2 มีการรายงานผล QC แบบ Delta chart ให้ผู้ใช้ทราบ 
  1.7.3 มีข้อความแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้โดยอตัโนมตัิ 
  1.7.4 เมื่อเกิดปัญหาขึน้กบัระบบตวัเคร่ืองจะแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึน้เองโดยอตัโนมตัิ 
 
 1.8 การรายงานผล สามารถแสดงทัง้หน้าจอแสดงผล และพิมพ์ผลบนกระดาษผา่น Internal printer ได้ 

1.9 เป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ของทวีปยโุรปหรืออเมริกา และได้รับอนญุาตน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์จาก
คณะกรรมการอาหารและยาแหง่ประเทศไทย  



2. ผู้ขายจะต้องจดัอบรมการใช้งานเคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมตัิ ให้กบัผู้ปฏิบตัิงานจนสามารถใช้งานเคร่ืองได้ มีการจดัอบรม
การใช้เคร่ืองให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานอยา่งน้อย 1 ครัง้ และรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) 
อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยไมค่ิดมลูคา่ รวมถึงการรับผิดชอบคา่อะไหลข่องเคร่ืองตรวจอตัโนมตัเิละอปุกรณ์ประกอบกรณีที่เกิด
เสยีหาย อนัเกิดจากการใช้งานตามปกติ รวมถงึต้องซอ่มแซม เคร่ืองภายใน 24 ชัว่โมง นบัตัง้แตไ่ด้รับแจ้งให้ทราบ ไมว่า่จะด้วย
ช่องทางการ สือ่สารใด เมื่อมีกรณีที่เคร่ือง มีปัญหาในการใช้งาน  
3. ผู้ขายจะต้องดแูลระบบหลงัการติดตัง้เคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมตัิ และ ระบบไฟฟ้าส ารอง เพื่อให้สามารถท างานได้โดยไม่
สะดดุ  
4. ผู้ขายต้องเช่ือมตอ่เคร่ืองอตัโนมตัิเข้ากบัระบบ LIS ของโรงพยาบาล และรับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยทัง้หมดอนัเกิดจากการ
เช่ือมตอ่ตลอดการใช้งานของเคร่ือง  
5. น า้ยาทัง้หมดได้รับมาตรฐานการผลติ จาก US FDA หรือ CE MARK และได้รับอนญุาตน าเข้า จากคณะกรรมการอาหาร
และยาของประเทศไทย  
6. ผู้ขายต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการสมคัรเข้าร่วมโครงการประเมินระบบ คณุภาพโดยองค์กรภายนอก (External 
Quality Assessment) ทัง้นีโ้ดยทางห้องปฏิบตักิารฯจะ เป็นฝ่ายคดัเลอืกโครงการฯ ดงักลา่วและแจ้งให้ทางบริษัททราบ  
7. ผู้ขายจะต้องสง่มอบสนิค้าหลงัจากได้รับใบสัง่ซือ้ภายใน 5 วนัท าการ และสนิค้าที่สง่ ต้องมีอายใุช้งานไมน้่อยกวา่ 4 เดือน  
8. กรณีเกิดความเสยีหายกบัสนิค้าไมว่า่กรณีใดๆ ทางผู้ขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบทดแทนสนิค้าที่ เสยีหายนัน้ๆ เต็มจ านวน  
9. ผลติภณัฑ์เป็นของใหม ่ไมเ่กา่เก็บ และมีคณุภาพดีตลอดอายกุารใช้งาน  
10. ผู้ขายต้องรับแลกเปลีย่นผลติภณัฑ์ กรณีที่สนิค้านัน้เสือ่มคณุภาพหรือใกล้หมดอาย ุ 
11. ผลติภณัฑ์ที่เสนอต้องเป็นราคาภาษีทกุชนดิ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ตลอดจนคา่ขนสง่  
12. สง่ของทีก่ลุม่งานพยาธิวิทยาคลนิิก โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะเฉพาะ 
น า้ยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือดชนิด 150 เทสต์ 

