รายละเอียด นา้ ยาตรวจวิเคราะห์ การแข็งตัวของเลือด
และนา้ ยาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงแบบอัตโนมัติ
1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (Coagulation factor)
ด้วยเครื่ องอัตโนมัติ (Automated Blood Coagulation Analyzer) และ เพื่อตรวจวิเคราะห์อตั ราการตกตะกอน
ของเม็ดเลือดแดงในเลือดแบบอัตโนมัติ
2. ความต้ องการ น้ ายาที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ผลิตมาเพื่อใช้กบั เครื่ องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ในการตรวจ
วิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
3. คุณลักษณะทัว่ ไป
3.1 การตรวจวิเคราะห์ Prothrombin time (PT) ประกอบด้วย
- ชุดน้ ายาสาหรับตรวจวิเคราะห์ Prothrombin time (PT)
3.2 การตรวจวิเคราะห์Activated Partial Thromboplastin time (APTT หรื อ PTT) ประกอบด้วย
- ชุดน้ ายาสาหรับตรวจวิเคราะห์ Activated Partial Thromboplastin time (PTT)
- น้ ายาแคลเซี ยมคลอไรด์
3.3 การตรวจวิเคราะห์ Thrombin Time (TT) ประกอบด้วย
- ชุดน้ ายาสาหรับตรวจวิเคราะห์ Thrombin Time (TT)
3.4 การตรวจวิเคราะห์ Factor VIII Activity ประกอบด้วย
- ชุดน้ ายาสาหรับตรวจวิเคราะห์ Factor VIII Activity
3.5 ส่ วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมในการตรวจวิเคราะห์ ประกอบด้วย
- ชุดน้ ายาสาหรับปรับสมดุลเครื่ องตรวจอัตโนมัติ
- หลอดทดสอบ (Cuvette)
- Sample plate สาหรับเครื่ องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด
3.6 การตรวจวิเคราะห์อตั ราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในเลือดแบบอัตโนมัติ
- ชุดน้ ายาสาหรับตรวจวิเคราะห์อตั ราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในเลือดแบบอัตโนมัติ
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 นา้ ยาตรวจวิเคราะห์ Prothrombin time (PT)
เป็ นชุดน้ ายาตรวจ Prothrombin time (PT) ในการทดสอบทางการแข็งตัวของเลือด
ใช้เป็ น Screening test และใช้ติดตามการรักษา

คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
4.1.1 เป็ น Tissue Thromboplastin ที่เตรี ยมจาก Human ( lung ,brain หรื อ Placenta)
4.1.2 ลักษณะเป็ นผง (Lyophilized) เตรี ยมก่อนใช้งานโดยการละลายด้วยน้ ากลัน่
หลังการเตรี ยมสามารถเก็บในอุณหภูมิ 2 – 8 ºC ได้นานอย่างน้อย 5 วัน
4.1.3 น้ ายามีค่า ISI อยูใ่ นช่วง 1.00 ± 0.1 ตามมาตรฐาน WHO
4.1.4 น้ ายาเป็ นของแท้ที่ไม่มีการดัดแปลงจากผูผ้ ลิต ซึ่ งผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล
ได้แก่ USFDA (Food and Drug Administration of USA) และ CE mark
4.2 นา้ ยาตรวจวิเคราะห์ Activated Partial Thromboplastin time (PTT)
เป็ นชุดน้ ายาตรวจ Activated Partial Thromboplastin time (APTT) ในการทดสอบทางการแข็งตัว
ของเลือด ใช้เป็ น Screening test และใช้ติดตามการรักษา
คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
4.2.1 ส่ วนประกอบของน้ ายาเป็ น Purified soy phosphatides with ellagic acid
4.2.2 น้ ายามีคุณสมบัติ High Sensitivity ต่อ Heparin และต่อการตรวจหา Intrinsic Factor
Deficiency (VIII, IX, XI, XIII)
4.2.3 เป็ นน้ ายาสาเร็ จรู ปใสพร้อมใช้งาน มีอายุการใช้งาน หลังเปิ ดใช้สามารถเก็บในอุณหภูมิ
