






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ  ซื้อเครื่องมือส าหรับผ่าตัดผ่านกล้องและเย็บล าไส้ จ านวน 27 รายการ                      .                       

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   งานห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยศาสตร์                               .       
    ส่วนราชการ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ           .       
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       5,319,674.28       บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่              25 พฤษภาคม 2563                    .                                                                          
.    เป็นเงิน           5,319,674.28           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)              -                  บาท  
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1    บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด                                 . 
    5.2    บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด                          . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นางทัศนีย์            สุทธิ               ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ              .                           
                                                                    ด้านการพยาบาล                                    . 
    6.2  นางสาวสนธยา      แก้วรัตน์           ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                      .                     
.                                                                   ด้านการพยาบาล                                  . 
    6.3  นางสาวศิวภรณ์     บุญนาค           ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                       . 
.                                                                   ด้านการพยาบาล                                  . 
    6.4  นางสาวสุดารัตน์    เรืองศรี            ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                       . 
    6.5  นางสาวสุภัทรา      ปัดทุม             ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                       ..  

 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
    (            นางทัศนีย์   สุทธิ     ) 

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ     
          (       นางสาวสนธยา    แก้วรัตน์ )             

              (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (       นางสาวศิวภรณ์   บุญนาค ) 

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (       นางสาวสุดารัตน์  เรืองศรี ) 

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (        นางสาวสุภัทรา   ปัดทุม ) 



ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 ตัวเจาะหนา้ท้องแบบไมม่ใีบมดี 12 ม.ม. 50 EA
2 ตัวเจาะหนา้ท้องแบบไมม่ใีบมดี 5 ม.ม. มที่อเจาะ 2 ท่อ 30 EA
3 ตัวเจาะหนา้ท้องแบบไมม่ใีบมดี 5 ม.ม. ยาว 70 ม.ม. 40 EA
4 ท่อเจาะหนา้ท้องแบบไมม่ใีบมดี 12 ม.ม. 20 EA
5 ท่อเจาะหนา้ท้องแบบไมม่ใีบมดี 5 ม.ม. ยาว 70 ม.ม. 50 EA

6 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนดิเขี้ยวมน ส าหรับการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด 5 ม.ม. 5 EA

7 เคร่ืองมือปากคีบจับเนือ้เยือ่ชนดิปลายมน ขนาด 5 ม.ม. 5 EA
8 ถุงใส่เนือ้เยือ่ 5 EA
9 เคร่ืองมือส าหรับดันหรือกดเนือ้เยือ่ ขนาด 5 ม.ม. 5 EA
10 เคร่ืองมือส าหรับดึงร้ังหรือกดเนือ้เยือ่ ขนาด 10 ม.ม. 5 EA

11 อปุกรณ์แหวกและจับจี้เนื้อเยื่อภายใต้กล้องแบบปรับมมุได้ขนาดความยาว
 36 เซนติเมตร

5 EA

12 ลวดเย็บปดิล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 60-3.8 ม.ม. 60 EA
13 ลวดเย็บปดิล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 60-4.8 ม.ม. 20 EA
14 ลวดเย็บปดิล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 80-3.8 ม.ม 220 EA
15 ลวดเย็บปดิล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 80-4.8 ม.ม. 20 EA
16 ลวดเย็บปดิล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 100-3.8 ม.ม. 40 EA
17 ลวดเย็บปดิล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 100-4.8 ม.ม. 12 EA
18 เคร่ืองมือตัดและต่อล าไส้ขนาด 25 ม.ม. 5 EA
19 เคร่ืองมือตัดและต่อล าไส้ขนาด 28 ม.ม. 80 EA
20 เคร่ืองมือตัดและต่อล าไส้ขนาด 31 ม.ม. 10 EA

21 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและ
ตัด 45 ม.ม. ส าหรับเนื้อเยื่อที่มคีวามหนาไมเ่กนิ 1.88 ม.ม.

50 EA

22 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและ
ตัด 60 ม.ม. ส าหรับเนื้อเยื่อที่มคีวามหนาไมเ่กนิ 2.25 ม.ม.

