




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

1. ชือ่โครงการ ซ้ือถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้และถุงเก็บน้้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง จ้านวน 7 รายการ  .    
2. หนว่ยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย    หนว่ยพยาบาลออสโตมีและแผล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล                           .         
 ส่วนราชการ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     .      
3. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร       5,621,047.36       บาท  
4. วนัที่กา้หนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ) ณ วนัที่                20 มกราคม 2564                           .                                                                          
.    เป็นเงิน        4,699,818.50             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)              -                  บาท  
5. แหลง่ทีม่าของราคากลาง (ราคาอา้งอิง) (ราคาต่า้สดุ) 
รายการที ่1  
1.1 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ ส้าหรับผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัด 72 ชม. ไม่มีขอบแถบกาว 
1.2 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ ส้าหรับผู้ป่วยอยู่
ระหว่างฉายแสง/ทวารเทียมอยู่ในร่องเอว/รอยพับย่น ไม่มีขอบแถบกาว     
    1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
    2.    บริษัท เทคโนเมดิคัล จ้ากัด (มหาชน)                   . 
    3.    บริษัท แอดว้านซ์ เมดิคอลไลฟ์ จ้ากัด                  .     
รายการที ่2 
ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ มีขอบแถบกาว 
    1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
    2.    บริษัท แอดว้านซ์ เมดิคอลไลฟ์ จ้ากัด                  .     
รายการที ่3 
ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาว แบบมีเข็มขัด แผ่นแป้นรองนูน (Convexity) 
    1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
    2.    บริษัท เทคโนเมดิคัล จ้ากัด (มหาชน)                  . 
    3.    บริษัท แอดว้านซ์ เมดิคอลไลฟ์ จ้ากัด                  . 
รายการที ่4 
4.1 ถุงเก็บน้้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว แบบมีเข็มขัด แผ่นแป้นรองนูน 
(Convexity)  
    1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
    2.    บริษัท เทคโนเมดิคัล จ้ากัด (มหาชน)                  . 
    3.    บริษัท แอดว้านซ์ เมดิคอลไลฟ์ จ้ากัด                  . 
4.2 ถุงเก็บน้้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว แผ่นแป้นแบนราบ (Flat skin 
barrier)  
.   1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
    2.    บริษัท เทคโนเมดิคัล จ้ากัด (มหาชน)                  . 
  



รายการที ่5 
5.1 แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Flat skin barrier ไม่มีแถบกาว 
5.2 แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Convexity ไม่มีแถบกาว  
    1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
    2.    บริษัท เทคโนเมดิคัล จ้ากัด (มหาชน)                  . 
    3.    บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ้ากัด                         . 
    4.    บริษัท แอดว้านซ์ เมดิคอลไลฟ์ จ้ากัด                    
5.3 ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ ปลายเปิด 
    1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
    2.    บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ้ากัด                         . 
    3.    บริษัท แอดว้านซ์ เมดิคอลไลฟ์ จ้ากัด                  . 
5.4 ถุงเก็บน้้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว 
    1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด              .             
รายการที ่6 
6.1 แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Floating flange แผ่นแป้นแบนราบ (Flat skin barrier) 
6.2 แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Floating flange แผ่นแป้นรองนูน (Convexity) 
    1.    บริษัท เทคโนเมดิคัล จ้ากัด (มหาชน)                 . 
    2.    บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ้ากัด                         . 
    3.    บริษัท แอดว้านซ์ เมดิคอลไลฟ์ จ้ากัด                  . 
6.3 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ ชนิดวงแหวนลอย 
(Floating Flange) 
    1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
    2.    บริษัท เทคโนเมดิคัล จ้ากัด (มหาชน)                  . 
    3.    บริษัท แอดว้านซ์ เมดิคอลไลฟ์ จ้ากัด                  . 
รายการที ่7 
7.1 แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Moldable 
    1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
7.2 ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้  
ชนิด Moldable 
     1.    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด               . 
6. รายชื่อเจา้หน้าทีผู่้กา้หนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ) 
   6.1  นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร  ต้าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาล      .                      
     6.2  นางมัลลิกา        ไวยรุต          ต้าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ด้านการพยาบาล             .                      
     6.3  นางสาวิตี         น้อยนวล       ต้าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ด้านการพยาบาล             . 
 

 
 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
    (      นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ     
          (           นางมัลลิกา   ไวยรุต )             
   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (           นางสาวิตี   น้อยนวล ) 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้และถุงเก็บน ้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง  
จ้านวน 7 รายการ 

รายการที่ 1 
1.1 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ ส้าหรับ
ผู้ป่วยหลังผ่าตัด 72 ชม. ไม่มีขอบแถบกาว 

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บ สิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ชิ้นเดียว ชนิดใส ใช้ระยะยาว   
2. วัตถุประสงค์ : รองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ใช้ส าหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด 72 ชม.