2 – 8ºC อย่างน้อย 7 วัน
4.2.3 น้ ายาเป็ นของแท้ที่ไม่มีการดัดแปลงจากผูผ้ ลิต ซึ่ งผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล
ได้แก่ USFDA (Food and Drug Administration of USA) และ CE mark
4.3 นา้ ยาแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2)
เป็ นชุ ดน้ ายาที่ ใช้ร่วมกับตรวจ Activated Partial Thromboplastin time (APTT) ในการ
ทดสอบกลไกการแข็งตัวของเลือด
คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
4.3.1 ส่ วนประกอบน้ ายาเป็ นสารละลาย Calcium Chloride ความเข้มข้น 0.025 mol/L
4.3.2 เป็ นน้ ายาใสพร้อมใช้งาน มีอายุการใช้งานหลังเปิ ดใช้สามารถเก็บในอุณหภูมิ 2-25ºC
อย่างน้อย 8 สัปดาห์
4.4 นา้ ยาสาหรับปรับสมดุลเครื่องตรวจอัตโนมัติ
ใช้ปรับสมดุลและล้างทาความสะอาดในเครื่ องตรวจวิเคราะห์
คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
4.4.1 มีส่วนประกอบเป็ น 1% Sodium Hypochlorite
4.4.2 เป็ นน้ ายาพร้อมใช้งาน มีอายุการใช้งานหลังเปิ ดใช้สามารถเก็บในอุณหภูมิ 2-8ºC
อย่างน้อย 1 เดือน

4.5 สารควบคุมคุณภาพชนิด Normal สาหรับการตรวจวิเคราะห์ Prothrombin Time ( PT ) ,
Activated Partial Thrombolastin Time (APTT), Fibrinogen (Fbg) , Antithrombin III, Protein C,
Protein S
เป็ นสารละลายส าหรั บ ควบคุ ม คุ ณ ภาพการทดสอบด้ า นกลไกการแข็ ง ตัว ของเลื อ ด
(Coagulation Test ) ที่มีผลการตรวจอยูใ่ นช่วงปกติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของการทดสอบ
ทางด้าน Coagulation ใด้แก่ Prothrombin Time ( PT ) , Activated Partial Thrombolastin Time
(APTT), Fibrinogen (Fbg) , Antithrombin III, Protein C, Protein S
คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
4.5.1 สารควบคุมคุณภาพ มีลกั ษณะเป็ น Lyophilized
4.5.2 เมื่อยังไม่ละลาย สามารถ เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 oC ได้ถึง Expiry date ที่ระบุขา้ งขวดและ
ภายหลัง จากที่ละลายแล้ว ที่อุณหภูมิ -20 oC ใด้ไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์
4.6 นา้ ยาตรวจวิเคราะห์ Thrombin time (TT)
เป็ นชุดน้ ายาตรวจ Thrombin Time (TT) ในกลไกการแข็งตัวของเลือดใช้เป็ น Screening Test และ
ติดตามการรักษาด้วย Heparin และ Streptokinase
คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
4.6.1 ส่ วนประกอบน้ ายา คือ Bovine Thrombin
4.6.2 ส่ วนประกอบน้ ายา คือ Bovine Thrombin
4.6.3 น้ ายาเป็ นผงแห้ง ก่อนใช้ละลายด้วยน้ ากลัน่ หลังจากละลายแล้วมีอายุการใช้งาน 7 วันที่
อุณหภูมิ 2- 8 oC , 3 วัน ที่อุณหภูมิ 15- 22 oC , และ 1 เดือน ที่อุณหภูมิ -20 oC ,
4.6.4 น้ ายาเป็ นของแท้ที่ไม่มีการดัดแปลงจากผูผ้ ลิ ต ซึ่ งผ่านการรั บรองคุ ณภาพระดับสากล ได้แก่
USFDA (Food and Drug Administration of USA) และ CE mark
4.7 นา้ ยาการตรวจวิเคราะห์ Factor VIII Activity
เป็ นน้ ายาใช้สาหรับการทดสอบ Factor VIII Activity ในเครื่ องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด
แบบอัตโนมัติ
คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
4.7.1 เป็ น lyophilized human plasmas ที่มี Factor VIII Activity < 1 %.
