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รำยกำรอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จำนวน 46 รำยกำร
รำยกำร
ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด 12 ม.ม.
ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด 5 ม.ม.
ตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด 12 ม.ม.
ตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด 5 ม.ม.
ท่อเจาะหน้าท้องชนิดใสและมีเกลียว 12 ม.ม.
ท่อเจาะหน้าท้องชนิดใสและมีเกลียว 5 ม.ม.
อุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน
ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดเขี้ยวมน สาหรับการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด 5 ม.ม.
เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 ม.ม.
ถุงใส่เนื้อเยื่อ
อุปกรณ์ดูดและพ่นสารละลายพร้อมปลายจี้แบบตะขอ
เครื่องมือสาหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ม.ม.
เครื่องมือสาหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 10 ม.ม.
อุปกรณ์แหวกและจับจี้เนื้อเยื่อภายใต้กล้องแบบปรับมุมได้ขนาดความยาว 36 เซนติเมตร
ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 60-3.8 ม.ม.
ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 60-4.8 ม.ม.
ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 80-3.8 ม.ม
ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 80-4.8 ม.ม.
ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 100-3.8 ม.ม.
ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 100-4.8 ม.ม.
เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 25 ม.ม.
เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 28 ม.ม.
เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 31 ม.ม.
เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 21 ม.ม.ขนาดความยาวพิเศษ
เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 25 ม.ม.ขนาดความยาวพิเศษ
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ขนาด 30-2.5 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับขนาดได้ ขนาด 45-2.5 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ขนาด 45-3.5 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ แบบปรับมุมได้ ขนาด 60-3.5 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 30 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.
เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สาหรับการผ่าตัดภายใต้กล้องขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 5 มิลลิเมตร
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ลำดับ

รำยกำร
เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สาหรับการผ่าตัดแบบ OPEN ขนาด
39
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 5 มิลลิเมตร
เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดปลายโค้งปากเคลือบนาโน สาหรับการผ่าตัดภายใต้กล้อง ขนาดเส้น
40
ผ่านศูนย์กลางก้าน 5 มิลลิเมตร

จำนวน

41 เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดปลายโค้งปากเคลือบนาโน สาหรับการผ่าตัดแบบ Open ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางก้าน 5 มิลลิเมตร
42 เครื่องมือและอุปกรณ์จี้หา้ มเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงสาหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง
อุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือด ปลายปากโค้งชนิดมี
43
ใบมีดสาหรับตัดในตัวสาหรับผ่าตัดผ่านกล้อง

30

44

อุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือด ปลายปากตรงชนิดมี
ใบมีดสาหรับตัดในตัวสาหรับผ่าตัดผ่านกล้อง

45 แผ่นสื่อนาไฟฟ้าสาหรับการผ่าตัด
46 ด้ามจีส้ าหรับการผ่าตัดแบบมีกล่องใส่
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(ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการ
( นายระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ )
(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์ )
(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางสาวสนธยา แก้วรัตน์ )
(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางสาวธัญสุดา เรือนสอน )
(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางสาวณัฐรดา เม่งช่วย )

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ จานวน 46 รายการ
รายการที่ 1 ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด
คุณสมบัติ สำหรับเจำะหน้ำท้องในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพำะ
1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาดไม่เกิน 12 ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ม.ม.
2. ท่อเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ท่อเจาะเพื่อให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี
3. มีวาล์วด้านบนสาหรับใส่เครื่องมือ และวาล์วด้านล่างมีปุ่มสาหรับเปิดเพื่อนาเนื้อเยื่อออกจากช่องท้อง
4. มีระบบล็อคระหว่างตัวแทงและท่อเจาะขณะการแทงหน้าท้อง
5. มีช่องสาหรับใส่เลนส์ที่ด้านบนของตัวแทง
6. ปลำยตัวแทงมีลักษณะใสแบบ dolphin nose สาหรับแทงผ่านชั้นเนื้อเยื่อ
7. ปลายท่อเจาะเป็นแบบปลายตัด
รายการที่ 2 ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มใี บมีด
คุณสมบัติ สำหรับเจำะหน้ำท้องในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพำะ
1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาดไม่เกิน 5 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 มม.
2. มีเกลียวรอบๆ ท่อเจาะเพื่อให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี
3. หัวและวาล์วของท่อเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง
4. มีระบบล็อคระหว่างตัวแทงและท่อเจาะขณะการแทงหน้าท้อง
5. มีช่องสาหรับใส่เลนส์ที่ด้านบนของตัวแทง
6. ปลำยตัวแทงมีลักษณะใสแบบ dolphin nose เพื่อให้กล้องสามารถมองผ่านได้ระหว่างการแทงผ่าน
ชั้นเนื้อเยื่อ
7. มีระบบวำล์วแบบ 2-Way สำมำรถควบคุมกำรปิด–เปิด ให้ก๊ำซเข้ำช่องท้อง
8. มีท่อเจาะไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์
รายการที่ 3 ตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด
คุณสมบัติ สำหรับเจำะหน้ำท้องในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพำะ
1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาดไม่เกิน 12 ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ม.ม.
2. มีเกลียวรอบๆ ท่อเจาะเพื่อให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี
3. หัวและวาล์วของท่อเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง
4. ปลำยแทงเป็นใบมีดและมีระบบหุ้มปลายใบมีดป้องกันอันตรำยต่ออวัยวะในช่องท้อง
5. มีระบบวำล์วแบบ 2 - Way สำมำรถควบคุมกำรปิด – เปิด ให้ก๊ำซเข้ำช่องท้อง

