
























ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ  อุปกรณทางการแพทยสําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง จํานวน 34 รายการ                                         
2. งาน        -           กลุมงาน       ศัลยศาสตร                       สถาบันมะเรง็แหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                       6,409,016.45                                        บาท 
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                9 พฤษภาคม 2565                                    ..                                                                                          
    เปนเงนิ                             6,409,016.45                                                             บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                    -                      บาท (ตามรายการแนบทาย) 
5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท ดี เคเค ดไิวซ จํากัด 
    5.2 บริษัท ดีซเีอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นายชัยรัตน          บุญเฉลียว นายแพทยชํานาญการ                               ประธานกรรมการ 
  ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
    6.2 นางสาวมาลัย    สงฆประสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          กรรมการ 
  ดานการพยาบาลผูปวยผาตัด 
    6.3 นางสาวญานิกา      เปยมคลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  กรรมการ 
    6.4 นางสาวผึ้งเพชร          ปรีชุม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  กรรมการ 
    6.5 นางสาวภรภัสสรณ     โพธิศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  กรรมการ 
  
 

                                 (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 
                                            (   นายชัยรัตน      บุญเฉลียว   ) 

                                 (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 
                                           (   นางสาวมาลัย      สงฆประสิทธ์ิ   ) 

                                 (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                            (   นางสาวญานิกา      เปยมคลา   ) 

 (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                            (  นางสาวผึ้งเพชร        ปรชีุม    ) 

 (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                            (  นางสาวภรภัสสรณ โพธิศรี    ) 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณทางการแพทยสําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง  
จํานวน 34 รายการ 

 

รายการท่ี 1  ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. มีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเจาะขนาด 12 มม. ยาวไมเกิน 100 มม.   
 2. ทอเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ทอเจาะเพ่ือใหยึดติดกับผนังหนาทองไดดี 

3. มีวาลวดานบนสําหรับใสเครื่องมือ และวาลวดานลางมีปุมสําหรับเปดเพ่ือนําเนื้อเยื่อ                                              
ออกจากชองทอง 

 4. มีระบบล็อคระหวางตัวแทงและทอเจาะขณะการแทงหนาทอง 
 5. มีชองสําหรับใสเลนสที่ดานบนของตัวแทง 
 6. ปลายตัวแทงมลีักษณะใสแบบ dolphin nose   

รายการท่ี 2  ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 มม.มีทอเจาะ 2 ทอ 
คุณสมบัติ สําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. มีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเจาะขนาด 5 มม. ยาวไมเกิน 100 มม.   
 2. ทอเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ทอเจาะเพ่ือใหยึดติดกับผนังหนาทองไดดี 
 3. หัวและวาลวของทอเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง 
 4. มีระบบล็อคระหวางตัวแทงและทอเจาะขณะการแทงหนาทอง 
 5. มีชองสําหรับใสเลนสที่ดานบนของตัวแทง 

6. มีทอเจาะไมเกิน 2 ชิ้นในบรรจุภัณฑ 

รายการท่ี 3 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 มม. ยาว 70 มม. 
คุณสมบัติ   สําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. มีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเจาะขนาด 5 มม. ยาวไมเกิน 70 มม. 
 2. ทอเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ทอเจาะเพ่ือใหยึดติดกับผนังหนาทองไดดี 
 3. หัวและวาลวของทอเจาะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง 
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       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
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 4. มีระบบล็อคระหวางตัวแทงและทอเจาะขณะการแทงหนาทอง 
 5. มีชองสําหรับใสเลนสที่ดานบนของตัวแทง 
รายการท่ี 4 ทอเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. มีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเจาะขนาด 12 มม. ยาวไมเกิน 100 มม.   
 2. ทอเจาะใสและมีเกลียวรอบๆ ทอเจาะเพ่ือใหยึดติดกับผนังหนาทองไดดี 

3. มีวาลวดานบนสําหรับใสเครื่องมือ และวาลวดานลางมีปุมสําหรับเปดเพ่ือนําเนื้อเยื่อ                                              
ออกจากชองทอง 
4.หัวของทอเจาะหนาทอง มีชองสําหรับใสเครื่องมือ โดยถูกออกแบบใหสามารถถอดและใสเครื่องมือได
อยางงาย 

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

รายการท่ี 6 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับคีบจับเนื้อเย่ือภายใตกลอง โดยเฉพาะถงุน้ําดี 
คุณลักษณะ 

1. ใชสําหรับจับเนื้อเย่ือที่มีความหนา เชนถุงน้ําดีโดยปากเครื่องมือสามารถเปดไดกวางไมเกิน 30 มม. 
2. มีปุมควบคุมระบบการล็อคจับเนื้อเย่ือของเครื่องมือ แบบมี Ratchet และแบบอิสระ 

 3. สามารถหมุนปรับมุมได 360 องศา ดวยการหมุนปุมควบคุมที่ดามจับ 
4. มีขนาดเสนผาศูนยกลางกานเครื่องมือ 5 มม. ความยาวไมเกิน 31 ซม. และหุมดวยฉนวนปองกัน
กระแสไฟฟา 
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รายการท่ี 7  เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเย่ือชนิดปลายมน ขนาด 5 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับจับจี้เนื้อเย่ือ ในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. ใชสําหรับจับเนื้อเย่ือแบบไมชอกช้ํา (Atraumatic) 
 2. ปากเครื่องมือแบน แบบฟนถี่ (Serrated) ยาวไมเกิน 19 มม. และเปดไดกวางสุดไมเกิน 23 มม. 