120 EA

23
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด    
30 ม.ม. ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 1.88 ม.ม. (แบบปลายโค้งมน)

50 EA

24
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด    
45 ม.ม. ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 1.88 ม.ม. (แบบปลายโค้งมน)

50 EA

25
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด    
45 ม.ม. ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 2.25 ม.ม. (แบบปลายโค้งมน)

20 EA

26
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด    
60 ม.ม. ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 1.88 ม.ม. (แบบปลายโค้งมน)

30 EA

27
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด    
60 ม.ม. ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 2.25 ม.ม. (แบบปลายโค้งมน)

12 EA

   (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ                             (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 

รำยกำรเครื่องมอืส ำหรับผ่ำตดัผ่ำนกล้องและเย็บล ำไส้ จ ำนวน 27 รำยกำร

(ลงชื่อ) ...............................................ประธานกรรมการ

   (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ                             (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือส ำหรบัผำ่ตดัผำ่นกล้องและเย็บล ำไส้ จ านวน 27 รายการ 

รายการที่ 1  ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด 12 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาด 12 ม.ม. ยาว 100 ม.ม.   
 2. ท่อเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ท่อเจาะเพ่ือให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี 
 3. มีวาล์วด้านบนส าหรับใส่เครื่องมือ และวาล์วด้านล่างมีปุ่มส าหรับเปิดเพื่อน าเนื้อเยื่อออกจากช่องท้อง 
 4. มีระบบล็อคระหว่างตัวแทงและท่อเจาะขณะการแทงหน้าท้อง 
 5. มีช่องส าหรับใส่เลนส์ที่ด้านบนของตัวแทง 
 6. ปลายตัวแทงมีลักษณะใสแบบ dolphin nose   

รายการที่ 2  ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด 5 ม.ม. มีท่อเจาะ 2 ท่อ 
คุณสมบัติ ส าหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาด 5 ม.ม.  
 2. ท่อเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ท่อเจาะเพ่ือให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี 
 3. หัวและวาล์วของท่อเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง 
 4. มีระบบล็อคระหว่างตัวแทงและท่อเจาะขณะการแทงหน้าท้อง 
 5. มีช่องส าหรับใส่เลนส์ที่ด้านบนของตัวแทง 
 6. มีท่อเจาะ 2 ชิ้น ในบรรจุภณัฑ์ 

รายการที่ 3  ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด 5 ม.ม. ยาว 70 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาด 5 ม.ม. ยาว 70 ม.ม. 
 2. ท่อเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ท่อเจาะเพ่ือให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี 
 3. หัวและวาล์วของท่อเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง 
 4. มีระบบล็อคระหว่างตัวแทงและท่อเจาะขณะการแทงหน้าท้อง 
 5. มีช่องส าหรับใส่เลนส์ที่ด้านบนของตัวแทง 

รายการที่ 4 ท่อเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด 12 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาด 12 ม.ม. ยาว 100 ม.ม.   
 2. ท่อเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ท่อเจาะเพ่ือให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี 
 3. มีวาล์วด้านบนส าหรับใส่เครื่องมือ และวาล์วด้านล่างมีปุ่มส าหรับเปิดเพื่อน าเนื้อเยื่อออกจากช่องท้อง 
 4.หัวของท่อเจาะหน้าท้อง มีช่องส าหรับใส่เครื่องมือ โดยถูกออกแบบให้สามารถถอดและใส่เครื่องมือได้
อย่างง่าย 

รายการ... 
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รายการที่ 5  ท่อเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด 5 ม.ม.ยาว 70 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะขนาด 5 ม.ม. ยาว 70 ม.ม. 
 2. ท่อเจาะใสเพื่อเพ่ิมมุมมองในการมองเห็นที่ดีขึ้น 
 3. หัวและวาล์วของท่อเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง 
 4. สามารถใช้ร่วมกับตัวเจาะหน้าท้องแบบอื่นๆได้ 