แรก 
3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ เพ่ือปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม

ไม่ให้ถูกท าลายจากการสัมผัสสิ่งขับถ่าย โดยมีแป้นกับตัวถุงเป็นชิ้นเดียวกัน   
4. คุณลักษณะเฉพาะ 

 เป็นถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ ชนิดชิ้นเดียวใช้ระยะยาว และปลายเปิด (Drainable 
pouch) มีแป้นปกป้องผิวหนัง (skin protection component) ยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม 
ใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของHydrocolloid ประกอบด้วย Sodium Carboxy Methyl 
cellulose/Pectin / Karaya gum และ/หรือ Gelatin ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ท าให้
เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง สามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ดี ขอบไม่มีแถบกาว (full skin 
barrier)  

 แป้นมีความบาง อ่อนตัว โค้งงอ แนบเข้ากับผิวหนังหน้าท้องได้ดี   
 แผ่นแป้นสามารถตัดตามขนาดของทวารเทียม (Cut to fit) ขนาดอยู่ระหว่าง 10-70 มิลลิเมตร 
 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา มีความทนต่อความเป็นกรดและด่าง 

เก็บกลิ่นได้   
 ตัวถุงเป็นพลาสติก แบบใส (Transparent) ที่สามารถสังเกตหรือประเมินทวารเทียม (stoma) 

และลักษณะสิ่งขับถ่ายได้ง่าย  
 ตัวถุงเป็นชนิดปลายเปิด ระบายสิ่งขับถ่ายและท าความสะอาดได้ง่าย สะดวก สามารถพับเก็บ

ปลายถุงหรือใช้ร่วมกับคลิป/วัสดุปิดปลายถุง ไม่มีการรั่วซึม 
 ถุงสามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7 วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No.บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์  

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพื่อประกอบการพิจารณา

และจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้งาน 
 

 (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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1.2 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้  ส้าหรับ      
อยู่ระหว่างฉายแสง/ทวารเทียมอยู่ในร่องเอว/รอยพับย่น ไม่มีขอบแถบกาว 

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บ สิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ชิ้นเดียว ชนิดใส ใช้ระยะยาว 
2. วัตถุประสงค์ : รองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ใช้ส าหรับผู้ป่วยอยู่ระหว่างฉายแสง/

ทวารเทียมอยู่ในร่องเอว/รอยพับย่น  
3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ เพ่ือปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม

ไม่ให้ถูกท าลายจากการสัมผัสสิ่งขับถ่าย โดยมีแป้นกับตัวถุงเป็นชิ้นเดียวกัน   
4. คุณลักษณะเฉพาะ 

 เป็นถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ ชนิดชิ้นเดียวใช้ระยะยาว และปลายเปิด (Drainable 
pouch) มีแป้นปกป้องผิวหนัง (skin protection component) ยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม 
ใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของHydrocolloid ประกอบด้วย Sodium Carboxy Methyl 
cellulose/ Pectin / Karaya gum และ/หรือ Gelatin ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ท าให้
เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง สามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ ขอบไม่มีแถบกาว (full skin 
barrier) ส าหรับผู้ป่วยที่ผิวแพ้ง่าย หรือผู้ป่วยอยู่ระหว่างรังสีรักษา  

 แป้นมีความบาง อ่อนตัว โค้งงอ แนบเข้ากับผิวหนังหน้าท้องได้ดี ยืดหยุ่นเวลาเคลื่อนไหว 
 แผ่นแป้นสามารถตัดตามขนาดของทวารเทียม (Cut to fit) ขนาดอยู่ระหว่าง 10-70 มิลลิเมตร 
 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีความทน

ต่อความเป็นกรดและด่าง เก็บกลิ่นได้ ตัวถุงเป็นพลาสติก แบบใส (Transparent) ที่สามารถ
สังเกตหรือประเมินทวารเทียม (stoma) และลักษณะสิ่งขับถ่ายได้ง่าย  

 ตัวถุงเป็นชนิดปลายเปิด ระบายสิ่งขับถ่ายและท าความสะอาดได้ง่าย สะดวก สามารถพับเก็บ
ปลายถุงหรือใช้ร่วมกับคลิป/วัสดุปิดปลายถุง (Tail closure) ไม่มีการรั่วซึม 

 ถุงสามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7 วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์  

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน
โดยผู้ใช้งาน 

 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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รายการที่ 2  
ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ มีขอบแถบกาว 

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บ สิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ชิ้นเดียว ชนิดใส ใช้ระยะยาว 
2. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ เพ่ือปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม

ไม่ให้ถูกท าลายจากการสัมผัสสิ่งขับถ่าย โดยมีแป้นกับตัวถุงเป็นชิ้นเดียวกัน   
3. คุณลักษณะเฉพาะ 

 เป็นถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ ชนิดชิ้นเดียวใช้ระยะยาว และปลายเปิด (Drainable pouch) 
มีแป้นปกป้องผิวหนัง (skin protection component) ยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ใช้แล้วทิ้ง 
ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของHydrocolloid ประกอบด้วย Sodium Carboxy Methyl 
cellulose/Pectin/ Karaya gum และ/หรือ Gelatin ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ท าให้
เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง สามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ ขอบมีแถบกาว (Tape border) 
เพ่ิมการยึดติดผิวหนัง และความม่ันใจของผู้ป่วย 

 แป้นมีความบาง อ่อนตัว โค้งงอ แนบเข้ากับผิวหนังหน้าท้องได้ดี ยืดหยุ่นเวลาเคลื่อนไหว 
 แผ่นแป้นสามารถตัดตามขนาดของทวารเทียม (Cut to fit) ขนาดอยู่ระหว่าง 10-70 มิลลิเมตร 
 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีความทน

