






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ   วัสดุผาตัดแบบเปดชองทองและผาตัดผานกลองพรอมอุปกรณ จํานวน 53 รายการ     . 
2. งาน            -               กลุมงาน        กลุมงานศัลยศาสตร     สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร           9,898,840.50                                                     บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                24 กุมภาพันธ 2564                                     ..                                                                                          
    เปนเงิน                9,898,840.50                                  บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                       -                        บาท/ชุด 
    (ตามเอกสารแนบทาย) 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท ดีเคเค ดิไวซ จํากัด 
    5.2 บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นายระวิศักดิ์       จันทรวาสน        นายแพทยชํานาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
         ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
    6.2 นางสาวมาลัย      สงฆประสิทธิ์         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          กรรมการ 
           ดานการพยาบาลผูปวยผาตัด 
    6.3 นางสาวสนธยา    แกวรัตน              พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                 กรรมการ 
              ดานการพยาบาล 
    6.4 นางสาววัลลภา    พลายอินทร        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  กรรมการ 
    6.5. นางสาวสุภัทรา   ปดทุม        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  กรรมการ 

 
  
 

                                       ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ  

                                             (นายระวิศักดิ์   จันทรวาสน) 
ลงชื่อ..............................................กรรมการ     ลงชื่อ................................................กรรมการ

     (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ)์                       (นางสาวสนธยา    แกวรัตน) 

ลงลงชื่อ...................................................กรรมการ  ลงชื่อ..................................................กรรมการ
     (นางสาววัลลภา   พลายอินทร)     (นางสาวสุภัทรา   ปดทุม)  
  



1 
 

                            
                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุผาตัดแบบเปดชองทองและผาตัดผานกลองพรอมอุปกรณ  
จํานวน 53 รายการ 

 
รายการท่ี 1  ตวัเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 มม. 
คุณสมบตัิ สําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. มีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเจาะขนาด 12 มม. ยาวไมเกิน 100 มม.   
 2. ทอเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ทอเจาะเพ่ือใหยดึติดกับผนังหนาทองไดดี 

3. มีวาลวดานบนสาํหรับใสเครื่องมือ และวาลวดานลางมีปุมสําหรับเปดเพ่ือนําเน้ือเยื่อ                                              
ออกจากชองทอง 

 4. มีระบบล็อคระหวางตัวแทงและทอเจาะขณะการแทงหนาทอง 
 5. มีชองสําหรับใสเลนสที่ดานบนของตัวแทง 
 6. ปลายตัวแทงมีลักษณะใสแบบ dolphin nose   

รายการท่ี 2  ตวัเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 มม.มีทอเจาะ 2 ทอ 
คุณสมบตัิ สําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. มีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเจาะขนาด 5 มม. ยาวไมเกิน 100 มม.   
 2. ทอเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ทอเจาะเพ่ือใหยดึติดกับผนังหนาทองไดดี 
 3. หัวและวาลวของทอเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง 
 4. มีระบบล็อคระหวางตัวแทงและทอเจาะขณะการแทงหนาทอง 
 5. มีชองสําหรับใสเลนสที่ดานบนของตัวแทง 

6. มีทอเจาะไมเกิน 2 ชิ้นในบรรจุภัณฑ 

รายการท่ี 3  ตวัเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 มม. ยาว 70 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

คุณลักษณะ 
 1. มีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเจาะขนาด 5 มม. ยาวไมเกิน 70 มม. 
 2. ทอเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ทอเจาะเพ่ือใหยึดติดกับผนังหนาทองไดดี 
 3. หัวและวาลวของทอเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง 
 4. มีระบบล็อคระหวางตัวแทงและทอเจาะขณะการแทงหนาทอง 
 5. มีชองสําหรับใสเลนสที่ดานบนของตัวแทง 
รายการท่ี 4 ทอเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 ม.ม. 
คุณสมบตัิ สําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. มีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเจาะขนาด 12 มม. ยาวไมเกิน 100 มม.   
 2. ทอเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ทอเจาะเพ่ือใหยึดติดกับผนังหนาทองไดดี 

3. มีวาลวดานบนสําหรับใสเครื่องมือ และวาลวดานลางมีปุมสําหรับเปดเพ่ือนําเน้ือเยื่อ                                              
ออกจากชองทอง 
4.หัวของทอเจาะหนาทอง มีชองสาํหรับใสเครื่องมือ โดยถูกออกแบบใหสามารถถอดและใสเครื่องมือได
อยางงาย 

รายการท่ี 5 ทอเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 มม.ยาว 70 มม. 
คุณสมบตัิ  สําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. มีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเจาะขนาด 5 มม. ยาวไมเกิน 70 มม. 
 2. ทอเจาะใสเพ่ือเพิ่มมุมมองในการมองเห็นที่ดีขึ้น 
 3. หัวและวาลวของทอเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง 
 4. สามารถใชรวมกับตัวเจาะหนาทองแบบอื่นๆได 

รายการท่ี 6 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดเขี้ยวมน สําหรับการผาตัดดวยกลองขนาด 5 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับคีบจับเนื้อเยื่อภายใตกลอง โดยเฉพาะถุงน้ําดี 
คุณลักษณะ 

1. ใชสําหรับจับเน้ือเยื่อที่มีความหนา เชนถุงนํ้าดีโดยปากเครื่องมือสามารถเปดไดกวางถึง 30 มม. 
2. มีปุมควบคุมระบบการล็อคจับเนื้อเยื่อของเครื่องมือ แบบมี Ratchet และแบบอิสระ 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

 3. สามารถหมุนปรับมุมได 360 องศา ดวยการหมุนปุมควบคุมที่ดามจับ 
4. มีขนาดเสนผาศูนยกลางกานเครื่องมือ 5 มม. ความยาวไมเกิน 31 ซม. และหุมดวยฉนวนปองกัน
กระแสไฟฟา 

รายการท่ี 7  เคร่ืองมือปากคบีจับเนื้อเย่ือชนิดปลายมน ขนาด 5 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับจับจี้เน้ือเยื่อ ในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. ใชสําหรับจับเน้ือเยื่อแบบไมชอกชํ้า (Atraumatic) 
 2. ปากเครื่องมือแบน แบบฟนถี่ (Serrated) ยาวไมเกิน 19 มม. และเปดไดกวางสุดไมเกิน 23 มม. 

3. . มีปุมควบคุมระบบการล็อคจับเน้ือเยื่อของเครื่องมือ แบบมี Ratchet และแบบอิสระ 
 4. สามารถหมุนปรับมุมได 360 องศา ดวยการหมุนปุมควบคุมที่ดามจับ 
 5. มีขนาดเสนผาศูนยกลางกานเครื่องมือ  5 มม. และไมมีขั้วสําหรับตอกับสายจี้ไฟฟา 

รายการท่ี 8  ถุงใสเนื้อเย่ือ 
คุณสมบัติ ใชสําหรับใสเนื้อเยื่อในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. เปนถุงใสเน้ือเยื่อ  
 2. ขนาดของถุงกวางไมเกิน 5 น้ิว ยาวไมเกิน 8 น้ิว 
 3. บรรจุอยูในทอพลาสติกแข็งใชไดกับตัวแทงหนาทองเสนผานศูนยกลาง 10 มม. 11 มม. หรือ 12 มม. 
 4. มีปริมาตรความจุไมเกิน 750 มล. 

รายการท่ี 9 อุปกรณ์ช่วยเย็บปิดผนังหน้าท้อง 

คุณสมบัติ สําหรับชวยเย็บปดแผลเจาะท่ีผนังหนาทอง 
คุณลักษณะ   

1. ปลายเข็มมนดานในมีรองบากไวสําหรับเก่ียวและยึดจับไหมเย็บแผล 
2. ปลายเข็มมนดานในเปนระบบสปริง โดยจะเลื่อนมาปองกันคมจากเข็มเจาะเน้ือเยื่อดานนอกเมื่อเจาะ

ทะลุผานเขาชองทองแลว  
3. ดามจับเปนรูปปกสามเหลี่ยม 2 ขาง เพ่ือชวยในการจับเข็มขณะแทงผนังหนาทองและการคลองไหม 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี 10  เคร่ืองมือสําหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 5 มม. 
คุณสมบตัิ สําหรับดันหรือกดเน้ือเยื่อ ในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. สําหรับดันหรือกดเน้ือเยื่อหรืออวัยวะในชองทองในการผาตัดดวยกลอง 
 2. มีขนาดเสนผานศูนยกลางเครื่องมือ 5 มม. ความยาวไมเกิน 31 มม. 