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

รายการท่ี 8  ถุงใสเนื้อเย่ือ 
คุณสมบัติ ใชสําหรับใสเนื้อเย่ือในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. เปนถุงใสเนื้อเย่ือ  
 2. ขนาดของถุงกวางไมเกิน 5 นิ้ว ยาวไมเกิน 8 นิ้ว 
 3. บรรจุอยูในทอพลาสติกแข็งใชไดกับตัวแทงหนาทองเสนผานศูนยกลาง 10 มม. 11 มม. หรือ 12 มม. 
 4. มีปริมาตรความจุไมเกิน 750 มล. 

รายการท่ี 9 เครื่องมือสําหรับดันหรือกดเนื้อเย่ือ ขนาด 5 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับดันหรือกดเนื้อเย่ือ ในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. สําหรับดันหรือกดเนื้อเย่ือหรืออวัยวะในชองทองในการผาตัดดวยกลอง 
 2. มีขนาดเสนผานศูนยกลางเครื่องมือ 5 มม. ความยาวไมเกิน 31 มม. 

3. กานเครื่องมือผลิตจากโลหะกวาง 4 มม. เมื่อเลื่อนออกมาสุดจะมีความยาว 30 มม.และโคงทํามุม 180 องศา  
 4. ดามจับมีปุมสําหรับเลื่อนปลายเครื่องมือที่ใชดันหรือกดเนื้อเยื่อเขาและออกจากกานเครื่องมือ 
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รายการท่ี 10 เครื่องมือสําหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเย่ือขนาด 10 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเย่ือ ในการผาตัดดวยกลอง 
คุณลักษณะ 
 1. สําหรับดึงรั้งหรือกดเนื้อเยื่อในการผาตัดดวยกลอง 
 2. มีขนาดเสนผานศูนยกลางเครื่องมือ 10 มม. ความยาวไมเกิน 32 ซม.  
 3. ทายดามจับมีปุมสําหรับหมุนเพ่ือเลื่อนปลายเครื่องมอืเขาและออกจากกานเครื่องมือ 

รายการท่ี 11 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหารขนาดไมนอยกวา 60-3.8 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับใชกับเครื่องมือตัดและเย็บ ลําไสหรือกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปดขนาดไมนอยกวา 2.84 มม. 
 2. กอนการเย็บปดมีความสูงไมนอยกวา 3.8 มม. และสูงไมนอยกวา 1.5 มม. หลังการปดเย็บ 
 3. มีความยาวแนวลวดเย็บไมนอยกวา 60 มม. 

4. ลวดเย็บจํานวนไมนอยกวา 4 แถว วางตัวขางละไมนอยกวา 2 แถว สลับสับหวาง และมีใบมีดตัดตรงกลาง 
เพ่ือแยกชั้นเนื้อออกจากกัน 
5. ตลับบรรจุประกอบดวยลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเย่ือ, กลไกการดันลวดเย็บ 

 6. ตลับบรรจุสีฟา (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 

รายการท่ี 12 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 60-4.8 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับใชกับเครื่องมือตัด เย็บลําไส และกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปดขนาดไมนอยกวา 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 และมีใบมีดตัด      
    ตรงกลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อออกจากกัน 
5. ตลับบรรจุประกอบดวยลวดเย็บ, ใบมีด, และกลไกการควบคุมเนื้อเย่ือ, กลไกการดันลวดเย็บ 

 6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี)  
 7. ในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 
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                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

รายการท่ี 13  ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 80 – 3.8 มม 
คุณสมบัติ สําหรับใชกับเครื่องมือตัด เย็บลําไสหรือกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปด 
ขนาดไมนอยกวา 2.84 มม. 

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

4. ลวดเย็บจํานวนไมนอยกวา 4 แถว วางตัวขางละไมนอยกวา 2 แถว สลับสับหวาง และมีใบมีดตัดตรง
กลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อออกจากกัน 
5. ตลับบรรจุประกอบดวย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเย่ือ, กลไกการดันลวดเย็บ 

 6. ตลับบรรจุมีสีฟา (รหัสสี) 
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 

รายการท่ี 14  ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 80-4.8 มม. 
คุณสมบัติ 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
กลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อออกจากกัน 
5. ตลับบรรจุประกอบดวย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเย่ือ, กลไกการดันลวดเย็บ 

 6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

รายการท่ี 15 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 100-3.8 มม. 
คุณสมบัติ  สําหรับใชกับเครื่องมือตัด เย็บลําไสและกระเพาะอาหาร 
คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยลวดเย็บไททาเนียม มีความกวางของลวดเย็บกอนเย็บปดขนาด 
ไมนอยกวา 2.84 มม. 