ต่อความเป็นกรดและด่าง เก็บกลิ่นได้   
 ตัวถุงเป็นพลาสติก แบบใส (Transparent) ที่สามารถสังเกตหรือประเมินทวารเทียม (stoma) 

และลักษณะสิ่งขับถ่ายได้ง่าย  
 ตัวถุงเป็นชนิดปลายเปิด ระบายสิ่งขับถ่ายและท าความสะอาดได้ง่าย สะดวก สามารถพับเก็บ

ปลายถุงหรือใช้ร่วมกับคลิป/วัสดุปิดปลายถุง (Tail closure) ไม่มีการรั่วซึม 
 ถุงสามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7 วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์  

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน
โดยผู้ใช้งาน 

 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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รายการที่ 3 
ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส ้(Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว แบบมีเข็มขัด แผ่นแป้นรองนูน (Convexity) 

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดชิ้นเดียว ใช้ระยะยาว   
แบบแผ่นแป้นรองนูน (convexity) และมีห่วงส าหรับสวมใส่เข็มขัด 

2. วัตถุประสงค์ : ใช้ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียม ที่มีปัญหารูเปิดทวารเทียม (stoma) 
ไม่ยื่นจากผนังหน้าท้อง (flush stoma) หรืออยู่ใต้ระดับของผิวหนัง (stomal retraction) มีการรั่วซึม 
เปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยครั้ง หรือ ผู้ป่วยสูงวัย 

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นถุงอุปกรณ์ที่รองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ เพ่ือปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม
ไม่ให้ถูกท าลายจากการสัมผัสอุจจาระ โดยมีแป้นกับตัวถุงเป็นชิ้นเดียวกัน ลักษณะแผ่นแป้นรองนูน 
(convexity) ช่วยให้รูเปิดทวารเทียม (stoma) ยื่นมากขึ้น และมีห่วงส าหรับสวมใส่เข็มขัด ป้องกันและ
ลดการรั่วซึม ยืดอายุการใช้งานนานขึ้น 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 เป็นถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ ชนิดใช้ระยะยาว ชิ้นเดียวและปลายเปิด มีแป้นปกป้อง

ผิวหนัง (skin protection component) ลักษณะแผ่นแป้น รองนูน (convexity) และมีห่วงส าหรับ
สวมใส่เข็มขัด เพ่ิมการยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของ Karaya gum และ Citrus pectin หรือHydrocolloid ซึ่งเป็น
สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง สามารถดูดซับสารคัดหลั่ง
หรือน้ าได้ดี ขอบมีแถบกาว (Tape border) ช่วยในเพิ่มการยึดติดผิวหนังมากข้ึน 

 แผ่นแป้นตัดตามขนาดของทวารเทียม Pre cut/cut to fit ขนาดอยู่ระหว่าง 20-40 มิลลิเมตร 
สะดวกง่ายในการติดอุปกรณ์  

 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีความทน
ต่อความเป็นกรดและด่าง เก็บกลิ่นได้   

 ตัวถุงเป็นพลาสติกใส (Transparent) ที่สามารถสังเกตหรือประเมินทวารเทียมและลักษณะ  
สิ่งขับถ่ายได้ง่าย  

 ตัวถุงเป็นชนิดปลายเปิด ระบายสิ่งขับถ่ายและท าความสะอาดได้ง่าย สะดวก สามารถพับเก็บ
ปลายถงุหรือใช้ร่วมกับคลิปปิดปลายถุง ไม่มีการรั่วซึม 

 ถุงสามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7 วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการพิจารณา

และจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้งาน 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 

(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 



- 5 - 
รายการที่ 4  
4.1 ถุงเก็บน ้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว แบบมีเข็มขัด แผ่นแป้นรอง
นูน (Convexity) 

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บน้ าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urostomy Bag) ชนิดชิ้นเดียว ใช้ระยะยาว  
แบบแผ่นแป้นรองนูน (convexity) และมีห่วงส าหรับสวมใส่เข็มขัด 

2. วัตถุประสงค์  :ใช้ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ ที่มีปัญหารู
เปิดทวารเทียม ไม่ยื่นจากผนังหน้าท้อง (flush stoma) หรืออยู่ใต้ระดับของผิวหนัง (stomal retraction) 
มีการรั่วซึม เปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยครั้ง หรือ ผู้ป่วยสูงวัย 

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์ถุงรองรับน้ าปัสสาวะจากทวารเทียม เพ่ือปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม
ไม่ให้ถูกท าลายจากการสัมผัสปัสสาวะและป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าปัสสาวะ โดยมีแป้นกับตัวถุง
เป็นชิ้นเดียวกัน ลักษณะแผ่นแป้นรองนูน (convexity) ช่วยให้รูเปิดทวารเทียม (stoma) ยื่นมากขึ้น 
และมีห่วงส าหรับสวมใส่เข็มขัด ป้องกันและลดการรั่วซึม ยืดอายุการใช้งานนานขึ้น 

4.  คุณลักษณะเฉพาะ 
 เป็นถุงรองรับ/เก็บน้ าปัสสาวะจากทวารเทียม ชนิดใช้ระยะยาว ชิ้นเดียวและปลายเปิด แบบมีลิ้น 