3. กานเครื่องมือผลิตจากโลหะกวาง 4 มม. เมื่อเลื่อนออกมาสุดจะมีความยาว 30 มม.และโคงทํามุม 
180 องศา  

 4. ดามจับมีปุมสําหรับเล่ือนปลายเครื่องมือที่ใชดันหรือกดเนื้อเยื่อเขาและออกจากกานเครื่องมือ 

รายการท่ี 11 เครื่องมือสําหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเย่ือขนาด 10 มม. 
คุณสมบตัิ สําหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อ ในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. สําหรับดงึรั้งหรือกดเน้ือเยื่อในการผาตัดดวยกลอง 
 2. มีขนาดเสนผานศูนยกลางเครื่องมือ 10 มม. ความยาวไมเกิน 32 ซ.ม.  
 3. ทายดามจับมีปุมสําหรับหมุนเพ่ือเล่ือนปลายเครื่องมือเขาและออกจากกานเครื่องมือ 

รายการท่ี 12  อุปกรณแหวกและจับจ้ีเน้ือเยื่อภายใตกลองแบบปรับมุมไดขนาดความยาว 36 เซนติเมตร 
คุณสมบัติ สําหรับแหวกและจับจี้เนื้อเยื่อ ในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 

1. สําหรับแหวกและจับจี้เน้ือเยื่อในการผาตัดดวยกลอง  
 2. สามารถหมุนปรับมุมปลายได 360 องศา ดวยการหมุนปุมควบคมุที่ดามจับ 

3. สามารถปรับปลายปากเครื่องมือใหงอไดโดยบิดตัวลูกกล้ิงตรงรอยตอระหวางตัวดามจับกับกานของ
เครื่องมือ 
4. มีไกไวล็อกใหปลายปากเคร่ืองมืองอคงที่อยูในมุมที่ตองการได 
5. มีข้ัวจี้สามารถใสกับสายจ้ีไฟฟาได  
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี 13  ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหารขนาดไมนอยกวา 60-3.8 มม. 
คุณสมบตัิ สําหรับใชกับเครื่องมือตัดและเย็บ ลําไสหรือกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปด 
ขนาดไมนอยกวา 2.84 ม .ม.  

 2. กอนการเย็บปดมีความสูงไมนอยกวา 3.8 มม. และสูงไมนอยกวา 1.5  มม. หลังการปดเย็บ 
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บไมนอยกวา 60 มม. 

4. ลวดเย็บจํานวนไมนอยกวา 4 แถว วางตัวขางละไมนอยกวา 2 แถว สลับสับหวาง และมีใบมีดตัดตรง
กลาง เพ่ือแยกช้ันเน้ือออกจากกัน 
5. ตลับบรรจุประกอบดวยลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเน้ือเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ 

 6. ตลับบรรจุสีฟา (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 

รายการท่ี 14 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 60-4.8 มม. 
คุณสมบตัิ สําหรับใชกับเคร่ืองมือตัด เย็บลําไส และกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปด 
ขนาดไมนอยกวา 2.84 มม. 

 2. กอนการเย็บปดมีความสูงไมนอยกวา  4.8 มม. และสูงไมนอยกวา 2.0 มม. หลังการปดเย็บ  
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บไมนอยกวา 60 ม .ม  

4. ลวดเย็บจํานวนไมนอยกวา 4 แถว วางตัวขางละไมนอยกวา 2 แถว สลับสับหวาง และมีใบมีดตัดตรง
กลางเพ่ือแยกช้ันเน้ือออกจากกัน 
5. ตลับบรรจุประกอบดวยลวดเย็บ, ใบมีด, และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ 

 6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี)  
 7. ในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี 15  ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 80 – 3.8 มม 
คุณสมบตัิ สําหรับใชกับเครื่องมือตัด เย็บลําไสหรือกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปด 
ขนาดไมนอยกวา 2.84 มม. 

 2. กอนการเย็บปดมีความสงูไมนอยกวา 3.8 มม. และสูงไมนอยกวา 1.5 มม. หลังการปดเย็บ   
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บไมนอยกวา 80 มม. 

4. ลวดเย็บจํานวนไมนอยกวา 4 แถว วางตัวขางละไมนอยกวา 2 แถว สลับสับหวาง และมีใบมีดตัดตรง
กลางเพ่ือแยกช้ันเน้ือออกจากกัน 
5. ตลับบรรจุประกอบดวย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเน้ือเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ 

 6. ตลับบรรจุสีฟา (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 

รายการท่ี 16  ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 80-4.8 มม. 
คุณสมบตัิ สําหรับใชกับเครื่องมือตัด เย็บลําไสและกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 
 1. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปดขนาดไมนอยกวา 2.84 มม. 
 2. กอนการเย็บปดมีความสูง ไมนอยกวา 4.8 มม. และสูงไมนอยกวา 2.0 มม. หลังการปดเย็บ   
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บไมนอยกวา 80 มม. 

4. ลวดเย็บจํานวนไมนอยกวา 4 แถว วางตัวขางละไมนอยกวา 2 แถว สลับสับหวาง และมีใบมีดตัดตรง
กลางเพ่ือแยกช้ันเน้ือออกจากกัน 
5. ตลับบรรจุประกอบดวย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ 

 6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี 17 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 100-3.8 มม. 
คุณสมบตัิ  สําหรับใชกับเคร่ืองมือตัด เย็บลําไสและกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปดขนาด 
ไมนอยกวา 2.84 มม. 

2. กอนการเย็บปดมีความสูง ไมนอยกวา 3.8 มม. และสูงไมนอยกวา 1.5 มม. หลังการปดเยบ็ และลวด
เย็บจะเรียงตัวแบบสับหวางกันเพ่ือใหความแข็งแรงในการหามเลือด 

 3. มีความยาวแนวลวดเย็บไมนอยกวา 100 ม .ม . 
4. ลวดเย็บจํานวน ไมนอยกวา 4 แถว วางตัวขางละไมนอยกวา 2 แถว สลับสับหวาง และมีใบมีดตัดตรง
กลางเพ่ือแยกช้ันเน้ือออกจากกัน 

 5. ตลับบรรจุประกอบดวย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเน้ือเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ 
 6. ตลับบรรจุสีฟา (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 

รายการท่ี  18 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 100-4.8 มม. 
คุณสมบตัิ สําหรับใชกับเครื่องมือตัด เย็บลําไสและกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 
 1.ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปดขนาด ไมนอยกวา 2.84 มม. 

2. กอนการเย็บปดมีความสูงไมนอยกวา 4.8 มม. และสูงไมนอยกวา 2.0 มม. หลังการปดเย็บ และลวด
เย็บจะเรียงตัวแบบสับหวางกันเพ่ือใหความแข็งแรงในการหามเลือด  

 3. มีความยาวแนวลวดเย็บไมนอยกวา 100 มม. 
4. ลวดเย็บจํานวนไมนอยกวา 4 แถว วางตัวขางละไมนอยกวา 2 แถว สลับสับหวาง และมีใบมีดตัดตรง
กลางเพ่ือแยกช้ันเน้ือออกจากกัน 

 5. ตลับบรรจุประกอบดวย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเน้ือเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ  
 6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี  19 สําหรับตดัและเย็บเนื้อเย่ือภายในชองทองแบบวงกลม 
คุณสมบตัิ สําหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภายในชองทองแบบวงกลม 
คุณลักษณะ 
 1. สําหรับตัดตอหลอดอาหาร และลําไส ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกไมเกิน 25 มม. 

2. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียมตัดแบบขวางแลว ขนาดกวางไมเกิน 0.24 มม. ยาวไมเกิน 0.35 มม.
จํานวนไมเกิน 22 ตัว ความสูงของตัวลวดกอนการยิงเย็บปดไมเกิน 4.8 มม. และสูงไมเกิน 2.0 มม. หลัง
การเย็บปด 

 3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหวางในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม 
 4. เมื่อตัดตอเน้ือเยื่อแลวจะมีขนาด lumen ไมเกิน 16.6 มม. 

5. เมื่อยิงแลวสวนบารองจะพลิกเขาหาแกนบารอง (TILT TOP ENVIL) หลังจากหมุนปลายเคร่ืองมือ                          
2 รอบ  เพ่ือความสะดวกในการนําเครื่องมือออก 
6. การยงิตองบีบดามยิงดานลางใหชิดดานบนและจะมีเสียง “คลิก” และเสียง “ครั้นช” บอก นอกจากนี้
ยังมีกลไกความปลอดภัยที่จะทําใหไมสามารถยิงไดถาไมอยูในระยะปลอดภยั 

 7. เครื่องมือมีความยาวในการใชงาน 22 ซม. 
 8. สามารถถอดสวนบารองและแกนบารองออกจากสวนตลับบรรจุได 
 9. บรรจุอยูในซองปราศจากเช้ือพรอมใช 

รายการท่ี 20 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด ไมเกิน 28 มม. 
คุณสมบตัิ สําหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภายในชองทองแบบวงกลม 
คุณลักษณะ 
 1. สําหรับตัดตอหลอดอาหาร และลําไส ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกไมเกิน 28 มม. 
 2. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียมตัดแบบขวางแลว ขนาดกวางไมเกิน 0.24 มม.  

ยาวไมเกิน 0.35 มม.  
จํานวนไมเกิน 26 ตัว ความสูงของตัวลวดกอนการยิงเย็บปดไมเกิน 4.8  มม. และสูงไมเกิน 2.0 มม. หลัง
การเย็บปด 

 3. ตัวลวดเรียงตวัในลักษณะ 2 แถว สลับสับหวางในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม 
 4. เมื่อตัดตอเน้ือเยื่อแลวจะมีขนาด lumenไมเกิน 19.5 มม. 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

5. เม่ือยิงแลวสวนบารองจะพลิกเขาหาแกนบารอง (TILT TOP ENVIL) หลังจากหมุน ปลายเครื่องมือ 2 รอบ  
เพื่อความสะดวกในการนําเครื่องมือออก 
6. การยิงตองบีบดามยิงดานลางใหชิดดานบนและจะมีเสียง “คลิก” และ เสียง “ครั้นช” บอก นอกจากน้ี
ยังมีกลไกความปลอดภัยที่จะทําใหไมสามารถ ยิงไดถาไมอยูในระยะปลอดภัย 

 7. เครื่องมือมีความยาวในการใชงาน 22 ซม. 
 8. สามารถถอดสวนบารองและแกนบารองออกจากสวนตลับบรรจุได 
 9. บรรจุอยูในซองปราศจากเช้ือพรอมใช 

รายการท่ี 21 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาดไมเกิน 31 มม. 
คุณสมบตัิ สําหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภายในชองทองแบบวงกลม 
คุณลักษณะ 
 1. สําหรับตัดตอหลอดอาหาร และลําไส ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกไมเกิน 31 มม. 

2. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียมตัดแบบขวางแลว ขนาดกวางไมเกิน 0.24 มม. ยาวไมเกิน 0.35 มม. 
จํานวนไมเกิน 30 ตัว ความสูงของตัวลวดกอนการยิงเย็บปดไมเกิน 4.8 มม. และสูงไมเกิน 2.0 มม. หลัง
การเย็บปด 

 3. ตัวลวดเรียงตวัในลักษณะ 2 แถว สลับสับหวางในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม 
 4. เมื่อตัดตอเน้ือเยื่อแลวจะมีขนาด lumenไมเกิน 22.5  มม. 

5. เมื่อยิงแลวสวนบารองจะพลิกเขาหาแกนบารอง (TILT TOP ENVIL) หลังจากหมุน ปลายเครื่องมือ   
2 รอบ เพื่อความสะดวกในการนําเครื่องมือออก 
6. การยิงตองบีบดามยิงดานลางใหชิดดานบนและจะมีเสียง “คลิก” และเสียง “ครั้นช” บอก นอกจากน้ี
ยังมีกลไกความปลอดภัยที่จะทําใหไมสามารถ ยิงไดถาไมอยูในระยะปลอดภัย 

 7. เครื่องมือมีความยาวในการใชงาน 22 ซม. 
 8. สามารถถอดสวนบารองและแกนบารองออกจากสวนตลับบรรจุได 
 9. บรรจุอยูในซองปราศจากเช้ือพรอมใช 

รายการท่ี   22  เครื่องมือตัดและตอลําไสแบบวงกลมขนาด ไมเกิน 25 มม.ขนาดความยาวพิเศษ 
   (DST SERIES EEA XL 25 SINGLE USE STAPLER)   
คุณสมบตัิ สําหรับตัดและเย็บเนื้อเย่ือภายในชองทองแบบวงกลม 
คุณลักษณะ  
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

1. ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอก ไมเกิน 25 มม. 
2. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม เรียงตัวเปนแนววงกลมในลักษณะ  2  แถว  สลับสับหวาง รอบ

ใบมีดแบบวงกลม 
3. ลวดเย็บมีขนาดกวางไมเกิน 0.24 มม. ยาว ไมเกิน 0.35 มม. จํานวนไมเกิน  22  ตัว ความสูงของตัวลวดกอน

การยิงเย็บปดไมเกิน  4.8  มม.  และสูง ไมเกิน 2.0  มม. หลังการเย็บปด 
4. เมื่อตัดตอเน้ือเยื่อแลว lumen จะมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 16.6  มม. 
5. เคร่ืองมือมีความยาวแกน  35  ซม. 
6. บารองสามารถพลิกเขาหาแกนบารองได   
7. มีเสียงและระบบรับความรูสึกสัมผัสขณะใชงาน 
8. บรรจุอยูในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 

รายการท่ี 23    เคร่ืองมือตัดและตอลําไสแบบวงกลมขนาดไมเกิน 28 มม.ขนาดความยาวพิเศษ  
คุณสมบัติ  สําหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภายในชองทองแบบวงกลม 
คุณลักษณะ  

1. ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกไมเกิน 28 มม.ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหล่ียม เรียงตัวเปนแนว
วงกลมในลักษณะ  2  แถว  สลับสับหวาง รอบใบมีดแบบวงกลม 

2. ลวดเย็บมีขนาดกวางไมเกิน 0.24 มม. ยาว ไมเกิน 0.35 มม. จํานวนไมเกิน  26  ตัว ความสูงของตัวลวดกอน
การยิงเย็บปดไมเกิน  4.8  มม.  และสูงไมเกิน  2.0  มม. หลังการเย็บปด 

3. เมื่อตัดตอเน้ือเยื่อแลว lumen จะมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 19.5 มม. 
4. เครื่องมือมีความยาวแกน  35  ซม. 
5. บารองสามารถพลิกเขาหาแกนบารองได   
6. มีเสียงและระบบรับความรูสึกสัมผัสขณะใชงาน 
7. บรรจุอยูในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 

 
 
 
 
 



11 
 

                            
                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี 24 เคร่ืองมือสําหรับใชเปนบารองพรอมสายนําสงในการตัดตอเนื้อเย่ือแบบกลม 
คุณสมบตัิ  สําหรับนําสงบารองในการตัดตอเนื้อเย่ือแบบกลม 
คุณลักษณะ 

1. สําหรับนําสงบารอง โดยใชรวมกับตัวเครื่องตัดตอหลอดอาหาร  และ ลําไสที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายนอกไมเกิน 25 มม. ขนาดความยาวพิเศษ 

2. ประกอบดวย 3 สวน คือสายนําสง (Delivery tube) บารอง (Anvil) และ ไหมเย็บแผล 
3. สายสงมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน  18  เฟรนซ ขนาดความยาวไมเกิน 100 เซนติเมตร 
4. ตัวบารอง (Anvil) อยูในสภาพเอียงทํามุมเฉียงกอนใชงาน ( Pre-tilted anvil ) 
5. มีตลับไหมเย็บแผลไวใชสําหรับการควบคุมบารองดานบน 
6. บรรจุอยูในซองปราศจากเชื้อพรอมใช               

รายการท่ี 25   ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม. 

 สําหรับเนื้อเย่ือที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (สีมวง) 
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตดัเน้ือเยื่อขนาดไมเกิน 1.50 – 2.25 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเน้ือเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได 

2. ตลับบรรจุประกอบดวย ดานบรรจุลวดเย็บฝงละ 3 แถวจากรอยตัด และดานบารองพรอมใบมีด
เนื้อเยื่อ 
3. นับจากแนวของรอยตัด แตละฝงบรรจุลวดเย็บมีความสูงไมเกิน 3.0 มม. 3.5 มม. และ 4.0 มม. 

 4. สามารถเย็บปดเน้ือเยื่อไดยาว 45 มม. 
 5. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 6. เปนชนิดใชครั้งเดียวท้ิงไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเล่ือนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก 
 8. ตลับบรรจุสีมวง 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี   26 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 มม. 
 สําหรับเนื้อเย่ือที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (สีมวง) 
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตดัเน้ือเยื่อขนาดไมเกิน 1.50 – 2.25 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเน้ือเยื่อขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได 

2. ตลับบรรจุประกอบดวย ดานบรรจุลวดเย็บฝงละ 3 แถวจากรอยตัด และดานบารองพรอมใบมีด
เนื้อเยื่อ 
3. นับจากแนวของรอยตัด แตละฝงบรรจุลวดเย็บมีความสูงไมเกิน 3.0 มม. 3.5 มม. และ 4.0 มม. 

 4. สามารถเย็บปดเน้ือเยื่อไดยาว 60 มม. 
 5. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 6. เปนชนิดใชครั้งเดียวท้ิงไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเล่ือนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก 
 8. ตลับบรรจุสีมวง 

รายการท่ี  27 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 30 มม. 
             สําหรับเนือ้เยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. แบบปลายโคงมน (สีแทน) 
คุณสมบัติ  ใชสําหรับเย็บปดและตัดเน้ือเยื่อขนาดไมเกิน 0.88 – 1.88 มม.  
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเน้ือเยื่อขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได 

2. ตลับบรรจุประกอบดวย ดานบรรจุลวดเย็บฝงละ 3 แถวจากรอยตัด และดานบารองพรอมใบมีดตัด
เน้ือเยื่อ 
3. นับจากแนวของรอยตัด แตละฝงบรรจุลวดเย็บมีความสูงไมเกิน 2.0 มม. 2.5 มม. และ 3.0 มม. 

 4. สามารถเย็บปดเน้ือเยื่อไดยาว 30 มม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 7. เปนชนิดใชคร้ังเดียวท้ิงไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเล่ือนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีแทน 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี  28  ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 มม. 

สําหรับเนื้อเย่ือท่ีมีความหนาไมเกิน 1.88 มม. แบบปลายโคงมน (สีแทน) 
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตดัเน้ือเยื่อขนาดไมเกิน 0.88-1.88 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเน้ือเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได 

2. ตลับบรรจุประกอบดวย ดานบรรจุลวดเย็บฝงละ 3 แถวจากรอยตัด และดานบารองพรอมใบมีดตัด
เน้ือเยื่อ 
3. นับจากแนวของรอยตัด แตละฝงบรรจุลวดเย็บมีความสูง ไมเกิน 2.0 มม. 2.5 มม. และ 3.0 มม. 