4.7.2 ใช้วธิ ี immunoabsorption จาก Normal plasma เพื่อให้ได้เป็ น Factor VIII deficient
plasma
4.7.3 อายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์ หลังละลายด้วยน้ ากลัน่ และเก็บที่ –20 oC
4.7.4 ได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพระดับสากล ได้แก่ US FDA (Food and Drug
Administration of USA) และ CE mark

4.8 สารละลายบัฟเฟอร์ Owren’s Veronal
เป็ น Buffer ใช้สาหรับเจือจางการทดสอบในเครื่ องตรวจการแข็งตัวของเลือด
คุณลักษณะในทางเทคนิค
4.8.1 มีส่วนประกอบเป็ น 2.84 x 10-2 M Sodium barbital ใน 1.25 x 10-1 M Sodium
chloride; pH 7.35  0.1
4.8.2 มีอายุในการใช้งานหลังเปิ ดขวด อย่างน้อย 8 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 2-8C
4.9 Standard Human Plasma
เป็ น Calibrator ในเครื่ องตรวจการแข็งตัวของเลือด ใช้สาหรับทา Calibration ในการทดสอบการ
แข็งตัวของเลือด
คุณลักษณะในทางเทคนิค
4.9.1 เป็ นสารมาตรฐาน (Standard Human Plasma) สาหรับใช้ในการทา Calibration การ ทดสอบ
กลไกการแข็งตัวของเลือดต่างๆ ได้แก่ PT, Fibrinogen, Coagulation factors (II, V, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII และ vWF), Inhibitors (Antithrombin III, Protein C, Protein S,
α2-antiplasmin, C1 inhibitor), Total complement activity และ Plasminogen
4.9.2 มีส่วนประกอบเป็ น Pooled Citrate plasma จาก Healthy blood donors ผสมกับ HEPES
buffer
4.9.3 มีอายุในการใช้งานหลังทาละลายไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมินอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20C
4.10 หลอดทดสอบ (Cuvette)
4.10.1 เป็ นหลอดทดสอบ (cuvette) สาหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือดในเครื่ องตรวจวัด
ปัจจัย การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ (Coagulation Analyzer)
4.10.2 เป็ นหลอดทดสอบ (cuvette) แบบชิ้นเดี่ยว 1 ชิ้นต่อ 1 การทดสอบ เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
สามารถนามาสอบทวนกลับ (สามารถหยิบ Cuvetteมาเช็คด้วยตนเอง) ในกรณี ที่สงสัยการเกิดปฏิกิริยา
(ดูกอ้ นClot ของคนไข้) หรื อ เมื่อเครื่ องขึ้น Flag เตือนได้
4.11 Sample Plate สาหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ การแข็งตัวของเลือด
4.11.1 สามารถติดตั้งไว้บนเครื่ องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติได้ไม่นอ้ ยกว่า
5 ชิ้นพร้อมกัน
4.11.2 มีการแสดงจานวนช่องที่เหลือ พร้อมไฟแสดงสถานะเพื่อให้รู้วา่ ชิ้นไหนมีการใช้งาน
หรื อชิ้นไหนยังไม่มีการใช้งาน
4.11.3 มีจุดให้สังเกตเพื่อแยกระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา

4.12 หลอดสาหรับการตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
4.12.1 เป็ นหลอดสู ญญากาศ ภายในบรรจุสารละลายใส ใช้สาหรับการทดสอบการตกตะกอน
ของเม็ดเลือดแดงในเครื่ องตรวจการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงแบบอัตโนมัติ
4.12.2 เป็ นหลอดแก้วสู ญญากาศขนาดเล็ก ก้นกลม มีจุกปิ ดแน่ นหนา ภายในบรรจุ 38%