(Anti Reflux Valve) ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าปัสสาวะ มีแป้นปกป้องผิวหนัง(skin 
protection component) ลักษณะแผ่นแป้น รองนูน (convexity) และมีห่วงส าหรับสวมใส่
เข็มขัด เพ่ิมการยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของ Karaya gum และ Citrus pectin หรือHydrocolloid ซึ่งเป็น
สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง สามารถดูดซับสารคัดหลั่ง
หรือน้ าได้ดี ขอบมีแถบกาว(Tape border) ช่วยในเพิ่มการยึดติดผิวหนังมากข้ึน 

 แผ่นแป้นตัดตามขนาดของทวารเทียมไว้แล้ว (Pre cut) ขนาดอยู่ระหว่าง 15-30 มิลลิเมตร 
สะดวกง่ายในการติดอุปกรณ ์ 

 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีความทน
ต่อความเป็นกรดและด่าง เก็บกลิ่นได้   

 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกใส (Transparent) สามารถสังเกตหรือประเมินทวารเทียมและลักษณะ
ปัสสาวะได้ง่าย  

 ตัวถุงเป็นชนิดปลายเปิดแบบมีลิ้น (Anti Reflux Valve) เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของ   
น้ าปัสสาวะ ปลายถุงลักษณะเป็นท่อระบายปิด เปิดได้ระบบล็อค และสามารถต่อกับ urine bag 
และระบายน้ าปัสสาวะและปิดได้ง่าย ไม่มีการรั่วซึม 

 ถุงสามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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เงื่อนไขเฉพาะ 

 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน
โดยผู้ใช้งาน 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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4.2 ถุงเก็บน ้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว แผ่นแป้นแบนราบ (Flat 
skin barrier) 

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บน้ าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urostomy Bag) ชนิดชิ้นเดียว ใช้ระยะยาว 
แผ่นแป้นแบนราบ (Flat skin barrier)   

2. วัตถุประสงค์ :  ใช้รองรับ/เก็บน้ าปัสสาวะ ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียมระบบ
ทางเดินปัสสาวะ (Urostomy) ส าหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด/มีทวารเทียมยื่นปกติ 

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์ถุงรองรับน้ าปัสสาวะจากทวารเทียม เพ่ือปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม
ไม่ให้ถูกท าลายจากการสัมผัสปัสสาวะและป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าปัสสาวะ โดยมีแป้นกับตัวถุง
เป็นชิ้นเดียวกัน   

4.  คุณลักษณะเฉพาะ  
 เป็นถุงรองรับ/เก็บน้ าปัสสาวะจากทวารเทียม ชนิดใช้ระยะยาว ชิ้นเดียวและปลายเปิด แบบมีลิ้น 

(Anti Reflux Valve) มีแป้นปกป้องผิวหนัง(skin protection component) ยึดติดผิวหนัง
รอบทวารเทียม ใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของHydrocolloid ประกอบด้วย Sodium CarboxyMethyl 
Cellulose/Pectin และ/หรือ Gelatin ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ท าให้เกิดอาการระคายเคือง
ต่อผิวหนัง สามารถดูดซับสารคัดหลั่งและน้ าปัสสาวะได้  

 แป้นมีความบาง อ่อนตัว โค้งงอ แนบเข้ากับผิวหนังหน้าท้องได้ดี ยืดหยุ่นเวลาเคลื่อนไหว 
 แผ่นแป้นสามารถตัดตามขนาดของทวารเทียม (Cut to fit) ขนาดระหว่าง 10-70  มิลลิเมตร 
 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีความทน

ต่อความเป็นกรดและด่าง เก็บกลิ่นได้   
 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกใส (Transparent) สามารถสังเกตหรือประเมินทวารเทียมและลักษณะ

ปัสสาวะได้ง่าย  
 ตัวถุงเป็นชนิดปลายเปิดแบบมีลิ้น (Anti Reflux Valve) เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ า

ปัสสาวะ ปลายถุงลักษณะเป็นท่อระบายปิด เปิดได้ระบบล็อค และสามารถต่อกับ urine bag 
และระบายน้ าปัสสาวะและปิดได้ง่าย ไม่มีการรั่วซึม 

 ถุงสามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No.บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน
โดยผู้ใช้งาน 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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รายการที่ 5 
5.1 แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Flat skin barrier ไม่มีแถบกาว 

1. ความต้องการ : แป้นปิดรอบล าไส้ (Colostomy Flange) ขนาดอยู่ระหว่าง 50-60 มิลลิเมตร  
ชนิด Flat skin barrier ไม่มีแถบกาว (full skin barrier) 

2. วัตถุประสงค์ : ส าหรับใช้ผู้ป่วยที่มีทวารเทียม เป็นอุปกรณ์ใช้ปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม ไม่ให้
ถูกท าลายจากการสัมผัสอุจจาระหรือปัสสาวะ เกิดการระคายเคืองหรือเป็นแผล 

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์แผ่นแป้น ส าหรับใช้ติดบนผิวหนังรอบทวารเทียมเพ่ือยึดติด/
ประกอบเข้ากับถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายทั้งอุจจาระ/ปัสสาวะได้แน่น  

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของ Hydrocolloid ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 

ไม่ท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ติดแน่น ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างเมื่อลอกออกสามารถดูดซับ
สารคัดหลั่งได้ ไม่มีแถบกาว(full skin barrier) ขอบแป้นมีบาง นุ่ม สามารถแนบไปตามผิวหนัง
หน้าท้อง แป้นมีเส้นแสดงวงขนาดต่างๆเพ่ือง่ายในการตัดแป้น   