 4. สามารถเย็บปดเน้ือเยื่อไดยาว  45 มม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 7. เปนชนิดใชคร้ังเดียวท้ิงไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเล่ือนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีแทน 
รายการท่ี 29  ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเน้ือเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม. 
  สําหรับเนื้อเย่ือท่ีมีความหนาไมเกิน 1.88 มม. แบบปลายโคงมน (สีแทน) 
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตดัเน้ือเยื่อขนาด 0.88-1.88 ม .ม.   
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเน้ือเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได 

2. ตลับบรรจุประกอบดวย ดานบรรจุลวดเย็บฝงละ 3 แถวจากรอยตัด และดานบารองพรอมใบมีดตัดเน้ือเยื่อ 
3. นับจากแนวของรอยตัด แตละฝงบรรจุลวดเย็บมีความสูงไมเกิน 2.0 ม .ม . 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม .ม.  

 4. สามารถเย็บปดเน้ือเยื่อไดยาว 60 ม.ม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 ม.ม. 
 7. เปนชนิดใชครั้งเดียวท้ิงไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเล่ือนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีแทน 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

 
รายการท่ี 30  ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเน้ือเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 มม. 
  สําหรับเนื้อเย่ือท่ีมีความหนาไมเกิน 2.25 มม. แบบปลายโคงมน (สีมวง) 
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตดัเน้ือเยื่อขนาด 1.50-2.25 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเน้ือเยื่อขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได  

2. ตลับบรรจุประกอบดวย ดานบรรจุลวดเย็บฝงละ 3 แถวจากรอยตัด และดานบารองพรอมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ 
3. นับจากแนวของรอยตัด แตละฝงบรรจุลวดเย็บมีความสูงไมเกิน 3.0 มม.  3.5 มม. และ 4.0 มม. 

 4. สามารถเย็บปดเน้ือเยื่อไดยาว 45 มม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 7. เปนชนิดใชครั้งเดียวท้ิงไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเล่ือนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีมวง 

รายการท่ี 31   ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 มม. 
  สําหรับเนื้อเย่ือท่ีมีความหนาไมเกิน 1.88 มม. แบบปลายโคงมน (สีมวง) 
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตดัเน้ือเยื่อขนาด 0.88-1.88 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเน้ือเยื่อขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได 

2. ตลับบรรจุประกอบดวย ดานบรรจุลวดเย็บฝงละ 3 แถวจากรอยตัด และดานบารองพรอมใบมีดตัด
เนื้อเยื่อ 
3. นับจากแนวของรอยตัด แตละฝงบรรจุลวดเย็บมีความสูงไมเกิน 2.0 มม. 2.5 มม. และ 3.0 มม. 

 4. สามารถเย็บปดเน้ือเยื่อไดยาว 60 มม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 7. เปนชนิดใชครั้งเดียวท้ิงไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 
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8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเล่ือนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีแทน 

รายการท่ี 32  เคร่ืองมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สําหรับการผาตัดแบบ 
OPENขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร 

คุณสมบัติ อุปกรณเช่ือมปดเสนเลือดดวยไฟฟาที่ใชกับเครื่องจี้ไฟฟาและเชื่อมปดหลอดเลือด 
คุณลักษณะ  
 1. เครื่องมือสามารถเช่ือมปดหลอดเลือดไดสูงสุดไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร 
 2. สําหรับใชในการผาตัดแบบ open  
 3. สวนดามจับประกอบดวย   
 - สวนดามจับ ซึ่งมีสวนที่สอดมือสําหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพื่อคบีจับหลอดเลือด  
 - ตัวหมุนสีเทา สําหรับหมุน Rotation สวน Shaft, หมุนซายขวา ไดไมนอยกวา 180 องศา 
 - ปุมกด Hand switch activate sealing สีมวง สําหรับกดปลอยพลังงานเพ่ือเช่ือมปดหลอดเลือด 
 - สามารถกด Activate sealing ไดท้ัง Hand switch และ Foot switch   
 - มีสวนควบคุมการตัดดวยใบมีด  
 4. รายละเอียดของสวนกานเครือ่งมือ (Shaft)   
 - เสนผานศูนยกลางของกานเครื่องมือ (Shaft Diameter)  ไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 
 - ความยาวของกานเครื่องมือ (Shaft Length)   ไมนอยกวา 23 เซนติเมตร 
 - องศาการหมุนของกานเครื่องมือ (Shaft Rotation)  ไมนอยกวา 180  องศา 
 - ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length)   ไมนอยกวา 18.3 มิลลิเมตร 
 - ความยาวของสวนท่ีปลอยใบมีด   (Cut Length)  ไมนอยกวา 16.8 มิลลิเมตร 
 5. ปากเครื่องมือเคลือบนาโน  
 
รายการท่ี 33 เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สําหรับการผาตัดภายใต
 กลองขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ อุปกรณเช่ือมปดเสนเลือดดวยไฟฟาที่ใชกับเครื่องจี้ไฟฟาและเชื่อมปดหลอดเลือด 
คุณลักษณะ  
 1.  เครื่องมือสามารถเช่ือมปดหลอดเลือดไดสงูสุดไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร 
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 2. สําหรับใชในการผาตัดผานกลอง (Laparoscopic surgery)   
 3. สวนดามจับประกอบดวย   
 - สวนดามจับ ซึ่งมีสวนที่สอดมือสําหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพื่อคบีจับหลอดเลือด   
 - ตัวหมุนสีเทา สําหรับหมุน Rotation สวน Shaft หมุนซายขวา ไดไมนอยกวา 180 องศา 
 - ปุมกด Hand switch activate sealing สีมวง สําหรับกดปลอยพลังงานเพ่ือเช่ือมปดหลอดเลือด 
 - สามารถกด Activate sealing ไดท้ัง Hand switch และ Foot switch   
 - มีสวนควบคุมการตัดดวยใบมีด  
 4. รายละเอียดของสวนกานเครื่องมือ (Shaft)   
 - เสนผานศูนยกลางของกานเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไมนอยกวา   5  เซนติเมตร 
 - ความยาวของกานเครื่องมือ (Shaft Length)   ไมนอยกวา 37 เซนติเมตร 
 - องศาการหมุนของกานเครื่องมือ (Shaft Rotation)  ไมนอยกวา  180  องศา 
 - ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length)   ไมนอยกวา 18.3 มิลลิเมตร 
 - ความยาวของสวนท่ีปลอยใบมีด  (Cut Length)  ไมนอยกวา 16.8 มิลลิเมตร 
 5. ปากเครื่องมือเคลือบนาโน 
 

รายการท่ี 34  เคร่ืองมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สําหรับการผาตัดแบบ OPEN 
 ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ อุปกรณเช่ือมปดเสนเลือดดวยไฟฟาที่ใชกับเครื่องจี้ไฟฟาและเชื่อมปดหลอดเลือด 
คุณลักษณะ    
 1. เครื่องมือสามารถเช่ือมปดหลอดเลือดไดสูงสุดไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร  
 2. สําหรับใชในการผาตัดแบบ open  
 3. สวนดามจับประกอบดวย   
 - สวนดามจับ ซึ่งมีสวนที่สอดมือสําหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพื่อคบีจับหลอดเลือด  
 - ตัวหมุนสี เทา สําหรับหมุน Rotation สวน Shaft, หมุนซายขวาไดไมนอยกวา 180 องศา   
 - ปุมกด Hand switch activate sealing สีมวง สําหรับกดปลอยพลังงานเพ่ือเช่ือมปดหลอดเลือด 
 - สามารถกด Activate sealing ไดท้ัง Hand switch และ Foot switch   
 - มีสวนควบคุมการตัดดวยใบมีด  
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 4. รายละเอียดของสวนกานเครื่องมือ (Shaft)   
 - เสนผานศูนยกลางของกานเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 
 - ความยาวของกานเครื่องมือ (Shaft Length)   ไมนอยกวา 23 เซนติเมตร 
 - องศาการหมุนของกานเครื่องมือ (Shaft Rotation)  ไมนอยกวา 180  องศา 
 - ความยาวของปากเครื่องมือ )Seal Length)  ไมนอยกวา 18.3 มิลลิเมตร 
 - ความยาวของสวนท่ีปลอยใบมีด )Cut Length) ไมนอยกวา 16.8 มิลลิเมตร 
 5. ปากเครื่องมือเคลือบนาโน  

รายการท่ี 35  เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลือบนาโน สําหรับการผาตัดภายใตกลอง
 ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ อุปกรณเช่ือมปดเสนเลือดดวยไฟฟาที่ใชกับเครื่องจี้ไฟฟาและเชื่อมปดหลอดเลือด 
คุณลักษณะ  
 1. เครื่องมือสามารถเช่ือมปดหลอดเลือดไดสูงสุดไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร  
 2. สําหรับใชในการผาตัดผานกลอง (Laparoscopic surgery)   
 3. สวนดามจับประกอบดวย   
 - สวนดามจับ ซึ่งมีสวนที่สอดมือสําหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพื่อคบีจับหลอดเลือด  
 - ตัวหมุนสีเทา สําหรับหมุน Rotation สวน Shaft, หมุนซายขวาไดไมนอยกวา 350 องศา    
 - ปุมกด Hand switch activate sealing สีมวง สําหรับกดปลอยพลังงานเพ่ือเช่ือมปดหลอดเลือด 
 - สามารถกด Activate sealing ไดท้ัง Hand switch และ Foot switch   
 4. มีสวนควบคุมการตัดดวยใบมีด  
 - รายละเอียดของสวนกานเคร่ืองมือ (Shaft)   
 - เสนผานศูนยกลางของกานเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไมนอยกวา  5 เซนติเมตร 
 - ความยาวของกานเครื่องมือ (Shaft Length)   ไมนอยกวา  37 เซนติเมตร 
 - องศาการหมุนของกานเครื่องมือ (Shaft Rotation)  ไมนอยกวา  350  องศา 
 - ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length)   ไมนอยกวา 20.3  มิลลิเมตร 
 - ความยาวของสวนท่ีปลอยใบมีด (Cut Length)  ไมนอยกวา 18.5  มิลลิเมตร 
 5.  ปากเครื่องมือเคลือบสารนาโน  
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รายการท่ี 36  แผนส่ือนําไฟฟาสําหรับการผาตัด 