Sodium Citrate solution ในปริ มาณ 1 ใน 4 ส่ วนของปริ มาตรสิ่ งส่ งตรวจ ( มีเส้นชี้บ่งแสดงปริ มาณตัวอย่างตรวจ
ที่ใช้ทาการทดสอบ)
4.13 สารควบคุมคุณภาพสาหรับการทดสอบด้ านการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
4.13.1 เป็ นน้ ายา Control สาหรับการทดสอบด้านการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
4.13.2 ใช้สาหรับควบคุ มคุณภาพการทดสอบ ความถู กต้องและแม่นยาของผลการตรวจที่
ครอบคลุมทั้งระดับค่าปกติ (Normal range) และระดับค่าสู ง (High range) ของการตกตะกอนของเม็ด
เลือดแดง
4.13.3 ทาจากเม็ดเลือดแดงของมนุ ษย์ซ่ ึ งประกอบด้วยยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ ยับยั้งเชื้ อและสาร
ควบคุมสภาพความเป็ นกรดและด่าง
เงื่อนไขเฉพาะ
บริ ษทั จะติ ดตั้งเครื่ องตรวจวัดคุ ณสมบัติในการแข็งตัวของเลื อดอัตโนมัติเพื่อใช้กบั น้ ายา จานวน 1
เครื่ อง โดยที่เครื่ องมือมีคุณลักษณะดังนี้
1.1. เป็ นเครื่ องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ (Fully Automated) ที่รองรับการทางาน
แบบไม่เปิ ดจุกหลอดทดสอบ (Cap piercing) เพื่อสะดวกในการทางานและลดการสัมผัสสิ่ งส่ งตรวจ
1.2. เครื่ องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อย 3 หลักการ ดังนี้
1.2.1 หลักการ Clotting Assay
1.2.2 หลักการ Chromogenic Assay
1.2.3 หลักการ Immunological Assay
1.3 ความเร็ วในการทางานของเครื่ อง สามารถทาการทดสอบ PT และPTT ได้ไม่นอ้ ยกว่า 110 การทดสอบ
ต่อชัว่ โมง เครื่ องสามารถตรวจวัด Coagulation Parameter ได้ดงั นี้
1.3.1 Prothrombin Time (PT)
1.3.2 Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)
1.3.3 Fibrinogen (Fbg)
1.3.3 Thrombin Time (TT)
1.3.4 Intrinsic pathway factors (VIII, IX, XI, XII)
1.3.5 Extrinsic pathway factors (II, V, VII, X)
1.3.6 D-Dimer

1.3.7 Antithrombin-III
1.3.8 Protien C
1.3.9 Protien S
1.3.10 Lupus Anticoagulant
1.3.11 VWF
1.4 มีระบบบันทึกการใช้น้ ายา ข้อมูล Calibrator และ ข้อมูล Control ได้
1.5 มีตาแหน่งวางน้ ายาไม่นอ้ ยกว่า 20 ตาแหน่งพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิที่ไม่เกิน 15 + 2 oC
1.6 มีตาแหน่งวางสิ่ งส่ งตรวจสาหรับหลอดเก็บเลือดมาตรฐาน (Primary tube) และ Sample Cup
1.7 เครื่ องมีหน่วยความจาในการจัดเก็บข้อมูลได้ไม่นอ้ ยกว่า 3,000 รายโดยสามารถแสดงReaction curve
และนาผลการตรวจ ออกมาได้
1.8 เครื่ องมีระบบ Quality Control Program รองรับ Levey-Jenning cart และ muiti rule (Westgards rule)
1.9 เครื่ องสามารถเตรี ยม Reaction cuvette ได้ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 300 ชิ้น
1.10 เครื่ องสามารถตรวจวัดระบบ STAT ได้เพื่อรองรับงานเร่ งด่วน
1.11 สามารถเชื่อมต่อกับ External Printer , Host computer และ LIS (Laboratory Information System) ได้
1.12 เครื่ องตรวจอัตโนมัติตอ้ งตรวจวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่ องโดยผ่าน Sample Rack แบบอัตโนมัติ
(Continuous Rack Loading) รวมทั้งเครื่ องฯสามารถอ่าน Barcodeของสิ่ งส่ งตรวจได้อย่างต่อเนื่ องโดย