 ชนิดของแผ่นแป้น เป็นแบบรองแบนราบ (Flat skin barrier) ขนาดอยู่ระหว่าง 50-60 มิลลิเมตร 
สามารถใช้ตามเหมาะสมของผู้ป่วย 

 แป้นมีความบาง อ่อนตัว โค้งงอ แนบเข้ากับผิวหนังหน้าท้องได้ดี มีรอยหยัก ยืดหยุ่นเวลา
เคลื่อนไหว 

 แผ่นแป้นสามารถตัดตามขนาดของทวารเทียม (Cut to fit) ขนาดอยู่ระหว่าง 10-50 มิลลิเมตร 
 สามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7 วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการพิจารณา

และจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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5.2 แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Convexity ไม่มีแถบกาว 

1. ความต้องการ : แป้นปิดรอบล าไส้ (Colostomy Flange) ขนาดอยู่ระหว่าง 50-60 มิลลิเมตร  
ชนิด Convexity ไม่มีแถบกาว (full skin barrier) 

2. วัตถุประสงค์ : ส าหรับใช้ผู้ป่วยที่มีทวารเทียม หน้าท้องไม่เรียบเสมอ และ/หรือผู้ป่วยมีปัญหารูเปิด
ทวารเทียม (stoma) ไม่ยื่นจากผนังหน้าท้อง (flush stoma) หรืออยู่ใต้ระดับของผิวหนัง (stomal 
retraction) มีการรั่วซึมบ่อยครั้ง ใช้ติดบนผิวหนังรอบทวารเทียม ปกป้องผิวหนังไม่ให้ถูกท าลาย
จากการสัมผัสสิ่งขับถ่าย  

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์แผ่นแป้น ส าหรับใช้ติดบนผิวหนังรอบทวารเทียมเพ่ือยึดติด/
ประกอบเข้ากับถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายทั้งอุจจาระ/ปัสสาวะได้แน่น  

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของ Hydrocolloid ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 

ไม่ท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ติดแน่น ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างเมื่อลอกออกสามารถดูดซับ
สารคัดหลั่งได้ ไม่มีแถบกาว (full skin barrier) ขอบแป้นมีบาง นุ่ม สามารถแนบไปตามผิวหนัง
หน้าท้อง แป้นมีเส้นแสดงวงขนาดต่างๆเพ่ือง่ายในการตัดแป้น   

 ชนิดของแผ่นแป้น เป็นแบบรองนูน (Convexity) ขนาดอยู่ระหว่าง 50-60 มิลลิเมตร สามารถ
ใช้ตามเหมาะสมของผู้ป่วย 

 แป้นมีความบาง อ่อนตัว โค้งงอ แนบเข้ากับผิวหนังหน้าท้องได้ดี มีรอยหยัก ยืดหยุ่นเวลา
เคลื่อนไหว 

 แผ่นแป้นสามารถตัดตามขนาดของทวารเทียม (Cut to fit) ขนาดอยู่ระหว่าง 10-50 มิลลิเมตร 
 สามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7 วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No.บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีท่ีสินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพื่อประกอบการพิจารณา

และจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมินโดย
ผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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5.3 ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ 
ปลายเปิด    

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag)ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้น
ปิดรอบล าไส้ ปลายเปิด ขนาดอยู่ระหว่าง 50-60 มิลลิเมตร  

2. วัตถุประสงค์ : เป็นอุปกรณ์ท่ีรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ส าหรับใช้ผู้ป่วยมะเร็ง
ที่มีทวารเทียม  

3. คุณสมบัติทั่วไป : ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล าไส้    
ที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 50-60 มิลลิเมตร เพ่ือยึดติด/ประกอบเข้ากันได้ขนาดพอดี และสามารถถอดถุง
ออกจากตัวแผ่นแป้นได้ง่าย   

4. คุณลักษณะเฉพาะ:  
 เป็นถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ ชนิดใช้ระยะยาว ปลายเปิด (Drainable pouch) ใช้

ร่วมกับแป้นปิดรอบล าไส้ ขนาดอยู่ระหว่าง 50-60 มิลลิเมตร ยึดติด/ประกอบเข้ากันได้พอดี 
ระบบล็อค หรือ lock ring ไม่รั่วซึมและสามารถเก็บกลิ่นได้   

 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีความทน
ต่อความเป็นกรดและด่าง และมีวัสดุนุ ่มที่ห่อหุ้มด้านหลังของถุง ลดการระคายเคืองกับ      
การสัมผัสผิว 

 ตัวถุงเป็นพลาสติก แบบขุ่น (Opaque) ไม่เห็นสิ่งขับถ่ายที่อยู่ภายในถุง  
 ตัวถุงสามารถถอด ล้างท าความสะอาดและน ากลับมาใช้ซ้ าได้หลายครั้ง  
 ตัวถุงเป็นชนิดปลายเปิด ระบายสิ่งขับถ่ายและท าความสะอาดได้ง่าย สะดวก สามารถพับเก็บ

ปลายถุงหรือใช้ร่วมกับคลิปปิดปลายถุง (Tail closure) หรือ foam clamp หรือ soft clamp 
หรือมีที่ปิดในตัวด้วยตีนตุ๊กแก ไม่มีการรั่วซึม 