คุณสมบัต ิ เปนแผนส่ือสําหรับติดบนตัวผูปวยชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง ใชติดขณะใชงานเครื่องจี้ไฟฟา  
คุณลักษณะ  

1. ผลิตจากวัสดุ PolyhesiveTM เปน water- based hydrogel ที่มีความตานทานต่ํา 
2. สามารถยึดติดแนนกับผิวหนังผูปวยไดด ี
3. ปลอดสารลาเท็กซ (latex free) ไมระคายเคืองตอผิวหนังผูปวย 
4. ใชกับเครื่องจ้ีไฟฟาที่มีระบบตรวจสอบการติดของแผนสื่อ Return Electrode Monitoring (REM TM) 
5. ใชรวมกับเครื่องจ้ีที่มีการตรวจสอบการติดของแผนส่ือในชวงที่มีความตานทานไมนอยกวา 5-135 

โอมห ซึ่งเปนชวงที่มีความปลอดภยัในการใชงาน และตองหยุดการนํากระเสไฟฟาเมื่อความตานทาน
เพิ่มขึ้นมากกวา 40 เปอรเซ็นตจากคาตั้งตน 

6. พื้นที่บนแผนสื่อตรงสวนที่นําไฟฟาไมนอยกวา  137 ตารางซม. (21.3 ตารางน้ิว) 
7. พื้นที่โดยรอบตรงขอบไมนอยกวา 1.11 ซม. (0.44 นิ้ว) 
8. แผนสื่อใชงานรวมกับสายตอ 
9. แผนสื่อใชงานครั้งเดียว (Single use) ซองบรรจุไมนอยกวา  50 ช้ิน 

รายการท่ี 37 ดามจี้สําหรับการผาตัด 

คุณสมบัต ิ เปนสายจี้หามเลือดและตัดเน้ือเยื่อดวยไฟฟา 

คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยสวนดามจับ และสายนํากระแสไฟฟายาวไมนอยกวา 3 เมตร 
2. มีกลอง Holster สําหรับใสดามจ้ี 
3. สวนปลายของดามจี้ (blade) เปนstainless steel 
4. สวนดามจับประกอบดวยปุมกดใชงาน 2 ปุม 

- ปุมกดสีเหลือง : ใชงานในโหมดของการตัด 
- ปุมกดสีน้ําเงิน : ใชงานในโหมดของการจี้หามเลือด 

5. ใชตอกับเครื่องจ้ีที่มีในหองผาตัด 
6. ดามจี้เปนชนิดใชครั้งเดียว(Single use) กลองบรรจุไมนอยกวา 50 ชิ้น 
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รายการท่ี 38  ไหมสังเคราะหละลายไดชนิดไมผูกปม เบอร 0 เข็ม 37 มม. ความยาว 45 ซม. 

คุณสมบัต ิ สําหรับการเย็บปดแผลชนิดละลายแบบไมตองมีการผูกปม 

คุณลักษณะ 

1. ไหมประกอบไปดวยสวนที่เปนหนามตลอดเสน, ดานหน่ึงเปนเข็มขนาดตาง ๆ  และดานปลายออกแบบ
เชื่อมเปนหวงเล็ก ๆ (loop end effector) 

2. เสนไหมที่มีสวนที่เปนหนามตลอดเสนและสวนปลายที่เปนหวงเล็ก ๆ ออกแบบเพ่ือใหมีแรงดึงยึดเน้ือเยื่อ
เขาหากันโดยปราศจากการผูกปม 

3. เปนไหมเย็บแผลสังเคราะหชนิดละลายไดแบบเสนเด่ียว (Monofilament) เตรียมมาจาก โพลีไกลโคเนต 
โคโพลีเมอรของไกลโคลิค แอซิด (Glycolic acid) และไทรเมทรีลีน คารบอเนต (Trimethylene 
carbonate)  

4. ขนาดเบอร 0 (3.5 Metric)  
5. ความยาวของไหมไมนอยกวา 45 เซนติเมตร  
6. เสนไหมสีเขียว (Green)  
7. ติดเข็ม Taper point ขนาดเข็มยาวไมนอยกวา 37 mm ความโคงเข็ม 1/2 Circle 
8. มีคาแรงตึงเหลือประมาณไมนอยกวา 80% ของคาแรงดึงเริ่มตนเม่ือผานไป 1 สัปดาห และไมนอยกวา 

75% เม่ือผานไป 2 สัปดาห และเหลือไมนอยกวา 65%  เมื่อผานไป  3 สัปดาห 
9. การละลายและการดูดซึมของ V-Loc 180 จะเกิดขึ้นเล็กนอยภายหลังการเย็บเน้ือเยื่อไมนอยกวา 60 

วัน  และการดูดซึมจะสมบูรณไมมากกวา  6  เดือน  (180 วัน) 
10. ลักษณะบรรจุภัณฑดานนอก เปนอลูมิเนียมฟอยล มีการ ระบุรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑดานในไว

อยางชัดเจน สามารถหยิบนํามาใชไดสะดวก 
11. ลักษณะบรรจุภัณฑดานในนั้น  จะเปนพลาสติกรูป วงกลม และมีแทนวางเข็มทําให สามารถที่จะใช 

needle holder  arm เข็ม ไดงาย  งายในการหยิบจับและ เกิด memory ที่เสนไหมนอย 
12. บรรจุ 1 โหล ตอ 1 กลอง 

รายการท่ี 39  ไหมสังเคราะหละลายไดชนิดไมผูกปม เบอร 3-0 เข็ม 26 มม. ความยาว 15 ซม 

คุณสมบัต ิ สําหรับการเย็บปดแผลชนิดละลายแบบไมตองมีการผูกปม 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

คุณลักษณะ 

1. ไหมประกอบไปดวยสวนที่เปนหนามตลอดเสน, ดานหน่ึงเปนเข็มขนาดตาง ๆ  และดานปลายออกแบบ
เชื่อมเปนหวงเล็ก ๆ  (loop end effector) 

2. เสนไหมที่มีสวนที่เปนหนามตลอดเสนและสวนปลายที่เปนหวงเล็ก ๆ ออกแบบเพ่ือใหมีแรงดึงยึดเน้ือเยื่อ
เขาหากันโดยปราศจากการผูกปม 

3. เปนไหมเย็บแผลสังเคราะหชนิดละลายไดแบบเสนเด่ียว (Monofilament) เตรียมมาจาก โพลีไกลโคเนต 
โคโพลีเมอรของไกลโคลิค แอซิด (Glycolic acid) และไทรเมทรีลีน คารบอเนต (Trimethylene carbonate)  

4. ขนาดเบอร 3-0 (2 Metric)  
5. ความยาวของไหมไมนอยกวา 15 เซนติเมตร  
6. เสนไหมสีเขียว (Green)  
7. ติดเข็ม Taper point ขนาดเข็มยาวไมนอยกวา 26 mm ความโคงเข็ม 1/2 Circle 
8. มีคาแรงตึงเหลือประมาณไมนอยกวา 80% ของคาแรงดึงเริ่มตนเม่ือผานไป 1 สัปดาห และไมนอยกวา 

75% เม่ือผานไป 2 สัปดาห และเหลือไมนอยกวา 65%  เมื่อผานไป  3 สัปดาห 
9. การละลายและการดูดซึมของ V-Loc 180 จะเกิดขึ้นเล็กนอยภายหลังการเย็บเน้ือเยื่อไมนอยกวา 60 

วัน  และการดูดซึมจะสมบูรณไมมากกวา  6  เดือน  (180 วัน) 
10. ลักษณะบรรจุภัณฑดานนอก เปนอลูมิเนียมฟอยล มีการ ระบุรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑดานในไว

อยางชัดเจน สามารถหยิบนํามาใชไดสะดวก 
11. ลักษณะบรรจุภัณฑดานในนั้น  จะเปนพลาสติกรูป วงกลม และมีแทนวางเข็มทําให สามารถที่จะใช 

needle holder  arm เข็ม ไดงาย  งายในการหยิบจับและ เกิด memory ที่เสนไหมนอย 
12. บรรจุ 1 โหล ตอ 1 กลอง 

รายการท่ี 40  ไหมสังเคราะหละลายไดชนดิไมผูกปม เบอร 3-0 เข็ม 17 มม. ความยาว 15 ซม. 