-2รายการที่ 4 ตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด
คุณสมบัติ สำหรับเจำะหน้ำท้องในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพำะ
1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาดไม่เกิน 5 ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 70 ม.ม.
2. มีเกลียวรอบๆ ท่อเจาะเพื่อให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี
3. หัวและวาล์วของท่อเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง
4. ปลำยแทงเป็นใบมีดและมีระบบหุ้มปลายใบมีดป้องกันอันตรำยต่ออวัยวะในช่องท้อง
5. มีระบบวำล์วแบบ 2 - Way สำมำรถควบคุมกำรปิด – เปิด ให้ก๊ำซเข้ำช่องท้อง
รายการที่ 5 ท่อเจาะหน้าท้องชนิดใสและมีเกลียว
คุณสมบัติ สำหรับเจำะหน้ำท้องในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพำะ
1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาดไม่เกิน 12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 มม.
2. ท่อเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ท่อเจาะเพื่อให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี
3. มีวาล์วด้านบนสาหรับใส่เครื่องมือ และวาล์วด้านล่างมีปุ่มสาหรับเปิดเพื่อนาเนื้อเยื่อออกจากช่องท้อง
4. ปลายท่อเจาะเป็นแบบปลายตัด
รายการที่ 6 ท่อเจาะหน้าท้องชนิดใสและมีเกลียว
คุณสมบัติ สำหรับเจำะหน้ำท้องในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพำะ
1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาดไม่เกิน 5 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 70 มม.
2. ท่อเจาะใสและมีเกลียวรอบๆท่อเจาะเพื่อให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี
3. มีวาล์วด้านบนสาหรับใส่เครื่องมือ และวาล์วด้านล่างมีปุ่มสาหรับเปิดเพื่อนาเนื้อเยื่อออกจากช่องท้อง
4. ปลายท่อเจาะเป็นแบบปลายตัด
รายการที่ 7 อุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน
คุณสมบัติ สาหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สาหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดีด้วยกล้องโดยท่อเจาะมีควาวยาวไม่น้อยกว่า 100 ม.ม.
2. มี balloon ที่ ปลายและ ตัวล็อกฟองน้าเพื่อยึดให้อยู่กับผนังหน้าท้อง
3. มีแผ่นปรับลดและเพิ่มขนาดของรู ปรับขนาดตั้งแต่ 5 ถึง 10 ม.ม. ตามขนาดเครื่องมือที่ใส่ เพื่อป้องกันลมรั่ว
4. มีช่องสาหรับต่อสายแก๊ส, ปิด, ปล่อยแก๊ส ออกอย่างเร็ว อยู่ภายในอุปกรณ์ชิ้นเดียว
5. มี syring ให้เพื่อเป่า balloon
6. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

-3รายการที่ 8 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดเขี้ยวมน สาหรับการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด 5 ม.ม.
คุณสมบัติ สาหรับคีบจับเนื้อเยื่อภายใต้กล้อง โดยเฉพาะถุงน้าดี
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ปากเครื่องมือมีเขี้ยวมน รอบปากเครื่องมือทั้งด้านบนและล่าง แบบ Atraumatic ไม่ทาลายเนื้อเยื่อ
สามารถจับถุงน้าดีได้ทุกขนาดความหนาของเนื้อเยื่อ
2. มีปุ่มควบคุมระบบการล็อคจับเนื้อเยื่อของเครื่องมือ แบบมี Ratchet และแบบอิสระที่ควบคุมโดยการ
กดปุ่มด้วยนิ้วชี้
3. สามารถหมุนปรับมุมได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ
4. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้านเครื่องมือไม่เกิน 5 ม.ม. และหุ้มด้วยฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้าดา
รายการที่ 9 เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 ม.ม.
คุณสมบัติ สาหรับจับจี้เนื้อเยื่อ ในการผ่าตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สาหรับจับเนื้อเยื่อภายในกล้อง
2. ปากเครื่องมือแบน ไม่มีเขี้ยว ไม่ทาลายเนื้อเยื่อ
3. มีปุ่มควบคุมระบบการล๊อคจับเนื้อเยื่อของเครื่องมือแบบมี RATCHET และแบบอิสระ ที่ด้ามจับควบคุม
โดยการกดปุ่มด้วยนิ้วชี้
4. สามารถหมุนปรับมุมได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ
5. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้านเครื่องมือไม่เกิน 5 ม.ม. และหุ้มด้วยฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้าสีดา
รายการที่ 10 ถุงใส่เนื้อเยื่อ
คุณสมบัติ ใช้สาหรับใส่เนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นถุงที่ทาจากพลาสติกพิเศษ มีความเหนียวและทนทานต่อการฉีกขาด
2. ขนาดของถุงกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
3. บรรจุอยู่ในท่อพลาสติกแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ม.ม.
4. ขอบปากถุงคลี่ออกได้ง่าย และสะดวกต่อการจับ
รายการที่ 11 อุปกรณ์ดูดและพ่นสารละลายพร้อมปลายจี้แบบตะขอ
คุณสมบัติ ดูดและพ่นสารละลายและจี้เนื้อเยื่อชนิด UNIPOLAในการผ่าตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถดูดและพ่นสารละลายและจี้เนื้อเยื่อ แบบ UNIPOLA
2. ควบคุมการดูด และพ่นด้วยการกดปุ่มที่ด้ามจับ
3. สามารถดันปลอกชั้นนอกเข้า และออก เพื่อหุ้มปลายจี้ได้
4. ปลายจี้เป็นรูปแบบตะขอ
5. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เกิน 5 ม.ม. และมีรูรอบปลายท่อ
6. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อ พร้อมใช้