 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 
เงื่อนไขเฉพาะ 

 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ื อประกอบการ

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน
โดยผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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5.4 ถุงเก็บน ้าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว  

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บน้ าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urostomy Bag) ใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบ
ล าไส้ ขนาดอยู่ระหว่าง 50-60 มิลลิเมตร 

2. วัตถุประสงค์ : ใช้รองรับ/เก็บน้ าปัสสาวะ ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียมระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์ถุงรองรับ/เก็บน้ าปัสสาวะจากการผ่าตัดเปิดทวารเทียม มีลิ้น (Anti Reflux 
Valve) ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าปัสสาวะใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล าไส้ ขนาดอยู่ระหว่าง 50-60 มิลลิเมตร 
เพ่ือยึดติด/ประกอบเข้ากันได้ขนาดพอดีด้วยระบบล็อค และสามารถถอดถุงออกจากตัวแผ่นแป้นได้ง่าย 

4. คุณลักษณะเฉพาะ:  
 เป็นถุงรองรับ/เก็บน้ าปัสสาวะจากทวารเทียม ปลายเปิด แบบมีลิ้น (Anti Reflux Valve) 

ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าปัสสาวะ ปลายถุงลักษณะเป็นท่อระบายเปิด ปิดได้ระบบล็อค 
ไม่มีการรั่วซึม และสามารถต่อกับ urine bag ใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล าไส้ขนาดอยู่ระหว่าง  
45-50 มิลลิเมตร เพื่อยึดติด/ประกอบเข้ากันได้พอดีด้วยระบบล็อค หรือ lock ring ไม่มีรั่วซึม  

 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีความทน
ต่อความเป็นกรดและด่าง เก็บกลิ่นได้ ด้วยพลาสติกใส (Transparent) สามารถสังเกตหรือ
ประเมินทวารเทียมและลักษณะปัสสาวะได้ง่าย  

 สามารถถอด ล้างท าความสะอาดและน ากลับมาใช้ซ้ าได้หลายครั้ง  
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน
โดยผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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รายการที่ 6 
6.1 แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Floating flange แผ่นแป้นแบนราบ (Flat skin barrier)  

1. ความต้องการ : แป้นปิดรอบล าไส้ (Colostomy Flange) ขนาดอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร ชนิด Floating 
flange 

2. วัตถุประสงค์ : ส าหรับใช้ผู้ป่วยที่มีทวารเทียม เป็นอุปกรณ์ใช้ปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม ไม่ให้ถูก
ท าลายจากการสัมผัสอุจจาระหรือปัสสาวะ เกิดการระคายเคืองหรือเป็นแผล 

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์แผ่นแป้น ส าหรับใช้ติดบนผิวหนังรอบทวารเทียม มีวงแหวนลอย (wafer 
ring) ลักษณะ semi-fixed- Flange เพ่ือยึดติด/ประกอบเข้ากับถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายทั้งอุจจาระ/
ปัสสาวะได้แน่น โดยไม่ต้องใช้แรงกดไปที่หน้าท้อง และสามารถถอดถุงออกจากตัวแผ่นแป้นได้ง่าย  

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของ Hydrocolloid ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ท าให้เกิด

อาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างเมื่อลอกออกสามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ ขอบมี
แถบกาว(Tape border) เพ่ิมการยึดติดผิวหนัง หรือไม่มีแถบกาว(full skin barrier) ส าหรับ
ผู้ป่วยที่ผิวแพ้ง่าย/อยู่ระหว่างฉายแสง 

 ชนิดของแผ่นแป้น เป็นแบบรองแบนราบ (Flat skin barrier) ขนาด ring อยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร 
สามารถใช้ตามเหมาะสมของผู้ป่วย 

 มีวงแหวนลอย (wafer ring) ลักษณะ semi-fixed- Flange เพ่ือยึดติด/ประกอบเข้ากับถุง
รองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายทั้งอุจจาระ/ปัสสาวะได้ขนาดเท่ากัน ติดแน่น ไม่หลุดง่าย โดยไม่ต้องใช้
แรงกดไปที่หน้าท้องและสามารถถอดถุงออกจากตัวแผ่นแป้นได้ง่าย 

  แป้นมีความบาง อ่อนตัว โค้งงอ แนบเข้ากับผิวหนังหน้าท้องได้ดี ยืดหยุ่นเวลาเคลื่อนไหว 
 แผ่นแป้นสามารถตัดตามขนาดของทวารเทียม (Cut to fit)  
 สามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7 วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย 

หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน
โดยผู้ใช้งาน 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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6.2 แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Floating flange แผ่นแป้นรองนูน (Convexity) 

1. ความต้องการ : แป้นปิดรอบล าไส้ (Colostomy Flange) ขนาดอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร  
ชนิด Floating flange ชนิดแผ่นแป้นรองนูน (Convexity) 