รายการที่ 6 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดเขี้ยวมน ส าหรับการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด 5 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับคีบจับเนื้อเยื่อภายใต้กล้อง โดยเฉพาะถุงน้ าดี 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ส าหรับจับเนื้อเยื่อท่ีมีความหนา เช่นถุงน้ าดโีดยปากเครื่องมือสามารถเปิดได้กว้างถึง 30 ม.ม. 
 2. มีปุ่มควบคุมระบบการล็อคจับเนื้อเยื่อของเครื่องมือ แบบมี Ratchet และแบบอิสระ 
 3. สามารถหมุนปรับมุมได้ 360 องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมท่ีด้ามจับ 
 4. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้านเครื่องมือ 5 ม.ม. ความยาว 31 ซ.ม. และหุ้มด้วยฉนวนป้องกัน
กระแสไฟฟ้า 

รายการที่ 7  เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับจับจี้เนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ส าหรับจับเนื้อเยื่อแบบไม่ชอกช้ า (Atraumatic) 
 2. ปากเครื่องมือแบน แบบฟันถี่ (Serrated) ยาว 19 ม.ม. และเปิดได้กว้างสุด 23 ม.ม. 
 3. มีปุ่มควบคุมระบบการล็อคจับเนื้อเยื่อของเครื่องมือ แบบมี Ratchet และแบบอิสระ 
 4. สามารถหมุนปรับมุมได้ 360 องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ 
 5. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้านเครื่องมือ 5 ม.ม. และไม่มีขั้วส าหรับต่อกับสายจี้ไฟฟ้า 

รายการที่ 8  ถุงใส่เนื้อเยื่อ 
คุณสมบัติ ใช้ส าหรับใส่เนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. เป็นถุงใส่เนื้อเยื่อ วัสดุท าจากโพลียูรีเทน  
 2. ขนาดของถุงกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว 
 3. บรรจุอยู่ในท่อพลาสติกแข็งใช้ได้กับตัวแทงหน้าท้องเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ม.ม. 11 ม.ม. หรือ 12 ม.ม. 
 4. มีปริมาตรความจุ 750 มล. 
 
 
 
 
 

รายการ... 



- 3 - 

รายการที่ 9 เครื่องมือส าหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ส าหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อหรืออวัยวะในช่องท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
 2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ 5 ม.ม. ความยาว 31 ม.ม. 
 3. ก้านเครื่องมือผลิตจากโลหะกว้าง 4 ม.ม. เมื่อเลื่อนออกมาสุดจะมีความยาว 30 ม.ม. และโค้งท ามุม           
180 องศา  
 4. ด้ามจับมีปุ่มส าหรับเลื่อนปลายเครื่องมือที่ใช้ดันหรือกดเนื้อเยื่อเข้าและออกจากก้านเครื่องมือ 

รายการที่ 10 เครื่องมือส าหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 10 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ส าหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
 2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ 10 ม.ม ความยาว 32 ซ .ม.   
 3. ท้ายด้ามจับมีปุ่มส าหรับหมุนเพ่ือเลื่อนปลายเครื่องมือเข้าและออกจากก้านเครื่องมือ 

รายการที่ 11  อุปกรณ์แหวกและจับจี้เนื้อเยื่อภายใต้กล้องแบบปรับมุมได้ขนาดความยาว 36 ซ .ม.  
คุณสมบัติ ส าหรับแหวกและจับจี้เนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ส าหรับแหวกและจับจี้เนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง  
 2. สามารถหมุนปรับมุมปลายได้ 360 องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ 
 3. สามารถปรับปลายปากเครื่องมือให้งอได้โดยบิดตัวลูกกลิ้งตรงรอยต่อระหว่างตัวด้ามจับกับก้านของ
เครื่องมือ 
 4. มีไกไว้ล็อคให้ปลายปากเครื่องมืองอคงที่อยู่ในมุมที่ต้องการได้ 
 5. มีขัว้จี้สามารถใส่กับสายจี้ไฟฟ้าได ้ 