คุณสมบัต ิ สําหรับการเย็บปดแผลชนิดละลายแบบไมตองมีการผูกปม 

คุณลักษณะ 

1. ไหมประกอบไปดวยสวนที่เปนหนามตลอดเสน, ดานหน่ึงเปนเข็มขนาดตาง ๆ  และดานปลายออกแบบ
เชื่อมเปนหวงเล็ก ๆ  (loop end effector) 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

2. เสนไหมที่มีสวนที่เปนหนามตลอดเสนและสวนปลายที่เปนหวงเล็ก ๆ ออกแบบเพ่ือใหมีแรงดึงยึดเน้ือเยื่อ
เขาหากันโดยปราศจากการผูกปม 

3. เปนไหมเย็บแผลสังเคราะหชนิดละลายไดแบบเสนเด่ียว (Monofilament) เตรียมมาจาก โพลีไกลโคเนต 
โคโพลีเมอรของไกลโคลิค แอซิด (Glycolic acid) และไทรเมทรีลีน คารบอเนต (Trimethylene 
carbonate)  

4. ขนาดเบอร 3-0 (2 Metric)  
5. ความยาวของไหมไมนอยกวา 15 เซนติเมตร  
6. เสนไหมสีเขียว (Green)  
7. ติดเข็ม Taper point ขนาดเข็มยาวไมนอยกวา 17 mm ความโคงเข็ม 1/2 Circle 
8. มีคาแรงตึงเหลือประมาณไมนอยกวา 80% ของคาแรงดึงเริ่มตนเม่ือผานไป 1 สัปดาห และไมนอยกวา 

75% เม่ือผานไป 2 สัปดาห และเหลือไมนอยกวา 65%  เมื่อผานไป  3 สัปดาห 
9. การละลายและการดูดซึมของ V-Loc 180 จะเกิดขึ้นเล็กนอยภายหลังการเย็บเน้ือเยื่อไมนอยกวา 60 

วัน  และการดูดซึมจะสมบูรณไมมากกวา  6  เดือน  (180 วัน) 
10. ลักษณะบรรจุภัณฑดานนอก เปนอลูมิเนียมฟอยล มีการ ระบุรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑดานในไว

อยางชัดเจน สามารถหยิบนํามาใชไดสะดวก 
11. ลักษณะบรรจุภัณฑดานในนั้น  จะเปนพลาสติกรูป วงกลม และมีแทนวางเข็มทําให สามารถท่ีจะใช 

needle holder  arm เข็ม ไดงาย  งายในการหยิบจับและ เกิด memory ที่เสนไหมนอย 
12. บรรจุ 1 โหล ตอ 1 กลอง 

รายการท่ี 41  ตัวบอลลูนแยกชั้นผนังชองทองแบบวงกลม 
คุณสมบัต ิ ใชสําหรับแยกช้ันเน้ือเยื่อชองทองใชในการผาตัดผานกลอง 
คุณลักษณะ 

1. Balloon แบบวงกลมทําจาก Silicone โดยมีความจุไมมากกวา 1,000 cc. 
2. ดามจับ (Obturator) ทําจากพลาสติก 
3. มีอุปกรณบีบเปาลมเพ่ือให Balloon รูปกลมขยายออก  
4. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile ปองกันอากาศหรือความชื้น 
5. มีการระบุวันผลติและวันหมดอายุไวชัดเจน ทั้งบนซองแตละซองและกลองบรรจุ 
6. ขนาดบรรจุ 1 ช้ิน ตอ 1 ซอง   



22 
 

                            
                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี 42  ไหมสังเคราะหละลายไดแบบเสนเดี่ยว เบอร 3-0 เข็ม 26 มม. ความยาว 75 ซม. 

คุณสมบัต ิ ใชสําหรับในการเย็บ Soft tissue ทั่วไป 

คุณลักษณะ 

1. เปนไหมเย็บแผลสังเคราะหชนิดละลาย  แบบเสนเดี่ยว (Monofilament)เตรียมมาจาก โพลีไกลโคเนต 
โคโพลีเมอรของไกลโคลิค แอซิด (Glycolic acid) และไทรเมทรีลีนคารบอเนต (Trimethylene 
carbonate) 

2. การละลายและการดูดซึมของไหม จะเกิดข้ึนเล็กนอยภายหลังการเย็บเน้ือเยื่อไมนอยกวา 60 วัน  และ
การดูดซึมจะสมบูรณไมมากกวา  6  เดือน  (180 วัน) 

3. ขนาดเสนไหมไดมาตราฐาน USP และ EP ขนาด 3-0 ( 2 Metric) 
4. เสนไหมสีเขียว  (Green)  ความยาวไหมไมนอยกวา 75 cm 
5. ติดเข็ม Taper point ความยาวเข็มขนาดไมนอยกวา 26 mm ความโคงเข็ม 1/2 Circle 
6. บรรจุในบรรจุภัณฑ มีลักษณะเปนซองSterile 2 ชั้น มีการระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ ทั้งลักษณะของ 

ไหม,ลักษณะเข็ม , Lot number,วันหมดอายุ 
7. ซองดังกลาว บรรจุอยูในกลองท่ีมีการระบุมีการระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ ทั้งลักษณะของ ไหม,

ลักษณะเข็ม , Lot number,วันหมดอายุ  ,วันที่ผลิต  โดย จะมีการบรรจุ 3 โหล ตอ 1 กลอง 

รายการท่ี 43  ไหมสังเคราะหละลายไดแบบเสนเดี่ยว เบอร 4-0 เขม็ 17 มม. ความยาว 75 ซม 

คุณสมบัต ิ ใชสําหรับในการเย็บ Soft tissue ทั่วไป 

คุณลักษณะ 

1. เปนไหมเย็บแผลสังเคราะหชนิดละลาย  แบบเสนเดี่ยว (Monofilament)เตรียมมาจาก โพลีไกลโคเนต 
โคโพลีเมอรของไกลโคลิค แอซิด (Glycolic acid) และไทรเมทรีลีนคารบอเนต (Trimethylene 
carbonate) 

2. การละลายและการดูดซึมของไหม จะเกิดข้ึนเล็กนอยภายหลังการเย็บเน้ือเยื่อไมนอยกวา 60 วัน  และ
การดูดซึมจะสมบูรณไมมากกวา  6  เดือน  (180 วัน) 

3. ขนาดเสนไหมไดมาตราฐาน USP และ EP ขนาด 4-0 ( 1.5 Metric) 
4. เสนไหมสีเขียว  (Green)  ความยาวไหมไมนอยกวา 75 cm 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

5. ติดเข็ม Taper point ความยาวเข็มขนาดไมนอยกวา 17 mm ความโคงเข็ม 1/2 Circle 
6. บรรจุในบรรจุภัณฑ มีลักษณะเปนซองSterile 2 ชั้น มีการระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ ทั้งลักษณะของ 

ไหม,ลักษณะเข็ม , Lot number,วันหมดอายุ 
7. ซองดังกลาว บรรจุอยูในกลองท่ีมีการระบุมีการระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ ทั้งลักษณะของ ไหม,

ลักษณะเข็ม , Lot number,วันหมดอายุ  ,วันที่ผลิต  โดย จะมีการบรรจุ 3 โหล ตอ 1 กลอง 

รายการท่ี 44  ไหมสังเคราะหละลายไดแบบเสนเดี่ยว เบอร 5-0 เขม็ 17 มม. ความยาว 75 ซม 

คุณสมบัต ิ ใชสําหรับในการเย็บ Soft tissue ทั่วไป 

คุณลักษณะ 

1. เปนไหมเย็บแผลสังเคราะหชนิดละลาย  แบบเสนเดี่ยว (Monofilament)เตรียมมาจาก โพลีไกลโคเนต 
โคโพลีเมอรของไกลโคลิค แอซิด (Glycolic acid) และไทรเมทรีลีนคารบอเนต (Trimethylene 
carbonate) 

2. การละลายและการดูดซึมของไหม จะเกิดข้ึนเล็กนอยภายหลังการเย็บเน้ือเยื่อไมนอยกวา 60 วัน  และ
การดูดซึมจะสมบูรณไมมากกวา  6  เดือน  (180 วัน) 

3. ขนาดเสนไหมไดมาตราฐาน USP และ EP ขนาด 5-0 ( 1 Metric) 
4. เสนไหมสีเขียว  (Green)  ความยาวไหมไมนอยกวา 75 cm 
5. ติดเข็ม Taper point ความยาวเข็มขนาดไมนอยกวา 17 mm ความโคงเข็ม 1/2 Circle 
6. บรรจุในบรรจุภัณฑ มีลักษณะเปนซองSterile 2 ชั้น มีการระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ ทั้งลักษณะของ 

ไหม,ลักษณะเข็ม , Lot number,วันหมดอายุ 
7. ซองดังกลาว บรรจุอยูในกลองท่ีมีการระบุมีการระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ ทั้งลักษณะของ ไหม,

ลักษณะเข็ม , Lot number,วันหมดอายุ  ,วันที่ผลิต  โดย จะมีการบรรจุ 3 โหล ตอ 1 กลอง 

รายการท่ี 45  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 12 ซม. 
คุณสมบัต ิ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 

คุณลักษณะ 
1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเน้ือเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 

Glycerol 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป
ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และ รูใหญ (Macro pore) ไมมากกวา 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm นํ้าหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มไีหมเย็บแผลเสนเดี่ยว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14N 

ติดอยูจํานวนไมนอยกวา 2 เสน 
7. แผนตาขายเปนวงกลมมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 12 ซม. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

รายการท่ี 46  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 15 ซม. 