2. วัตถุประสงค์ : ส าหรับใช้ผู้ป่วยมะเร็งหลังผ่าตัดเปิดทวารเทียม และ/หรือผู้ป่วยมีปัญหารูเปิดทวารเทียม
(stoma) ไม่ยื่นจากผนังหน้าท้อง (flush stoma) หรืออยู่ใต้ระดับของผิวหนัง (stoma retraction) 
มีการรั่วซึมบ่อยครั้ง หรือผู้ป่วยอยู่ระหว่างฉายแสง ใช้ติดบนผิวหนังรอบทวารเทียม ปกป้องผิวหนัง
ไม่ให้ถูกท าลายจากการสัมผัสสิ่งขับถ่าย และลดอาการปวด/เจ็บแผลผ่าตัด จากการติดอุปกรณ์ท่ีใช้
แรงกดที่หน้าท้อง  

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์แผ่นแป้น ส าหรับใช้ติดบนผิวหนังรอบทวารเทียม มีวงแหวนลอย
(wafer ring) ลักษณะ semi-fixed- Flange เพ่ือยึดติด/ประกอบเข้ากับถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่าย
ทั้งอุจจาระ/ปัสสาวะได้แน่น โดยไม่ต้องใช้แรงกดไปที่หน้าท้อง และสามารถถอดถุงออกจากตัว
แผ่นแป้นได้ง่าย  

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 ส่วนแผ่นแป้นมีส่วนประกอบของ Hydrocolloid ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ท าให้เกิด

อาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างเมื่อลอกออกสามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ ขอบมี
แถบกาว (Tape border) เพ่ิมการยึดติดผิวหนัง หรือไม่มีแถบกาว (full skin barrier) ส าหรับ
ผู้ป่วยที่ผิวแพ้ง่าย/อยู่ระหว่างฉายแสง 

 ชนิดของแผ่นแป้น เป็นแบบรองนูน(Convexity) ขนาด ring อยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร 
สามารถใช้ตามเหมาะสมของผู้ป่วย 

 มีวงแหวนลอย (wafer ring) ลักษณะ semi-fixed- Flange เพ่ือยึดติด/ประกอบเข้ากับถุง
รองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายทั้งอุจจาระ/ปัสสาวะได้ขนาดเท่ากัน ติดแน่น ไม่หลุดง่าย โดยไม่ต้องใช้
แรงกดไปที่หน้าท้องและสามารถถอดถุงออกจากตัวแผ่นแป้นได้ง่าย 

  แป้นมีความบาง อ่อนตัว โค้งงอ แนบเข้ากับผิวหนังหน้าท้องได้ดี ยืดหยุ่นเวลาเคลื่อนไหว 
 แผ่นแป้นสามารถตัดตามขนาดของทวารเทียม (Cut to fit)  
 สามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7 วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย 

หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการพิจารณา

และจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้งาน 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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6.3 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ ชนิดวงแหวนลอย 
(Floating flange)              

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้น
ขนาดอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร ชนิดวงแหวนลอย (Floating flange) 

2. วัตถุประสงค์ : รองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งหลังผ่าตัด 
ลดอาการปวด/เจ็บแผลผ่าตัด จากการติดอุปกรณ์ที่ใช้แรงกดที่หน้าท้อง  

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นถุงอุปกรณ์ที่รองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ ใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล าไส้  
ลักษณะวงแหวนลอย (Floating flange) ขนาดอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร เพ่ือยึดติด/ประกอบ
เข้ากันได้พอดี โดยไม่ต้องใช้แรงกดไปที่หน้าท้อง และสามารถถอดถุงออกจากตัวแผ่นแป้นได้ง่าย  

4. คุณลักษณะเฉพาะ:  
 เป็นถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ ชนิดใช้ระยะยาว ปลายเปิด (Drainable pouch)       

ใช้ร่วมกับแป้นที่มีลักษณะวงแหวนลอย (Floating flange) ขนาดอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร 
ยึดติด/ประกอบเข้ากันได้พอดี โดยไม่ต้องใช้แรงกดไปที่หน้าท้อง และมีห่วงส าหรับสวมใส่เข็มขัด 
เพ่ิมการยึดติดแน่นของอุปกรณ์ 

 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีความทน
ต่อความเป็นกรดและด่าง เก็บกลิ่นได้  แบบขุ่น (Opaque) หรือแบบใส (Transparent)         
ที่สามารถสังเกตหรือประเมินทวารเทียม (stoma) และลักษณะสิ่งขับถ่ายได้ง่าย และมีวัสดุนุ่ม
ที่ห่อหุ้มด้านหลังของถุง ลดการระคายเคืองกับการสัมผัสผิว 

 ตัวห่วงส าหรับสวมใส่เข็มขัด เพ่ิมการยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม 
 ตัวถุงสามารถถอด ล้างท าความสะอาดและน ากลับมาใช้ซ้ าได้หลายครั้ง  
 ตัวถุงเป็นชนิดปลายเปิด ระบายสิ่งขับถ่ายและท าความสะอาดได้ง่าย สะดวก สามารถพับเก็บ

ปลายถุงหรือใช้ร่วมกับคลิปปิดปลายถุง (Tail closure) ไม่มีการรั่วซึม 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน
โดยผู้ใช้งาน 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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รายการที่ 7 
7.1. แป้นปิดรอบล้าไส้ (Colostomy Flange) ชนิด Moldable  

1. ความต้องการ : แป้นปิดรอบล าไส้ (Colostomy Flange) ขนาดอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร                            
ชนิด Moldable 