-4รายการที่ 12 เครื่องมือสาหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อ ในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพำะ
1. สำหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อหรืออวัยวะในช่องท้องในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
2. มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงก้ำนเครื่องมือไม่เกิน 5 ม.ม
3. ก้านเครื่องมือผลิตจำกโลหะปลอดสนิม ส่วนที่เป็นโลหะมีสีดำ เพื่อป้องกันกำรสะท้อนแสง
4. ด้ำมจับมีปุ่มสำหรับเลื่อนปลายเครื่องมือที่ใช้ดันหรือกดเนื้อเยื่อเข้าและออกจากก้านเครื่องมือ
รายการที่ 13 เครื่องมือสาหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 10 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อ ในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพำะ
1. สำหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อในกำรผ่ำตัดด้วยกล้อง
2. มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงก้ำนเครื่องมือไม่เกิน 10 ม.ม ความยาวไม่น้อยกว่า 32 ซ.ม.
3. ปลายเครื่องมือมีลักษณะโค้งและมีรูตรงส่วนปลาย ผลิตจำกอัลลอยด์ผสมนิกเกิล
4. ด้ำมจับมีปุ่มสำหรับเลื่อนปลายเครื่องมือเข้าและออกจากก้านเครื่องมือ
รายการที่ 14 อุปกรณ์แหวกและจับจี้เนื้อเยื่อภายใต้กล้องแบบปรับมุมได้ขนาดความยาว 36 เซนติเมตร
คุณสมบัติ สาหรับแหวกและจับจี้เนื้อเยื่อ ในการผ่าตัดด้วยกล้อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สาหรับแหวกและจับจี้เนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง และสามารถใช้กับการผ่าตัดภายใต้กล้องแบบรูเดียว
ได้ดี
2. ปลายมีลักษณะมน และเรียวโค้ง เหมาะสาหรับการแหวกและจับจี้เนื้อเยื่อ
3. สามารถหมุนปรับมุมปลายได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ
4. สามารถปรับปลายปากเครื่องมือให้งอทามุมไม่เกิน 85 องศาได้โดยมีตัวลูกกลิ้งตรงรอยต่อระหว่างตัว
ด้ามจับกับก้านของเครื่องมือ การปรับมุมจะได้มุมไปในทางเดียวกันกับการดัดและมีไกไว้ล็อกให้มุมอยู่คงที่ได้
5. ขัว้ จี้สามารถถอดสายจี้เข้าออกได้ เพื่อให้เครื่องมือต่อได้กับสายจี้ทุกชนิด
6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือไม่เกิน 5 ม.ม. และหุ้มด้วยฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้าสีดา
7. ความยาวของก้านเครื่องมือมีขนาดไม่น้อยกว่า 36 เซนติเมตร
8. ด้ามจับเสริมด้วยยาง (rubber inlay grip) ทาให้จับได้ดีแม้ถุงมือที่เปียก
9. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

-5รายการที่ 15 ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 60-3.8 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับใช้กับเครื่องมือตัดและเย็บ ลำไส้หรือกระเพาะอาหาร
คุณลักษณะเฉพำะ
1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2.84 ม.ม.
2. ก่อนกำรเย็บปิดมีควำมสูงไม่น้อยกว่า 3.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. หลังกำรปิดเย็บ
3. มีความยาวแนวลวดเย็บไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
4. ลวดเย็บจำนวน 4 แถว วำงตัวข้ำงละ 2 แถว สลับสับหว่ำง และมีใบมีดตัดตรงกลาง เพื่อแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน
5. ตลั บ บรรจุ ป ระกอบด้ ว ยลวดเย็ บ , ใบมี ด และกลไกกำรควบคุ ม เนื้ อ เยื่ อ , กลไกกำรดั น ลวดเย็ บ ,
กลไกควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
6. ตลับบรรจุสีฟ้า (รหัสสี) สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อที่มีควำมหนำปกติ
7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้
รายการที่ 16 ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 60-4.8 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บลำไส้ และกระเพาะอาหาร
คุณลักษณะเฉพำะ
1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2.84 ม.ม.
2. ก่อนกำรเย็บปิดมีควำมสูงไม่น้อยกว่า 4.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. หลังกำรปิดเย็บ
3. มีความยาวแนวลวดเย็บไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
4. ลวดเย็บจำนวน 4 แถว วำงตัวข้ำงละ 2 แถว สลับสับหว่ำง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพื่อแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน
5. ตลั บ บรรจุ ป ระกอบด้ ว ยลวดเย็ บ , ใบมี ด , และกลไกกำรควบคุ ม เนื้ อ เยื่ อ , กลไกกำรดั น ลวดเย็ บ ,
กลไกควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี) สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อที่มีควำมหนำกว่าปกติ
7. ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้
รายการที่ 17 ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 80 – 3.8 ม.ม
คุณสมบัติ สำหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร
คุณลักษณะเฉพำะ
1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2.84 ม.ม.
2. ก่อนกำรเย็บปิดมีควำมสูงไม่น้อยกว่า 3.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. หลังกำรปิดเย็บ
3. มีความยาวแนวลวดเย็บไม่น้อยกว่า 80 ม.ม.
4. ลวดเย็บจำนวน 4 แถว วำงตัวข้ำงละ 2 แถว สลับสับหว่ำง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพื่อแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน
5. ตลั บ บรรจุ ป ระกอบด้ ว ย ลวดเย็ บ , ใบมี ด และกลไกกำรควบคุ ม เนื้ อ เยื่ อ , กลไกกำรดั น ลวดเย็ บ ,
กลไกควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
6. ตลับบรรจุสีฟ้า (รหัสสี) สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อที่มีควำมหนำปกติ
7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

-6รายการที่ 18 ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 80-4.8 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บลำไส้และกระเพาะอาหาร
คุณลักษณะเฉพำะ
1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2.84 ม.ม.
2. ก่อนกำรเย็บปิดมีควำมสูงไม่น้อยกว่า 4.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. หลังกำรปิดเย็บ
3. มีความยาวแนวลวดเย็บไม่น้อยกว่า 80 ม.ม.
4. ลวดเย็บจำนวน 4 แถว วำงตัวข้ำงละ 2 แถว สลับสับหว่ำง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพื่อแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน
5. ตลั บ บรรจุ ป ระกอบด้ ว ย ลวดเย็ บ , ใบมี ด และกลไกกำรควบคุ ม เนื้ อ เยื่ อ , กลไกกำรดั น ลวดเย็ บ ,
กลไกควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี) สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อที่มีควำมหนำกว่าปกติ
7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้
รายการที่ 19 ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 100-3.8 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บลำไส้และกระเพาะอาหาร
คุณลักษณะเฉพำะ
1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2.84 ม.ม.
2. ก่อนกำรเย็บปิดมีควำมสูงไม่น้อยกว่า 3.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. หลังกำรปิดเย็บ และลวด
เย็บจะเรียงตัวแบบสับหว่างกันเพื่อให้ความแข็งแรงในการห้ามเลือด
3. มีความยาวแนวลวดเย็บไม่น้อยกว่า 100 ม.ม.
4. ลวดเย็บจำนวน 4 แถว วำงตั วข้ำงละ 2 แถว สลับสับหว่ำง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพื่อแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน
5. ตลั บ บรรจุ ป ระกอบด้ ว ย ลวดเย็ บ , ใบมี ด และกลไกกำรควบคุ ม เนื้ อ เยื่ อ , กลไกกำรดั น ลวดเย็ บ ,
กลไกควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
6. ตลับบรรจุสีฟ้า (รหัสสี) สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อที่มีควำมหนำปกติ
7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้
รายการที่ 20 ลวดเย็บปิดลาไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 100-4.8 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บลำไส้และกระเพาะอาหาร
คุณลักษณะเฉพำะ
1.ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2.84 ม.ม.
2. ก่อนกำรเย็บปิดมีควำมสูงไม่น้อยกว่า 4.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. หลังกำรปิดเย็บ และลวด
เย็บจะเรียงตัวแบบสับหว่างกันเพื่อให้ความแข็งแรงในการห้ามเลือด
3. มีความยาวแนวลวดเย็บไม่น้อยกว่า 100 ม.ม.
4. ลวดเย็บจำนวน 4 แถว วำงตัวข้ำงละ 2 แถว สลับสับหว่ำง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพื่อแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน

-75. ตลั บ บรรจุ ป ระกอบด้ ว ย ลวดเย็ บ , ใบมี ด และกลไกกำรควบคุ ม เนื้ อ เยื่ อ , กลไกกำรดั น ลวดเย็ บ ,
กลไกควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี) สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อที่มีควำมหนำกว่าปกติ
7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้
รายการที่ 21 เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 25 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภำยในช่องท้องแบบวงกลม
คุณลักษณะเฉพำะ
1. สำหรับตัดต่อหลอดอำหำร และลำไส้ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภายนอกไม่เกิน 25 ม.ม
2. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียมตัดแบบขวางแล้ว ขนำดกว้างไม่น้อยกว่า 0.24 ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า
0.35 ม.ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 22 ตัว ควำมสูงของตัวลวดก่อนกำรยิงเย็บปิดไม่น้อยกว่า 4.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า
2.0 ม.ม. หลังกำรเย็บปิด
3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหว่ำงในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม
4. เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen ไม่น้อยกว่า 16.4 ม.ม.
5. เมื่อยิงแล้วส่วนบ่ำรองจะพลิกเข้ำหำแกนบ่ำรอง (TILT TOP ENVIL) หลังจำกหมุนปลำยเครื่องมือ 2 รอบ
เพื่อควำมสะดวกในกำรนำเครื่องมือออก
6. กำรยิงต้องบีบด้ำมยิงด้านล่างให้ชิดด้านบนและจะมีเสียง “คลิก” และเสียง “ครั้นช์” บอก นอกจากนี้
ยังมีกลไกควำมปลอดภัยที่จะทำให้ไม่สำมำรถยิงได้ถ้ำไม่อยู่ในระยะปลอดภัย
7. เครื่องมือมีควำมยำวในกำรใช้งำนไม่น้อยกว่า 22 ซ.ม.
8. สำมำรถถอดส่วนบ่ำรองและแกนบ่ำรองออกจำกส่วนตลับบรรจุได้
9. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้
รายการที่ 22 เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 28 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภำยในช่องท้องแบบวงกลม
คุณลักษณะเฉพำะ
1. สำหรับตัดต่อหลอดอำหำร และลำไส้ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอกไม่เกิน 28 ม.ม.
2. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียมตัดแบบขวางแล้ว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.24 ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า
0.35 ม.ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 26 ตัว ควำมสูงของตัวลวดก่อนกำรยิงเย็บปิดไม่น้อยกว่า 4.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า
2.0 ม.ม. หลังกำรเย็บปิด
3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหว่ำงในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม
4. เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen ไม่น้อยกว่า 19.5 ม.ม.
5. เมื่อยิงแล้วส่วนบ่ำรองจะพลิกเข้ำหำแกนบ่ำรอง (TILT TOP ENVIL) หลังจำกหมุน ปลำยเครื่องมือ 2 รอบ
เพื่อควำมสะดวกในกำรนำเครื่องมือออก
6. กำรยิงต้องบีบด้ำมยิงด้านล่างให้ชิดด้านบนและจะมีเสียง “คลิก” และ เสียง “ครั้นช์” บอก นอกจากนี้
ยังมีกลไกควำมปลอดภัยที่จะทำให้ไม่สำมำรถ ยิงได้ถ้ำไม่อยู่ในระยะปลอดภัย
7. เครื่องมือมีควำมยำวในกำรใช้งำนไม่น้อยกว่า 22 ซ.ม.
8. สำมำรถถอดส่วนบ่ำรองและแกนบ่ำรองออกจำกส่วนตลับบรรจุได้
9. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