คุณสมบัต ิ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 
คุณลักษณะ 

1.  แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเน้ือเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 
Glycerol 

2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป
ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ  (Macro pore) ไมมากกวา 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm นํ้าหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเด่ียว ชนิดไนลอน ( Dermalon™) USP size 2-0 with 14N 

ติดอยูจํานวนไมนอยกวา 2 เสน 
7. แผนตาขายเปนวงกลมมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 15 ซม. 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

รายการท่ี 47  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 15x10 ซม. 

คุณสมบัต ิ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 

คุณลักษณะ 
1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเน้ือเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 

Glycerol 
2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป

ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 
3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ

รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 
4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ (Macro pore) ไมมากกวา 

4.8 X 2.0 mm 
5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm นํ้าหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเด่ียว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14N 

ติดอยูจํานวนไมนอยกวา 2 เสน 
7. แผนตาขายเปนวงกลมมีขนาดไมนอยกวา 15 x 10 cm. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

รายการท่ี 48  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 20x15 ซม. 

คุณสมบัต ิ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 

คุณลักษณะ 
1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเน้ือเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 

Glycerol 
2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป

ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ (Macro pore) ไมมากกวา 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm นํ้าหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเด่ียว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14N 

ติดอยูจํานวนไมนอยกวา 4 เสน 
7. แผนตาขายเปนวงกลมมีขนาดไมนอยกวา 20 x 15 cm. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

รายการท่ี 49  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 25x20 ซม 

คุณสมบัต ิ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 

คุณลักษณะ 
1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเน้ือเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 

Glycerol 
2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป

ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 
3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ

รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X (X –Stitch Innovation) 
4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ (Macro pore) ไมมากกวา 

4.8 X 2.0 mm 
5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm นํ้าหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเด่ียว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14N 

ติดอยูจํานวนไมนอยกวา 4 เสน 
7. แผนตาขายเปนวงกลมมขีนาดไมนอยกวา 25 x 20 cm. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 
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                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

รายการท่ี 50  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 30x20 ซม. 

คุณสมบัต ิ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 
คุณลักษณะ 

1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเน้ือเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 
Glycerol 

2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป
ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน  (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X (X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ (Macro pore) ไมมากกวา 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm นํ้าหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเด่ียว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14N 

ติดอยูจํานวนไมมากกวา 4 เสน 
7. แผนตาขายเปนวงกลมมขีนาดไมนอยกวา 30 x 20 cm. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

รายการท่ี 51  วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 30 นัด 
คุณสมบัต ิ ใชสําหรับยึดแผนตาขายปดไสเลื่อน ในการผาตัดทางกลอง 
คุณลักษณะ 

1. กานบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมมากกวา 5 mm.   
2. ลวดเย็บแบบเกลียว ทําจาก Titanium   
3. ลวดเย็บแบบเกลียวมีจํานวนไมนอยกวา 30 นัดตอ 1 ดามบรรจุ 
4. ผานการฆาเชื้อพรอมระบุวิถีฆาเชื้อ วันผลิตและวันหมดอายุไวชัดเจน ทั้งบนซองแตละซองและกลองบรรจุ 
5. มีการบรรจุ หรือหีบหออยางมิดชิด ปองกันอากาศหรือความช้ืนเขาได  
6. ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปดใชไดดวยเทคนิคปราศจากเชื้อท่ีงายสะดวก มีความเสี่ยงตอการปนเปอนเช้ือ

โรคนอยที่สุด 
7. ขนาดบรรจุ 1 ช้ิน ตอ 1 กลอง   
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รายการท่ี 52  วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 30 นัด 

คุณสมบัต ิ ใชสําหรับยึดแผนตาขายปดไสเลื่อน ในการผาตัดทางกลอง 

คุณลักษณะ 
1. กานบรรจุลวดเย็บแบบสกรู  มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมมากกวา 5 mm.  .   
2. ลวดเย็บแบบสกรูสีมวง ทําจาก Absorbable synthetic polyester copolymer derived จาก lactic 

and glycolic acid, Poly (glycolide-co-L-lactide) (PGLA) 
3. ลวดเย็บแบบสกรูมีจํานวนไมนอยกวา 30 นัดตอ 1 ดามบรรจุ 
4. ผานการฆาเชื้อพรอมระบุวิถีฆาเชื้อ วันผลิตและวันหมดอายุไวชัดเจน ทั้งบนซองแตละซองและกลองบรรจุ 
5. มีการบรรจุ หรือหีบหออยางมิดชิด ปองกันอากาศหรือความช้ืนเขาได  
6. ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปดใชไดดวยเทคนิคปราศจากเชื้อท่ีงายสะดวก มีความเสี่ยงตอการปนเปอนเช้ือ

โรคนอยที่สุด 
7. ขนาดบรรจุ 1 ช้ิน ตอ 1 กลอง   

รายการท่ี 53  วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 15 นัด 

คุณสมบัต ิ ใชสําหรับยึดแผนตาขายปดไสเลื่อน ในการผาตัดทางกลอง 

คุณลักษณะ 
1. กานบรรจุลวดเย็บแบบสกรู  มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมมากกวา 5 mm.  .   
2. ลวดเย็บแบบสกรูสีมวง ทําจาก Absorbable synthetic polyester copolymer derived จาก lactic 

and glycolic acid, Poly (glycolide-co-L-lactide) (PGLA) 
3. ลวดเย็บแบบสกรูมีจํานวนไมนอยกวา 15 นัดตอ 1 ดามบรรจุ 
4. ผานการฆาเชื้อพรอมระบุวิถีฆาเชื้อ วันผลิตและวันหมดอายุไวชัดเจน ทั้งบนซองแตละซองและกลองบรรจุ 
5. มีการบรรจุ หรือหีบหออยางมิดชิด ปองกันอากาศหรือความช้ืนเขาได  
6. ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปดใชไดดวยเทคนิคปราศจากเชื้อท่ีงายสะดวก มีความเสี่ยงตอการปนเปอนเช้ือ

โรคนอยที่สุด 
7. ขนาดบรรจุ 1 ช้ิน ตอ 1 กลอง   
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน) 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ             ลงช่ือ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลยั  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวสนธยา  แกวรัตน) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาววลัลภา    พลายอินทร)                                (นางสาวสุภัทรา    ปดทุม) 
 
 

เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของอุปกรณ 
2. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑจากสถาบันที่สากลรับรอง ดังน้ี ใบนําสินคาเขาจากตางประเทศ และเอกสาร 

ISO และ เอกสาร FDA หรือ อ่ืนๆโดยยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา 
3. อุปกรณท่ีสงมอบจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด 
4. การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบภายใน 15 

วันทําการหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 
5. หากอุปกรณมีปญหาหรือเส่ือมสภาพที่เกิดจากการขนสง หรือ ผลิต บริษัทผูขายจะตองรับเปลี่ยนหรือ

ทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 
6. ผูขายตองรับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณและสวนประกอบเกิดการเสื่อมสภาพกอนหมดอายุการใชงานปกติ  

 



ลําดับท่ี ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ

1 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 ม.ม. 50 ชิ้น

2 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 ม.ม.มีทอเจาะ 2 ทอ 30 ชิ้น

3 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 ม.ม. ยาว 70 มม. 80 ชิ้น

4 ทอเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 ม.ม. 60 ชิ้น

5 ทอเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 ม.ม.ยาว 70 มม. 200 ชิ้น

6 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดเขี้ยวมน สาหรับการผาตัดดวยกลองขนาด 5 ม.ม. 20 ชิ้น

7 เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 ม.ม. 10 ชิ้น

8 ถุงใสเนื้อเยื่อ 5 ชิ้น

9 อุปกรณชวยเย็บปดหนาทอง 12 ชิ้น

10 เครื่องมือสําหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ม.ม. 40 ชิ้น

11 เครื่องมือสําหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 10 ม.ม. 5 ชิ้น

12
อุปกรณแหวกและจับจี้เนื้อเยื่อภายใตกลองแบบปรับมุมไดขนาดความยาว 36  

เซนติเมตร
10 ชิ้น

13 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 60-3.8 ม.ม. 60 ชิ้น

14 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 60-4.8 ม.ม. 20 ชิ้น

15 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 80-3.8 ม.ม 250 ชิ้น

16 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 80-4.8 ม.ม. 40 ชิ้น

17 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 100-3.8 ม.ม. 60 ชิ้น

18 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 100-4.8 ม.ม. 24 ชิ้น

19 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 25 ม.ม. 10 ชิ้น

20 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 28 ม.ม 100 ชิ้น

21 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 31 ม.ม. 30 ชิ้น

22 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 25 มม. ขนาดความยาวพิเศษ 20 ชิ้น

วัสดุผาตัดแบบเปดชองทองและผาตัดผานกลองพรอมอุปกรณ  จํานวน 53 รายการ



ลําดับท่ี ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ

วัสดุผาตัดแบบเปดชองทองและผาตัดผานกลองพรอมอุปกรณ  จํานวน 53 รายการ

23 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 28 มม. ขนาดความยาวพิเศษ 10 ชิ้น

24
เครื่องมือสําหรับใชเปนบารองพรอมสายนําสงในการตัดตอเนื้อเยื่อแบบกลม

ขนาด 25 มม.
20 ชิ้น

25
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

ม.ม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (สีมวง)
70 ชิ้น

26
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

ม.ม.สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน  2.25 มม.  (สีมวง)
170 ชิ้น