(BG/HCT 150 Tests with iQM) 
 

1. เป็นชดุน า้ยาส าเร็จรูปขนาดบรรจ ุ150 เทสต์ โดยบรรจอุยูใ่นกลอ่งพลาสติก (Disposable Cartridge) 
2. ภายในกลอ่งพลาสติกจะประกอบด้วย น า้ยาและอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ดงันี ้

 2.1 Sensor Card ประกอบด้วย 
 -  Oxygen sensor 
 -  Carbon dioxide  sensor 
 -  pH sensor 
 2.2  Reference Solution A, B, C 
 2.3 Waste Container 

2.4 Sample probe 
3. สามารถตรวจวิเคราะห์ คา่ pH, pO2, pCO2 และ Hctในเลอืดได้โดยอตัโนมตัิ โดยใช้งานร่วมกบัเคร่ือง GEM 

Premier 3500 Analyzer 
4. ชดุน า้ยาสามารถเก็บไว้ที่อณุหภมูิห้อง (25 °C) ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะเฉพาะ 
น า้ยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือดชนิด 75 เทสต์ 

(BG/Hct/ISE 75 Tests with iQM) 
 

1. เป็นชดุน า้ยาส าเร็จรูปขนาดบรรจ ุ75 เทสต์ โดยบรรจอุยูใ่นกลอ่งพลาสติก (Disposable Cartridge)   
2. ภายในกลอ่งพลาสติกจะประกอบด้วย น า้ยาและอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ดงันี ้

 2.1  Sensor Card ประกอบด้วย 
  -  Oxygen sensor 
  -  Carbon dioxide sensor 
  -  pH sensor 
 2.2   Reference Solution A, B, C 
 2.3    Waste Container 

2.4    Sample probe 
3. สามารถตรวจวิเคราะห์ คา่ pH, pO2, pCO2, Hct, Ca++, Na+ และ K+ ในเลอืดได้โดยอตัโนมตัิ โดยใช้งานร่วมกบั

เคร่ือง GEM Premier 3500 Analyzer 
4. ชดุน า้ยาสามารถเก็บไว้ที่อณุหภมูิห้อง (25 °C) ได้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะเฉพาะ 
น า้ยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือดชนิด 75 เทสต์ 

(BG/Hct 75 Tests with iQM) 
 

1. เป็นชดุน า้ยาส าเร็จรูปขนาดบรรจ ุ75 เทสต์ โดยบรรจอุยูใ่นกลอ่งพลาสติก (Disposable  Cartridge)   
2. ภายในกลอ่งพลาสติกจะประกอบด้วย น า้ยาและอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ดงันี ้

 2.1  Sensor Card ประกอบด้วย 
  -  Oxygen sensor 
  -  Carbon dioxide sensor 
  -  pH sensor 
 2.2   Reference Solution A, B, C 
 2.3    Waste Container 

2.4    Sample probe 
3. สามารถตรวจวิเคราะห์ คา่ pH, pO2, pCO2, Hct  ในเลอืดได้โดยอตัโนมตัิ โดยใช้งานร่วมกบัเคร่ือง GEM Premier 

3500 Analyzer 
4. ชดุน า้ยาสามารถเก็บไว้ที่อณุหภมูิห้อง (25 °C) ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ ๑๒ – ๖๒ 

ล้าดับ รายการ หน่วยนับ จ้านวน ราคาต่อหน่วย รวม 
1 GEM 3000/3500 BG/HCT 150 

Test IQM 
Pack 50   

2 GEM 3000/3500 BG/HCT 75 
Test IQM 

pack 50   

3 GEM CVP Levevel 1,2 (2x2.5 
ml) 

Set 1 ของแถม  

4 GEM 3500 BG/ISE IQM 4WK 
CARTRID 75 TEST 

Pack 50   

5 Thermal Paper TM 
59x15Mx1CM 

Roll 1 ของแถม  

6 GM CVP GEM 3000 MULTIPAK Pack 1 ของแถม  
 ราคารวม     

 
 
 
 
 
 