รายการที่ 12 ลวดเย็บปิดล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 60-3.8 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับใช้กับเครื่องมือตัดและเย็บ ล าไส้หรือกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาด 2.84 ม .ม.  
 2. ก่อนการเย็บปิดมีความสูง 3.8 ม.ม. และสูง 1.5  ม.ม. หลังการปิดเย็บ 
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บ 60 ม .ม.  
 4. ลวดเย็บจ านวน 4 แถว วางตัวข้างละ 2 แถว สลับสับหว่างและมีใบมีดตัดตรงกลาง เพ่ือแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน 
 5. ตลับบรรจุประกอบด้วยลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ, กลไก
ความปลอดภัยต่างๆ 
 6. ตลับบรรจุสีฟ้า (รหัสสี) ส าหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อท่ีมีความหนาปกติ 
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้ 

รายการ... 
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รายการที่ 13  ลวดเย็บปิดล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 60-4.8 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บล าไส้ และกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาด 2.84 ม .ม.  
 2. ก่อนการเย็บปิดมีความสูง 4.8 ม.ม. และสูง 2.0 ม.ม. หลังการปิดเย็บ  
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บ 60 ม .ม.  
 4. ลวดเย็บจ านวน 4 แถว วางตัวข้างละ 2 แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน 
 5. ตลับบรรจุประกอบด้วยลวดเย็บ, ใบมีด, และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ 
 6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี)  
 7. ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้ 

รายการที่ 14  ลวดเย็บปิดล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 80-3.8 ม.ม 
คุณสมบตัิ ส าหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บล าไส้หรือกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาด 2.84 ม .ม.  
 2. ก่อนการเย็บปิดมีความสูง 3.8 ม.ม. และสูง 1.5 ม.ม. หลังการปิดเย็บ   
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บ 80 ม .ม.  
 4. ลวดเย็บจ านวน 4 แถว วางตัวข้างละ 2 แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน 
 5. ตลับบรรจุประกอบด้วย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ 
 6. ตลับบรรจุสีฟ้า (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้ 

รายการที่ 15  ลวดเย็บปิดล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 80-4.8 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บล าไส้และกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาด 2.84 ม .ม.  
 2. ก่อนการเย็บปิดมีความสูง 4.8 ม.ม. และสูง 2.0 ม.ม. หลังการปิดเย็บ   
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บ 80 ม .ม.  
 4. ลวดเย็บจ านวน 4 แถว วางตัวข้างละ 2 แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน 
 5. ตลับบรรจุประกอบด้วย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ 
 6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้ 
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รายการที่ 16 ลวดเย็บปิดล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 100-3.8 ม.ม. 
คุณสมบัติ  ส าหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บล าไส้และกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาด 2.84 ม .ม.  
 2. ก่อนการเย็บปิดมีความสูง 3.8 ม.ม. และสูง 1.5 ม.ม. หลังการปิดเย็บ และลวดเย็บจะเรียงตัวแบบ   
สับหว่างกันเพื่อให้ความแข็งแรงในการห้ามเลือด 
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บ 100 ม .ม . 
 4. ลวดเย็บจ านวน 4 แถว วางตัวข้างละ 2 แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน 
 5. ตลับบรรจุประกอบด้วย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ 
 6. ตลับบรรจุสีฟ้า (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้ 

รายการที่ 17 ลวดเย็บปิดล าไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด 100-4.8 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับใช้กับเครื่องมือตัด เย็บล าไส้และกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาด 2.84 ม .ม.  
 2. ก่อนการเย็บปิดมีความสูง 4.8 ม.ม. และสูง 2.0 ม.ม. หลังการปิดเย็บ และลวดเย็บจะเรียงตัวแบบ   
สับหว่างกันเพื่อให้ความแข็งแรงในการห้ามเลือด  
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บ 100 ม .ม.  
 4. ลวดเย็บจ านวน 4 แถว วางตัวข้างละ 2 แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อ
ออกจากกัน 
 5. ตลับบรรจุประกอบด้วย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ  
 6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้ 