27
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 30 

ม.มสําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)
50 ชิ้น

28
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

ม.ม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)
50 ชิ้น

29
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

ม.ม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (แบบปลายโคงมน)
20 ชิ้น

30
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

ม.ม.สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88  มม. (แบบปลายโคงมน)
50 ชิ้น

31
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

ม.ม.สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (แบบปลายโคงมน)
20 ชิ้น

32
เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สาหรับการ

ผาตัดแบบ OPEN ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
10 ชิ้น

33
เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สําหรับการ

ผาตัดภายใตกลองขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
20 ชิ้น

34
เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลือบนาโน สาหรับการผาตัด

แบบ Open ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
10 ชิ้น

35
เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลือบนาโน สาหรับการผาตัด

ภายใตกลอง ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
30 ชิ้น

36 แผนสื่อนําไฟฟาสําหรับการผาตัด 75 แพค

37 ดามจี้สําหรับการผาตัด 10 กลอง

38 ไหมสังเคราะหละลายไดชนิดไมผูกปม เบอร 0 เข็ม 37 มม. ความยาว 45 ซม. 12 ชิ้น

39 ไหมสังเคราะหละลายไดชนิดไมผูกปม เบอร 3-0 เข็ม 26 มม. ความยาว 15 ซม 120 ชิ้น

40
ไหมสังเคราะหละลายไดชนิดไมผูกปม เบอร 3-0 เข็ม 17 มม. ความยาว 15 

ซม.
12 ชิ้น

41 ตัวบอลลนูแยกชั้นผนังชองทองแบบวงกลม 30 ชิ้น

42
ไหมสังเคราะหละลายไดแบบเสนเด่ียว เบอร 3-0 เข็ม 26 มม. ความยาว 75 

ซม.
9 โหล

43 ไหมสังเคราะหละลายไดแบบเสนเด่ียว เบอร 4-0 เข็ม 17 มม. ความยาว 75 ซม 9 โหล



ลําดับท่ี ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ

วัสดุผาตัดแบบเปดชองทองและผาตัดผานกลองพรอมอุปกรณ  จํานวน 53 รายการ

44 ไหมสังเคราะหละลายไดแบบเสนเด่ียว เบอร 5-0 เข็ม 17 มม. ความยาว 75 ซม 9 โหล

45 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 12 ซม. 1 ชิ้น

46 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 15 ซม 2 ชิ้น

47 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 15x10 ซม. 2 ชิ้น

48 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 20x15ซม. 1 ชิ้น

49 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 25x20 ซม 1 ชิ้น

50 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 30x20 ซม. 2 ชิ้น

51 วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 30 นัด 2 ชิ้น

52 วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 30 นัด 2 ชิ้น

53 วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 15 นัด 1 ชิ้น



ลําดับท่ี ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

1 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 ม.ม. 50 ชิ้น 2,782.00 139,100.00

2 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 ม.ม.มีทอเจาะ 2 ทอ 30 ชิ้น 2,782.00 83,460.00

3 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 ม.ม. ยาว 70 มม. 80 ชิ้น 2,782.00 222,560.00

4 ทอเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 ม.ม. 60 ชิ้น 1,070.00 64,200.00

5 ทอเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 ม.ม.ยาว 70 มม. 200 ชิ้น 1,070.00 214,000.00

6 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดเขี้ยวมน สาหรับการผาตัดดวยกลองขนาด 5 ม.ม. 20 ชิ้น 3,723.60 74,472.00

7 เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 ม.ม. 10 ชิ้น 3,723.60 37,236.00

8 ถุงใสเนื้อเยื่อ 5 ชิ้น 1,284.00 6,420.00

9 อุปกรณชวยเย็บปดหนาทอง 12 ชิ้น 1,605.00 19,260.00

10 เครื่องมือสําหรับดันหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ม.ม. 40 ชิ้น 6,955.00 278,200.00

11 เครื่องมือสําหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 10 ม.ม. 5 ชิ้น 6,955.00 34,775.00

12
อุปกรณแหวกและจับจี้เนื้อเยื่อภายใตกลองแบบปรับมุมไดขนาดความยาว 36  

เซนติเมตร
10 ชิ้น 9,630.00 96,300.00

13 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 60-3.8 ม.ม. 60 ชิ้น 2,996.00 179,760.00

14 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 60-4.8 ม.ม. 20 ชิ้น 2,996.00 59,920.00

15 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 80-3.8 ม.ม 250 ชิ้น 2,996.00 749,000.00

16 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 80-4.8 ม.ม. 40 ชิ้น 2,996.00 119,840.00

17 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 100-3.8 ม.ม. 60 ชิ้น 2,996.00 179,760.00

18 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 100-4.8 ม.ม. 24 ชิ้น 2,996.00 71,904.00

19 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 25 ม.ม. 10 ชิ้น 9,750.00 97,500.01

20 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 28 ม.ม 100 ชิ้น 9,694.20 969,420.00

21 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 31 ม.ม. 30 ชิ้น 9,739.90 292,196.99

22 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 25 มม. ขนาดความยาวพิเศษ 20 ชิ้น 11,770.00 235,400.00

วัสดุผาตัดแบบเปดชองทองและผาตัดผานกลองพรอมอุปกรณ  จํานวน 53 รายการ



ลําดับท่ี ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

วัสดุผาตัดแบบเปดชองทองและผาตัดผานกลองพรอมอุปกรณ  จํานวน 53 รายการ

23 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 28 มม. ขนาดความยาวพิเศษ 10 ชิ้น 11,770.00 117,700.00

24
เครื่องมือสําหรับใชเปนบารองพรอมสายนําสงในการตัดตอเนื้อเยื่อแบบกลม

ขนาด 25 มม.
20 ชิ้น 9,095.00 181,900.00

25
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

ม.ม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (สีมวง)
70 ชิ้น 6,607.25 462,507.50

26
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

ม.ม.สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน  2.25 มม.  (สีมวง)
170 ชิ้น 6,607.25 1,123,232.50

27
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 30 

ม.มสําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)
50 ชิ้น 6,607.25 330,362.50

28
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

ม.ม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)
50 ชิ้น 6,607.25 330,362.50

29
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

ม.ม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (แบบปลายโคงมน)
20 ชิ้น 6,607.25 132,145.00

30
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

ม.ม.สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88  มม. (แบบปลายโคงมน)
50 ชิ้น 6,607.25 330,362.50

31
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

ม.ม.สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (แบบปลายโคงมน)
20 ชิ้น 6,607.25 132,145.00

32
เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สาหรับการ

ผาตัดแบบ OPEN ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
10 ชิ้น 19,260.00 192,600.00

33
เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สําหรับการ

ผาตัดภายใตกลองขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
20 ชิ้น 19,260.00 385,200.00

34
เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลือบนาโน สาหรับการผาตัด

แบบ Open ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
10 ชิ้น 21,400.00 214,000.00

35
เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลือบนาโน สาหรับการผาตัด

ภายใตกลอง ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
30 ชิ้น 21,400.00 642,000.00

36 แผนสื่อนําไฟฟาสําหรับการผาตัด 75 แพค 4,280.00 321,000.00

37 ดามจี้สําหรับการผาตัด 10 กลอง 4,280.00 42,800.00

38 ไหมสังเคราะหละลายไดชนิดไมผูกปม เบอร 0 เข็ม 37 มม. ความยาว 45 ซม. 12 ชิ้น 1,070.00 12,840.00

39 ไหมสังเคราะหละลายไดชนิดไมผูกปม เบอร 3-0 เข็ม 26 มม. ความยาว 15 ซม 120 ชิ้น 1,070.00 128,400.00

40
ไหมสังเคราะหละลายไดชนิดไมผูกปม เบอร 3-0 เข็ม 17 มม. ความยาว 15 

ซม.
12 ชิ้น 1,070.00 12,840.00

41 ตัวบอลลนูแยกชั้นผนังชองทองแบบวงกลม 30 ชิ้น 6,955.00 208,650.00

42
ไหมสังเคราะหละลายไดแบบเสนเด่ียว เบอร 3-0 เข็ม 26 มม. ความยาว 75 

ซม.
9 โหล 1,819.00 16,371.00

43 ไหมสังเคราะหละลายไดแบบเสนเด่ียว เบอร 4-0 เข็ม 17 มม. ความยาว 75 ซม 9 โหล 1,926.00 17,334.00



ลําดับท่ี ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

วัสดุผาตัดแบบเปดชองทองและผาตัดผานกลองพรอมอุปกรณ  จํานวน 53 รายการ

44 ไหมสังเคราะหละลายไดแบบเสนเด่ียว เบอร 5-0 เข็ม 17 มม. ความยาว 75 ซม 9 โหล 1,926.00 17,334.00

45 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 12 ซม. 1 ชิ้น 25,680.00 25,680.00

46 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 15 ซม 2 ชิ้น 26,750.00 53,500.00

47 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 15x10 ซม. 2 ชิ้น 26,750.00 53,500.00

48 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 20x15ซม. 1 ชิ้น 27,820.00 27,820.00

49 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 25x20 ซม 1 ชิ้น 27,820.00 27,820.00

50 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 30x20 ซม. 2 ชิ้น 28,890.00 57,780.00

51 วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 30 นัด 2 ชิ้น 10,700.00 21,400.00

52 วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 30 นัด 2 ชิ้น 19,260.00 38,520.00

53 วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 15 นัด 1 ชิ้น 16,050.00 16,050.00

9,898,840.50รวมทั้งหมด
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