2. วัตถุประสงค์  : เป็นอุปกรณ์ใช้ปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม ไม่ให้ถูกท าลายจากการสัมผัส
อุจจาระหรือปัสสาวะ เกิดการระคายเคืองหรือเป็นแผล ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการตัดอุปกรณ์ 
หรือผู้ป่วยสูงอายุ   

3. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นอุปกรณ์แผ่นแป้น ชนิดใช้มือปั้นแต่ง/ปรับให้เหมาะกับขนาดทวารเทียม
(Moldeble) ส าหรับใช้ติดบนผิวหนังรอบทวารเทียม โดยใช้คู่กับถุงรองรับ/เก็บ สิ่งขับถ่ายจาก
ล าไส้หรือถุงปัสสาวะ สามารถติดได้นาน 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 อุปกรณ์แผ่นแป้น ชนิดใช้มือปั้นแต่ง/ปรับให้เหมาะกับขนาดทวารเทียม และแป้นสามารถปรับ

เข้ากับรูปร่างของทวารเทียมได้ตลอด ป้องกันการรั่วซึมและการเกิดแผลที่ผิวหนังรอบทวารเทียม 
 ส่วนแผ่นแป้น เป็น Hydrocolloid ประกอบด้วย Sodium Carboxy Methyl cellulose, 

Pectin และ Gelatin ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างเมื่อลอกออก สามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ดี ขอบมีแถบกาว (Tape border) 
เพ่ิมการยึดติดผิวหนัง มีความยืดหยุ่น  

 ชนิดของแผ่นแป้น เป็นแบบรองแบนราบ(Flat skin barrier) ขนาดอยู่ระหว่าง 40-70  มิลลิเมตร  
สามารถเลือกใช้ตามเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย โดยแป้นยึดติด/ประกบเข้ากับถุงรองรับ/เก็บสิ่ง
ขับถ่ายทั้งอุจจาระ/ปัสสาวะได้ขนาดเดียวกัน เป็นระบบล็อค ติดแน่น ไม่หลุดง่ายและสามารถ
ถอดถุงออกจากตัวแผ่นแป้นได้ง่าย 

 แป้นมีความโค้งงอ แนบเข้ากับผิวหนังหน้าท้องได้ดี ยืดหยุ่นเวลาเคลื่อนไหว 
 สามารถยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ติดนาน 3-7 วัน 
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีท่ีสินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการ 

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน          
โดยผู้ใช้งาน 

 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 
(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ 
 (       นางมัลลิกา   ไวยรุต ) (        นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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7.2 ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล้าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล้าไส้ 
ชนิด Moldable 

1. ความต้องการ : ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับ
แป้นปิดรอบล าไส้ ปลายเปิด ขนาดอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร ชนิด Moldable 

2. วัตถุประสงค์ : เป็นอุปกรณ์ที่รองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ส าหรับใช้ผู้ป่วย
มะเร็งที่มีทวารเทียม  

3. คุณสมบัติทั่วไป : ถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy Bag) ใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบ
ล าไส้ ที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร เพ่ือยึดติด/ประกอบเข้ากันได้ขนาดพอดี และสามารถ
ถอดถุงออกจากตัวแผ่นแป้นได้ง่าย 

4. คุณลักษณะเฉพาะ:  
 เป็นถุงรองรับ/เก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ ชนิดใช้ระยะยาว ปลายเปิด (Drainable pouch )ใช้

ร่วมกับแป้นปิดรอบล าไส้ ขนาดอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิเมตร ยึดติด/ประกอบเข้ากันได้พอดี 
ระบบล็อค หรือ lock ring ไม่รั่วซึมและสามารถเก็บกลิ่นได้   

 ตัวถุงท าด้วยพลาสติกที่มีความนุ่มและเหนียว น้ าหนักเบา สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีความทน
ต่อความเป็นกรดและด่าง และมีวัสดุนุ ่มที่ห่อหุ้มด้านหลังของถุง ลดการระคายเคืองกับ       
การสัมผัสผิว 

 ตัวถุงเป็นพลาสติก แบบขุ่น (Opaque) ไม่เห็นสิ่งขับถ่ายที่อยู่ภายในถุง มีตัวห่วงส าหรับสวมใส่
เข็มขัด เพ่ิมการยึดติดผิวหนังรอบทวารเทียม 

 ตัวถุงสามารถถอด ล้างท าความสะอาดและน ากลับมาใช้ซ้ าได้หลายครั้ง  
 ตัวถุงเป็นชนิดปลายเปิด ระบายสิ่งขับถ่ายและท าความสะอาดได้ง่าย สะดวก สามารถพับเก็บ

ปลายถุงหรือใช้ร่วมกับคลิปปิดปลายถุง (Tail closure)หรือ foam clamp หรือ มีที่ปิดในตัว
ด้วยตีนตุ๊กแก ไม่มีการรั่วซึม 

 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต หมดอายุ, Lot No. บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 
เงื่อนไขเฉพาะ 

 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ 
 ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่สินค้าช ารุด เสียหาย หมดอายุ 

หรือใกล้หมดอายุ 
 ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดลองจ านวนรายการละ 10 ชิ้น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาและจะพิจารณาเฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วเท่านั้น ผ่านการประเมิน
โดยผู้ใช้งาน 

คณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการ 
 (    นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร ) 
 

   (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
 (         นางมัลลิกา    ไวยรุต ) 
 

   (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
 (         นางสาวิตี   น้อยนวล ) 
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