รายการที่ 18 เครื่องมือตัดและต่อล าไส้ขนาด 25 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภายในช่องท้องแบบวงกลม 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ส าหรับตัดต่อหลอดอาหาร และล าไส้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 25 ม.ม 
 2. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมตัดแบบขวางแล้ว ขนาดกว้าง 0.24 ม.ม. ยาว 0.35 ม.ม. จ านวน 22 ตัว 
ความสูงของตัวลวดก่อนการยิงเย็บปิด 4.8 ม.ม. และสูง 2.0 ม.ม. หลังการเย็บปิด 
 3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหว่างในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม 
 4. เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen 16.6 ม.ม. 
 5. เมื่อยิงแล้วส่วนบ่ารองจะพลิกเข้าหาแกนบ่ารอง (TILT TOP ENVIL) หลังจากหมุนปลายเครื่องมือ                          
2 รอบ เพ่ือความสะดวกในการน าเครื่องมือออก 
 

 6. การยิง... 
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 6. การยิงต้องบีบด้ามยิงด้านล่างให้ชิดด้านบนและจะมีเสียง “คลิก” และเสียง “ครั้นช์” บอก นอกจากนี้
ยังมกีลไกความปลอดภัยที่จะท าให้ไม่สามารถยิงได้ถ้าไม่อยู่ในระยะปลอดภัย 
 7. เครื่องมือมีความยาวในการใช้งาน 22 ซ.ม. 
 8. สามารถถอดส่วนบ่ารองและแกนบ่ารองออกจากส่วนตลับบรรจุได้ 
 9. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้ 

รายการที่ 19 เครื่องมือตัดและต่อล าไส้ขนาด 28 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภายในช่องท้องแบบวงกลม 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ส าหรับตัดต่อหลอดอาหาร และล าไส้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 28 ม.ม. 
 2. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมตัดแบบขวางแล้ว ขนาดกว้าง 0.24 ม.ม. ยาว 0.35 ม.ม. จ านวน 26 ตัว 
ความสูงของตัวลวดก่อนการยิงเย็บปิด 4.8 ม.ม. และสูง 2.0 ม.ม. หลังการเย็บปิด 
 3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหว่างในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม 
 4. เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen 19.5 ม.ม. 
 5. เมื่อยิงแล้วส่วนบ่ารองจะพลิกเข้าหาแกนบ่ารอง (TILT TOP ENVIL) หลังจากหมุน ปลายเครื่องมือ 2 รอบ  
เพ่ือความสะดวกในการน าเครื่องมือออก 
 6. การยิงต้องบีบด้ามยิงด้านล่างให้ชิดด้านบนและจะมีเสียง “คลิก” และ เสียง “ครั้นช์” บอก นอกจากนี้
ยังมกีลไกความปลอดภัยที่จะท าให้ไม่สามารถ ยิงได้ถ้าไม่อยู่ในระยะปลอดภัย 
 7. เครื่องมือมีความยาวในการใช้งาน 22 ซ.ม. 
 8. สามารถถอดส่วนบ่ารองและแกนบ่ารองออกจากส่วนตลับบรรจุได้ 
 9. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้ 

รายการที่ 20 เครื่องมือตัดและต่อล าไส้ขนาด 31 ม.ม. 
คุณสมบัติ ส าหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภายในช่องท้องแบบวงกลม 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ส าหรับตัดต่อหลอดอาหาร และล าไส้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 31 ม.ม. 
 2. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมตัดแบบขวางแล้ว ขนาดกว้าง 0.24 ม.ม. ยาว 0.35 ม.ม. จ านวน 30 ตัว 
ความสูงของตัวลวดก่อนการยิงเย็บปิด 4.8 ม.ม. และสูง 2.0 ม.ม. หลังการเย็บปิด 
 3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหว่างในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม 
 4. เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen 22.5 ม.ม. 
 5. เมื่อยิงแล้วส่วนบ่ารองจะพลิกเข้าหาแกนบ่ารอง (TILT TOP ENVIL) หลังจากหมุน ปลายเครื่องมือ 2 รอบ 
เพ่ือความสะดวกในการน าเครื่องมือออก 
 6. การยิงต้องบีบด้ามยิงด้านล่างให้ชิดด้านบนและจะมีเสียง “คลิก” และเสียง “ครั้นช์” บอก นอกจากนี้
ยังมกีลไกความปลอดภัยที่จะท าให้ไม่สามารถ ยิงได้ถ้าไม่อยู่ในระยะปลอดภัย 
 7. เครื่องมือมีความยาวในการใช้งาน 22 ซ.ม. 
 8. สามารถถอดส่วนบ่ารองและแกนบ่ารองออกจากส่วนตลับบรรจุได้ 
 9. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้ 
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รายการที่ 21 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม. 
  ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 1.88 ม.ม. 
คุณสมบัติ ใช้ส าหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 ม .ม.   
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ 
 2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถวจากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดเนื้อเยื่อ 
 3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 2.0 ม .ม . 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม .ม . ตามล าดับ 
ก่อนการเย็บปิด 
 4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 45 ม.ม. 
 5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. 
 6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก 
 7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วย 
 8. ตลับบรรจุสีแทน 