-8รายการที่ 23 เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 31 ม.ม.
คุณสมบัติ สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภำยในช่องท้องแบบวงกลม
คุณลักษณะเฉพำะ
1. สำหรับตัดต่อหลอดอำหำร และลำไส้ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอกไม่เกิน 31 ม.ม.
2. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียมตัดแบบขวางแล้ว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.24 ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า
0.35 ม.ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัว ควำมสูงของตัวลวดก่อนกำรยิงเย็บปิดไม่น้อยกว่า 4.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า
2.0 ม.ม. หลังกำรเย็บปิด
3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหว่ำงในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม
4. เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen ไม่น้อยกว่า 22.5 ม.ม.
5. เมื่อยิงแล้วส่วนบ่ำรองจะพลิกเข้ำหำแกนบ่ำรอง (TILT TOP ENVIL) หลังจำกหมุน ปลำยเครื่องมือ 2
รอบ เพื่อควำมสะดวกในกำรนำเครื่องมือออก
6. กำรยิงต้องบีบด้ำมยิงด้านล่างให้ชิดด้านบนและจะมีเสียง “คลิก” และเสียง “ครั้นช์” บอก นอกจากนี้
ยังมีกลไกควำมปลอดภัยที่จะทำให้ไม่สำมำรถ ยิงได้ถ้ำไม่อยู่ในระยะปลอดภัย
7. เครื่องมือมีควำมยำวในกำรใช้งำนไม่น้อยกว่า 22 ซ.ม.
8. สำมำรถถอดส่วนบ่ำรองและแกนบ่ำรองออกจำกส่วนตลับบรรจุได้
9. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้
รายการที่ 24 เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 21 ม.ม.ขนาดความยาวพิเศษ
คุณสมบัติ สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบวงกลม
คุณลักษณะเฉพำะ
1. สำหรับตัดต่อหลอดอำหำร และลำไส้ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภายนอกไม่เกิน 21 ม.ม.
2. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียมตัดแบบขวางแล้ว ขนำดสูงไม่น้อยกว่า 0.24 ม.ม. กว้างไม่น้อยกว่า
0.35 ม.ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ตัว ควำมสูงของตัวลวดก่อนกำรยิงเย็บปิดไม่น้อยกว่า 4.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า
2.0 ม.ม. หลังกำรเย็บปิด
3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหว่ำงในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม
4. เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen ไม่น้อยกว่า 12.5 ม.ม.
5. เมื่อยิงแล้วส่วนบ่ำรองจะพลิกเข้ำหำแกนบ่ำรอง (TILT TOP ENVIL) หลังจำกหมุนปลำยเครื่องมือ 2 รอบ
เพื่อควำมสะดวกในกำรนำเครื่องมือออก
6. กำรยิงต้องบีบด้ำมยิงด้านล่างให้ชิดด้านบนและจะมีเสียง “คลิก” และเสียง “ครั้นช์” บอก นอกจากนี้
ยังมีกลไกควำมปลอดภัยที่จะทำให้ไม่สำมำรถ ยิงได้ถ้ำไม่อยู่ในระยะปลอดภัย
7. เครื่องมือมีควำมยำวในกำรใช้งำนไม่น้อยกว่า 35 ซ.ม.
8. สำมำรถถอดส่วนบ่ำรองและแกนบ่ำรองออกจำกส่วนตลับบรรจุได้
9. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

-9รายการที่ 25 เครื่องมือตัดและต่อลาไส้ขนาด 25 ม.ม.ขนาดความยาวพิเศษ
คุณสมบัติ สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภำยในช่องท้องแบบวงกลม
คุณลักษณะเฉพำะ
1. สำหรับตัดต่อหลอดอำหำร และลำไส้ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภายนอกไม่เกิน 25 ม.ม.
2. ประกอบด้วยลวดเย็บไททำเนียมตัดแบบขวางแล้ว ขนำดกว้างไม่น้อยกว่า 0.24 ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า
0.35 ม.ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 22 ตัว ควำมสูงของตัวลวดก่อนกำรยิงเย็บปิด ไม่น้อยกว่า 4.8 ม.ม. และสูงไม่น้อย
กว่า 2.0 ม.ม. หลังกำรเย็บปิด
3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหว่ำงในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม
4. เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen ไม่น้อยกว่า 16.4 ม.ม.
5. เมื่อยิงแล้วส่วนบ่ำรองจะพลิกเข้ำหำแกนบ่ำรอง (TILT TOP ENVIL) หลังจำกหมุนปลำยเครื่องมือ 2 รอบ
เพื่อควำมสะดวกในกำรนำเครื่องมือออก
6. กำรยิงต้องบีบด้ำมยิงด้านล่างให้ชิดด้านบนและจะมีเสียง “คลิก” และเสียง “ครั้นช์” บอก นอกจากนี้
ยังมีกลไกควำมปลอดภัยที่จะทำให้ไม่สำมำรถ ยิงได้ถ้ำไม่อยู่ในระยะปลอดภัย
7. เครื่องมือมีควำมยำวในกำรใช้งำนไม่นอ้ ยกว่า 35 ซ.ม.
8. สำมำรถถอดส่วนบ่ำรองและแกนบ่ำรองออกจำกส่วนตลับบรรจุได้
9. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้
รายการที่ 26 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ขนาด 30-2.5 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาดบาง เช่น เส้นเลือด เป็นต้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ โดยสามารถปรับ
มุมได้ไม่เกิน 45 องศา ในแนวเดียวกัน
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บจานวนไม่น้อยกว่า 6 แถว และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ
3. มีระบบควบคุมความหนาเนื้อเยื่อ (Tissue Gap Control) ให้เนื้อเยื่อมีความหนาสม่าเสมอตลอดแนว
การเย็บปิด เพื่อให้ลวดเย็บสามารถฟอร์มตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 3 ซ.ม.
5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
8. ลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.5 ม.ม. ก่อนการเย็บปิด และสูงไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. หลังการเย็บปิดแล้ว
9. ตลับบรรจุสีขาว

- 10 รายการที่ 27 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับขนาดได้ ขนาด 45-2.5 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาดบาง เช่น เส้นเลือด เป็นต้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ไม่เกิน 45 องศา
ในแนวเดียวกัน
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บจานวนไม่น้อยกว่า 6 แถว และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ
3. มีระบบควบคุมความหนาเนื้อเยื่อ (Tissue Gap Control) ให้เนื้อเยื่อมีความหนาสม่าเสมอตลอดแนว
การเย็บปิดเพือ่ ให้ลวดเย็บสามารถฟอร์มตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 4.5 ซ.ม.
5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
8. ลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.5 ม.ม. ก่อนการเย็บปิด และสูงไม่น้อยกว่า 1.0 ม.ม. หลังการเย็บปิดแล้ว
9. ตลับบรรจุสีขาว
รายการที่ 28 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ขนาด 45-3.5 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาดปกติ เช่น ลาไส้เล็ก, ลาไส้ใหญ่ เป็นต้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ไม่เกิน 45 องศา
ในแนวเดียวกัน
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บจานวนไม่น้อยกว่า 6 แถว และด้านบ่ารองพร้อมใบมีด
ตัดเนื้อเยื่อ
3. มีระบบควบคุมความหนาเนื้อเยื่อ (Tissue Gap Control) ให้เนื้อเยื่อมีความหนาสม่าเสมอตลอด
แนวการเย็บปิดเพื่อให้ลวดเย็บสามารถฟอร์มตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 4.5 ซ.ม.
5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
7. มี ร ะบบ Safety Lock ใบมี ด ไม่ ส ามารถเลื่ อ นมาตั ด เนื้ อ เยื่ อ ได้ อี ก เมื่ อ ถู ก ยิ ง ลวดเย็ บ ไปแล้ ว
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
8. ลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 3.5 ม.ม. ก่อนการเย็บปิด และสูงไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. หลังการเย็บ
ปิดแล้ว
9. ตลับบรรจุสีฟ้า