อัตโนมัติ เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และลดความผิดพลาดในการใช้งาน
1.13 เครื่ องสามารถบอกชนิ ดน้ ายา ,Lot ,Exp.Date , ปริ มาณน้ ายาคงเหลือเป็ นปริ มาตรและคานวณเป็ น
จานวน test ได้แบบอัตโนมัติ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานสามารถประเมินปริ มาณน้ ายาให้
เพียงพอกับการทางานได้อย่างต่อเนื่อง
1.14 เป็ นเครื่ องตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485
1.15 เครื่ องมีระบบ multi-wavelength detection และ wavelength switching อัติโนมัติ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การรายงานผลให้ถูกต้อง แม่นยามากยิง่ ขึ้น
1.16 เครื่ องมีระบบ Operation log สามารถทวนสอบการใช้งานหรื อเปลี่ยนแปลงย้อนหลังของ User ที่
Loginได้
1.17 เป็ นชุ ดน้ ายาตรวจ ที่ใช้กบั การทดสอบ PT และ APTT ในโรงพยาบาลที่เป็ น โรงเรี ยนแพทย์ หรื อ
โรงพยาบาลศูนย์ ในปี 2560 ถึงปี ปั จจุบนั ในประเทศไทย อย่างน้อย 5 แห่ ง และชุ ดน้ ายาที่ใช้กบั การ
ทดสอบ Factor VIII และ ชุ ดน้ ายาสาหรับการทดสอบ TT อย่างน้อย 2 แห่ ง โดยนาสาเนาเอกสารการ
ซื้ อ-ขาย มายืน่ แสดงในวันที่เสนอ ราคาด้วย
1.18 บริ ษทั ฯ ยินดีติดตั้งเครื่ องสารอง จานวน 1 เครื่ องที่มีความเร็ วไม่นอ้ ยกว่า 110 การทดสอบต่อชัว่ โมง
พร้อมเชื่ อมต่อเครื่ องดังกล่าวกับระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบตั ิการ (LIS) ที่ทางโรงพยาบาลเลือกใช้
ได้

1.19 ระยะเวลาส่ งมอบ 365 วันโดยบริ ษทั ต้องจัดส่ งสิ นค้า Lot เดี ยวกันตลอดระยะเวลาส่ งมอบ การส่ ง
มอบ ส่ งเป็ นงวด ๆ ตามความต้องการของทางโรงพยาบาล ส่ งภายใน 5 วัน นับจากวันสั่งซื้ อ
1.20 บริ ษทั ฯยินดี จะ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อการต่อเชื่ อมเครื่ องมือกับระบบ LIS
(Laboratory Information System)
1.21 มีหนังสื อรับรองประกอบการนาเข้าเครื่ องมือแพทย์และน้ ายาตรวจวิเคราะห์ที่ออกให้โดยสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
1.22 มีสาเนาเอกสารรับรองการเป็ นตัวแทนจาหน่ายมายืน่ แสดงในวันเสนอราคาด้วย
1.23 สาหรับเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั ราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงแบบอัตโนมัติ
1.23.1 ตรวจวัดอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง (ESR) โดยใช้ Infrared ในการวัด
1.23.2 รายงานผลค่าอัตราการตกของเม็ดเลือดแดงในเลือด (ESR) ในหน่ วย มิ ลลิ เมตรต่อชัว่ โมง
(mm/hr)
1.23.3 มีช่วงการตรวจวัดที่ 1-140 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง (mm/hr)
1.23.4 มีช่องสาหรับตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่าง 20 ช่อง โดยสามารถวางสารตัวอย่างได้แบบ Random
1.23.5 มีระบบ Mix ภายในตัวเครื่ อง
1.23.6 มี Barcode scanner ภายในตัวเครื่ อง
1.23.7 มี QC file เก็บข้อมูล 30 วัน แสดงผล แบบ Yuden plot graph
1.23.8 บริ ษทั ฯยินดีติดตั้งเครื่ องสารอง (Back up ) จานวน 1 เครื่ อง ให้กบั ทางห้องปฏิบตั ิการ
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ELMD-PRV11B.1 Vaccuum
Tube GE0118
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