รายการที่ 22  ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม. 
 ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 2.25 ม.ม. 
คุณสมบัติ ใช้ส าหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 ม .ม.   
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ 
 2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถว จากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดเนื้อเยื่อ 
 3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามล าดับ
ก่อนการเย็บปิด 
 4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 60 ม.ม. 
 5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. 
 6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก 
 7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วย 
 8. ตลับบรรจุสีม่วง 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ... 
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รายการที่ 23 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 30 ม.ม. 
 ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 1.88 ม.ม. แบบปลายโค้งมน 
คุณสมบัติ ใช้ส าหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88-1.50 ม .ม.   
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ 
 2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถว จากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ 
 3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม. ตามล าดับ
ก่อนการเย็บปิด 
 4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 30 ม.ม. 
 5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทอง 
 6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. 
 7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก 
 8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วย 
 9. ตลับบรรจุสีแทน 

รายการที่ 24 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม. 
 ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 1.88 ม.ม. แบบปลายโค้งมน 
คุณสมบัติ ใช้ส าหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88-1.50 ม .ม.   
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ 
 2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถว จากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ 
 3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม. ตามล าดับ
ก่อนการเย็บปิด 
 4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 45 ม.ม. 
 5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทอง 
 6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. 
 7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก 
 8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วย 
 9. ตลับบรรจุสีแทน 
 
 
 

รายการ... 
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รายการที่ 25 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม. 
 ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 2.25 ม.ม. แบบปลายโค้งมน 
คุณสมบัติ ใช้ส าหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 ม .ม.   
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้  
 2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถว จากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ 
 3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามล าดับ
ก่อนการเย็บปิด 
 4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 45 ม.ม. 
 5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทอง 
 6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. 
 7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก 
 8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วย 
 9. ตลับบรรจุสีม่วง 

รายการที่ 26  ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม. 
 ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 1.88 ม.ม. แบบปลายโค้งมน 
คุณสมบัติ ใช้ส าหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88-1.50 ม .ม.   
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ 
 2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถว จากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ 
 3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม. ตามล าดับ
ก่อนการเย็บปิด 
 4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 60 ม.ม. 
 5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทอง 
 6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. 
 7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก 
 8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วย 
 9. ตลับบรรจุสีแทน 
 
 
 

รายการ... 
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รายการที่ 27 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม. 
 ส าหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไม่เกิน 2.25 ม.ม. แบบปลายโค้งมน 
คุณสมบัติ ใช้ส าหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 ม .ม.   
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ 
 2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถว จากรอยตัด และด้านบ่ารองพร้อมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ 
 3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามล าดับ
ก่อนการเย็บปิด 
 4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 60 ม.ม. 
 5. ตลับบรรจุด้านบ่ารองมีปลายโค้งมนสีทอง 
 6. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. 
 7. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก 
 8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วย 
 9. ตลับบรรจุสีม่วง 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................ประธานกรรมการ 
 (         นางทัศนีย์   สุทธ ิ ) 
 
   (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 
 (    นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์ ) 
 
   (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 
 (     นำงสำวศิวภรณ์   บุญนำค ) 
 
   (ลงชื่อ)..................................................... ....กรรมการ 
 (    นำงสำวสุดำรัตน์   เรืองศรี ) 
 
   (ลงชื่อ)................................................... ......กรรมการ 
 (     นำงสำวสุภัทรำ   ปัดทุม ) 
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