- 11 รายการที่ 29 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ แบบปรับมุมได้ ขนาด 60-3.5 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาดปกติ เช่น ลาไส้เล็ก, ลาไส้ใหญ่ เป็นต้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ไม่เกิน 45 องศา
ในแนวเดียวกัน
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บจานวนไม่น้อยกว่า 6 แถว และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ
3. มีระบบควบคุมความหนาเนื้อเยื่อ (Tissue Gap Control) ให้เนื้อเยื่อมีความหนาสม่าเสมอตลอดแนว
การเย็บปิด เพื่อให้ลวดเย็บสามารถฟอร์มตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 6 ซ.ม.
5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
8. ลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 3.5 ม.ม. ก่อนการเย็บปิด และสูงไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. หลังการเย็บปิดแล้ว
9. ตลับบรรจุสีฟ้า
รายการที่ 30 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 - 2.25 ม.ม.
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อม
ใบมีดเนื้อเยื่อ
3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม.
ตามลาดับ ก่อนการเย็บปิด
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.ม.
5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
8. ตลับบรรจุสีม่วง

- 12 รายการที่ 31 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 – 2.25 ม.ม.
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อม
ใบมีดเนื้อเยื่อ
3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม.
ตามลาดับก่อนการเย็บปิด
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
8. ตลับบรรจุสีม่วง
รายการที่ 32 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 2.25 – 3.00 ม.ม.
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อม
ใบมีดเนื้อเยื่อ
3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 4.0 มม. 4.5 มม. และ 5.0 มม.
ตามลาดับก่อนการเย็บปิด
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
8. ตลับบรรจุสีดา
รายการที่ 33 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 30 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88 – 1.50 ม.ม.
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อม
ใบมีดตัดเนื้อเยื่อ

- 13 3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม.
ตามลาดับก่อนการเย็บปิด
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 30 ม.ม.
5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทองทาให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้อง
เนื้อเยื่อ
6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
9. ตลับบรรจุสีแทน
รายการที่ 34 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88-1.50 ม.ม.
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อม
ใบมีดตัดเนื้อเยื่อ
3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม.
ตามลาดับ ก่อนการเย็บปิด
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.ม.
5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทองทาให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้องเนื้อเยื่อ
6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
9. ตลับบรรจุสีแทน
รายการที่ 35 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 ม.ม.
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อม
ใบมีดตัดเนื้อเยื่อ
3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม.
ตามลาดับก่อนการเย็บปิด
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.ม.
5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทองทาให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้องเนื้อเยื่อ

- 14 6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
9. ตลับบรรจุสีม่วง
รายการที่ 36 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88-1.50 ม.ม.
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อม
ใบมีดตัดเนื้อเยื่อ
3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม.
ตามลาดับก่อนการเย็บปิด
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทองทาให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้อง
เนื้อเยื่อ
6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
9. ตลับบรรจุสีแทน
รายการที่ 37 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.
คุณสมบัติ ใช้สาหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 ม.ม.
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อม
ใบมีดตัดเนื้อเยื่อ
3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม.
ตามลาดับก่อนการเย็บปิด
4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทองทาให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้องเนื้อเยื่อ
6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 ม.ม.
7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
9. ตลับบรรจุสีม่วง

- 15 รายการที่ 38 เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สาหรับการผ่าตัดภายใต้
กล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 5 มิลลิเมตร
คุณลักษณะ
1. เป็นอุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือดที่มีอยู่ในห้อง
ผ่าตัดอยู่แล้ว
2. สาหรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery)
3. ส่วนด้ามจับประกอบด้วย
- ส่วนด้ามจับ ซึ่งมีส่วนที่สอดมือสาหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพื่อคีบจับหลอดเลือด
- ตัวหมุนสีเทา สาหรับหมุน Rotation ส่วน Shaft, หมุนซ้าย-ขวา ได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา
- ปุ่มกด Hand switch activate sealing สีม่วง สาหรับกดปล่อยพลังงานเพื่อเชื่อมปิดหลอดเลือด
- สามารถกด Activate sealing ได้ทั้ง Hand switch และ Foot switch
- มีส่วนควบคุมการตัดด้วยใบมีด
4. รายละเอียดของส่วนก้านเครื่องมือ (Shaft)
- เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไม่น้อยกว่า
5
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- ความยาวของก้านเครื่องมือ (Shaft Length) ไม่น้อยกว่า
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- องศาการหมุนของก้านเครื่องมือ (Shaft Rotation) ไม่น้อยกว่า
180 องศา
- ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length) ไม่น้อยกว่า
18.3 มิลลิเมตร
- ความยาวของส่วนที่ปล่อยใบมีด (Cut Length) ไม่น้อยกว่า
16.8 มิลลิเมตร
5. ปากเครื่องมือเคลือบนาโน เพื่อช่วยลดการเกิดคราบเขม่าดาตรงปากเครื่องมือ เช็ดทาความสะอาด
ระหว่างเคสได้เร็วขึ้น
รายการที่ 39 เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สาหรับการผ่าตัดแบบ OPEN
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 5 มิลลิเมตร
คุณลักษณะ
1. เป็นอุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือดที่มีอยู่ในห้อง
ผ่าตัดอยู่แล้ว
2. สาหรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง open
3. ส่วนด้ามจับประกอบด้วย
- ส่วนด้ามจับ ซึ่งมีส่วนที่สอดมือสาหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพื่อคีบจับหลอดเลือด
- ตัวหมุนสีเทา สาหรับหมุน Rotation ส่วน Shaft, หมุนซ้าย-ขวา ได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา
- ปุ่มกด Hand switch activate sealing สีม่วง สาหรับกดปล่อยพลังงานเพื่อเชื่อมปิดหลอดเลือด
- สามารถกด Activate sealing ได้ทั้ง Hand switch และ Foot switch
- มีส่วนควบคุมการตัดด้วยใบมีด

- 16 4. รายละเอียดของส่วนก้านเครื่องมือ (Shaft)
- เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไม่น้อยกว่า
5
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- ความยาวของก้านเครื่องมือ (Shaft Length) ไม่น้อยกว่า
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- องศาการหมุนของก้านเครื่องมือ (Shaft Rotation) ไม่น้อยกว่า
180 องศา
- ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length) ไม่น้อยกว่า
18.3 มิลลิเมตร
- ความยาวของส่วนที่ปล่อยใบมีด (Cut Length) ไม่น้อยกว่า
16.8 มิลลิเมตร
5. ปากเครื่องมือเคลือบนาโน เพื่อช่วยลดการเกิดคราบเขม่าดาตรงปากเครื่องมือ เช็ดทาความสะอาด
ระหว่างเคสได้เร็วขึ้น
รายการที่ 40 เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดปลายโค้งปากเคลือบนาโน สาหรับการผ่าตัดภายใต้กล้อง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 5 มิลลิเมตร
คุณลักษณะ
1. เป็นอุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือดที่มีอยู่ในห้อง
ผ่าตัดอยู่แล้ว
2. สาหรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery)
3. ส่วนด้ามจับประกอบด้วย
- ส่วนด้ามจับ ซึ่งมีส่วนที่สอดมือสาหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพื่อคีบจับหลอดเลือด
- ตัวหมุนสีเทา สาหรับหมุน Rotation ส่วน Shaft, หมุนซ้าย-ขวา ได้ไม่น้อยกว่า 350 องศา
- ปุ่มกด Hand switch activate sealing สีม่วง สาหรับกดปล่อยพลังงานเพื่อเชื่อมปิดหลอดเลือด
- สามารถกด Activate sealing ได้ทั้ง Hand switch และ Foot switch
4. มีส่วนควบคุมการตัดด้วยใบมีด
- รายละเอียดของส่วนก้านเครื่องมือ (Shaft)
- เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไม่น้อยกว่า
5
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- ความยาวของก้านเครื่องมือ (Shaft Length) ไม่น้อยกว่า
37
เซนติเมตร
- องศาการหมุนของก้านเครื่องมือ (Shaft Rotation) ไม่น้อยกว่า
350 องศา
- ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length) ไม่น้อยกว่า
20.3 มิลลิเมตร
- ความยาวของส่วนที่ปล่อยใบมีด (Cut Length) ไม่น้อยกว่า
18.5 มิลลิเมตร
5. เป็นเครื่องมือชนิดใช้ได้ครั้งเดียว
6. ปากเครื่องมือเคลือบสารนาโน เพื่อช่วยลดการเกิดคราบเขม่าที่เกิดจากการผ่าตัดระหว่างเคส และทา
ความสะอาดได้ง่ายระหว่างเคส
รายการที่ 41 เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดปลายโค้งปากเคลือบนาโน สาหรับการผ่าตัดแบบ Open
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 5 มิลลิเมตร
คุณลักษณะ
1. เป็นอุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือดรุ่นที่มีอยู่ในห้อง
ผ่าตัดอยู่แล้ว
2. สาหรับใช้ในการผ่าตัดแบบ open

- 17 3. ส่วนด้ามจับประกอบด้วย
- ส่วนด้ามจับ ซึ่งมีส่วนที่สอดมือสาหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพื่อคีบจับหลอดเลือด
- ตัวหมุนสีเทา สาหรับหมุน Rotation ส่วน Shaft, หมุนซ้าย-ขวา ได้ไม่น้อยกว่า 350 องศา
- ปุ่มกด Hand switch activate sealing สีม่วง สาหรับกดปล่อยพลังงานเพื่อเชื่อมปิดหลอดเลือด
- สามารถกด Activate sealing ได้ทั้ง Hand switch และ Foot switch
- มีส่วนควบคุมการตัดด้วยใบมีด
4. รายละเอียดของส่วนก้านเครื่องมือ (Shaft)
- เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไม่น้อยกว่า
5
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- ความยาวของก้านเครื่องมือ (Shaft Length) ไม่น้อยกว่า
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- องศาการหมุนของก้านเครื่องมือ (Shaft Rotation) ไม่น้อยกว่า
350 องศา
- ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length) ไม่น้อยกว่า
20.3 มิลลิเมตร
- ความยาวของส่วนที่ปล่อยใบมีด (Cut Length) ไม่น้อยกว่า
18.5 มิลลิเมตร
5. เป็นเครื่องมือชนิดใช้ได้ครั้งเดียว
6. ปากเครื่องมือเคลือบสารนาโน เพื่อช่วยลดการเกิดคราบเขม่าที่เกิดจากการผ่าตัดระหว่างเคส และทา
ความสะอาดได้ง่ายระหว่างเคส
รายการที่ 42 เครื่องมือและอุปกรณ์จี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงสาหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง
คุณลักษณะ
1. ใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง
2. เครื่องมือมีปุ่มควบคุมระดับการปล่อยพลังงานที่ตัวด้าม 2 ระดับ (Maximum and Minimum)
3. ปลายปากเครื่องมือเป็นแบบตรง
4. เป็นเครื่องมือใช้ประกอบเข้ากับหัวแปลงสัญญาณคลื่นความถี่สูงแบบไร้สาย (Cordless)
5. รายละเอียดเฉพาะของเครื่องมือ ดังตาราง
เส้นผ่านศูนย์กลางของ shaft diameter ไม่น้อยกว่า
5 mm.
ความยาวของ shaft (shaft length) ไม่น้อยกว่า
39 mm.
ความยาวของส่วน Active Blade ไม่น้อยกว่า
14.5 mm
6. เครือ่ งมือเป็นชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Single use)
รายการที่ 43 อุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่อ งจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือด ปลายปาก
โค้งชนิดมีใบมีดสาหรับตัดในตัวสาหรับผ่าตัดผ่านกล้อง
คุณลักษณะ
1. เป็นอุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือดรุ่ นที่มีอยู่ในห้อง
ผ่าตัดอยู่แล้ว
2. เครื่องมือสามารถหมุนปรับมุม เพื่อสะดวกในการทาผ่าตัดได้ไม่น้อยกว่า 350 องศา
3. เครื่องมือมีปุ่มควบคุมการตัดด้วยใบมีดที่ตัวด้ามเครื่องมือ
4. ปลายปากเครื่องมือเป็นแบบโค้ง
5. เครื่องมือสามารถเชื่อมปิดหลอดเลือดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร ซึ่งมีเอกสารรับรองจาก FDA

- 18 6. รายละเอียดเฉพาะของเครื่องมือ ดังนี้
- ความยาวของก้านเครื่องมือ (Shaft Length) ไม่น้อยกว่า
- ความยาวของส่วนที่ปล่อยใบมีด (Cut Length) ไม่น้อยกว่า
7. เป็นเครื่องมือชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Single Use)

37
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เซนติเมตร
มิลลิเมตร

รายการที่ 44 อุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือด ปลายปากตรง
ชนิดมีใบมีดสาหรับตัดในตัวสาหรับผ่าตัดผ่านกล้อง
คุณลักษณะ
1. ใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยใช้ร่วมกับเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อ และเชื่อมเปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าที่มีอยู่
ในห้องผ่าตัดอยู่แล้ว
2. เครื่องมือสามารถหมุนปรับมุม เพื่อสะดวกในการทาผ่าตัดได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา
3. เครื่องมือมีปุ่มควบคุมการตัดด้วยใบมีดที่ตัวด้ามเครื่องมือ
4. ปลายปากเครื่องมือเป็นแบบตรง ส่วนปลายสุดโค้งมน
5. เครื่องมือสามารถเชื่อมปิดหลอดเลือดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร ซึ่งมีเอกสารรับรองจาก FDA
6. รายละเอียดเฉพาะของเครื่องมือ ดังนี้
- เส้นผ่านศูนย์กลางของ Shaft (Shaft Diameter) ไม่น้อยกว่า
5
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- ความยาวของ Shaft (Shaft Length) ไม่น้อยกว่า
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7. เป็นเครื่องมือชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Single Use)
รายการที่ 45 แผ่นสื่อนาไฟฟ้าสาหรับการผ่าตัด
คุณสักษณะ
1. ใช้ติดผิวหนังผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการจี้ตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือด ขณะทาการผ่าตัด
2. ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าฟ้าที่มีระบบตรวจสอบการติดของแผ่นสื่อ (RECQM : Return Electrode contact
quality Monitoring)
3. ผลิ ต จากวั ส ดุ ป ระเภท Polyhesive ซึ่ งเป็ น มี น้ าเป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก (Water Based Hydrojel)
เพื่อช่วยลดความต้านทานในบริเวณที่ติดแผ่นสื่อ ทาให้นาไฟฟ้าได้ดีในขณะทาการจี้ตัดและห้ามเลือด
4. ใช้ร่วมกับเครื่องจี้ที่มีการตรวจสอบการติดของแผ่นสื่อ โดยมีช่วงความต้านทานไม่น้อยกว่า 5-135 โอมห์
ซึ่งเป็นช่วงที่ปลอดภัยในการใช้งาน และต้องหยุดการนาไฟฟ้าเมื่อความต้านทานเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์
จากค่าตั้งต้น
5. พื้นที่บนแผ่นสื่อตรงส่วนที่นาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 137 ตารางซม. (21.3 ตารางนิ้ว)
6. พื้นที่โดยรอบตรงขอบไม่น้อยกว่า 1.11 ซม. (0.44 นิ้ว)
7. แผ่นสื่อใช้งานร่วมกับสายต่อ
8. แผ่นสื่อเป็นชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Single use) ซองบรรจุไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น

- 19 รายการที่ 46 ด้ามจี้สาหรับการผ่าตัดแบบมีกล่องใส่
คุณสักษณะ
1. ใช้ครื่องจี้ไฟฟ้าในการจี้เนื้อเยื่อเพื่อห้ามเลือดในขณะผ่าตัด
2. มีกล่อง Holster สาหรับใส่ด้ามจี้
3. มี Sealed switch สาหรับป้องกันของเหลวในขณะผ่าตัด
4. สายไฟต่อเข้าเครื่องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร
5. ตัวปลายเป็น Blade เป็น Stainless Steel
6. ใช้ต่อกับเครื่องจี้ไฟฟ้าที่มีใช้ในห้องผ่าตัด
7. ด้ามจี้เป็นชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Single use) กล่องบรรจุไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ
(
นายระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์
)
(ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ
(
นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์
)
(ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ
(
นางสาวสนธยา แก้วรัตน์
)
(ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ
(
นางสาวธัญสุดา เรือนสอน
)
(ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ
(
นางสาวณัฐรดา เม่งช่วย
)
อนุมัติ

(นายวีรวุฒิ อิ่มสาราญ)
ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จา่ ย
การจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ ิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จานวน 46 รายการ
.
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานศัลยศาสตร์
ส่วนราชการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ .
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
7,039,402.19
บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
2 กรกฎาคม 2562
.
. เป็นเงิน
7,261,101.93
บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 บริษัท ฟาโวริกา จากัด
.
5.2 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จากัด
.
5.3 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จากัด
.
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายระวิศักดิ์
จันทร์วาสน์
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
.
ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
.
6.2 นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
.
.
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
.
6.3 นางสาวสนธยา แก้วรัตน์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
.
ด้านการพยาบาล
.
6.4 นางสาวธัญสุดา เรือนสอน
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
.
6.5 นางสาวณัฐรดา เม่งช่วย
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
.

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ
( นายระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์
)
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
( นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์ )
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
(
นางสาวสนธยา แก้วรัตน์
)
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
(
นางสาวธัญสุดา เรือนสอน
)
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
(
นางสาวณัฐรดา เม่งช่วย
)