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

 3. มีความยาวแนวลวดเย็บไมนอยกวา 100 มม. 
4. ลวดเย็บจํานวน ไมนอยกวา 4 แถว วางตัวขางละไมนอยกวา 2 แถว สลับสับหวาง และมีใบมีดตัดตรง
กลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อออกจากกัน 

 5. ตลับบรรจุประกอบดวย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเย่ือ, กลไกการดันลวดเย็บ 
 6. ตลับบรรจุสีฟา (รหัสส)ี  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 

รายการท่ี  16 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 100-4.8 มม. 
คุณสมบัติ 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
กลางเพ่ือแยกชั้นเนื้อออกจากกัน 

 5. ตลับบรรจุประกอบดวย ลวดเย็บ, ใบมีด และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ  
 6. ตลับบรรจุสีเขียว (รหัสสี)  
 7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

รายการท่ี 17 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด ไมเกิน 25 มม. 
คุณสมบัติ สําหรับตัดและเย็บเนื้อเย่ือภายในชองทองแบบวงกลม 
คุณลักษณะ 
 1. สําหรับตัดตอหลอดอาหาร และลําไส ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกไมเกิน 25 ม.ม 

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. เมื่อตัดตอเนื้อเย่ือแลวจะมีขนาด lumen ไมเกิน 16.6 มม. 

5. เมื่อยิงแลวสวนบารองจะพลิกเขาหาแกนบารอง (TILT TOP ENVIL) หลังจากหมุนปลายเครื่องมือ                          
2 รอบ  เพ่ือความสะดวกในการนําเครื่องมือออก 
6. การยิงตองบีบดามยิงดานลางใหชิดดานบนและจะมีเสียง “คลิก” และเสียง “ครั้นช” บอก นอกจากนี้
ยังมีกลไกความปลอดภัยที่จะทําใหไมสามารถยิงไดถาไมอยูในระยะปลอดภัย 

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

รายการท่ี 18 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด ไมเกิน 28 มม. 
คุณสมบัติ 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. หลังการเย็บปด 
 3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหวางในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม 
 4. เมื่อตัดตอเนื้อเย่ือแลวจะมีขนาด lumenไมเกิน 19.5 มม. 

5. เมื่อยิงแลวสวนบารองจะพลิกเขาหาแกนบารอง (TILT TOP ENVIL) หลังจากหมุน ปลายเครื่องมือ 2 รอบ     
    เพื่อความสะดวกในการนําเครื่องมอืออก 
6. การยิงตองบีบดามยิงดานลางใหชิดดานบนและจะมีเสียง “คลิก” และ เสียง “ครั้นช” บอก    
    นอกจากนี้ยังมีกลไกความปลอดภัยที่จะทําใหไมสามารถ ยิงไดถาไมอยูในระยะปลอดภัย 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

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

รายการท่ี 19 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาดไมเกิน 31 มม. 
คุณสมบัติ 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. หลังการเย็บปด 

 3. ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ 2 แถว สลับสับหวางในแนววงกลมรอบใบมีดแบบวงกลม 
 4. เมื่อตัดตอเนื้อเย่ือแลวจะมีขนาด lumen ไมเกิน 22.5  มม. 

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

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

รายการท่ี   20  เครื่องมือตัดและตอลําไส ไมเกิน 25 มม.ขนาดความยาวพิเศษ 
คุณสมบัติ สําหรับตัดและเย็บเนื้อเย่ือภายในชองทองแบบวงกลม 
คุณลักษณะ  

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. เมื่อตัดตอเนื้อเยื่อแลว lumen จะมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 16.6 มม. 
5. เครื่องมือมีความยาวแกน 35 ซม. 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

6. บารองสามารถพลิกเขาหาแกนบารองได   
7. มีเสียงและระบบรับความรูสึกสัมผัสขณะใชงาน 
8. บรรจุอยูในซองปราศจากเชื้อพรอมใช 

รายการท่ี 21    เครื่องมือตัดและตอลําไส ไมเกิน 28 มม.ขนาดความยาวพิเศษ  
คุณสมบัติ  สําหรับตัดและเย็บเนื้อเย่ือภายในชองทองแบบวงกลม 
คุณลักษณะ  

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

2. ลวดเย็บมีขนาดกวางไมเกิน 0.24 มม. ยาว ไมเกิน 0.35 มม. จํานวนไมเกิน 26 ตัว ความสูงของตัวลวด       
กอนการยิงเย็บปดไมเกิน  4.8  มม. และสูงไมเกิน 2.0 มม. หลังการเย็บปด 

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

 
รายการท่ี 22 เครื่องมือสําหรับใชเปนบารองพรอมสายนําสงในการตัดตอเนื้อเยื่อแบบกลม ไมเกิน 25 มม. 
คุณสมบัติ  สําหรับนําสงบารองในการตัดตอเนื้อเย่ือแบบกลม 
คุณลักษณะ 

1. สําหรับนําสงบารอง โดยใชรวมกับตัวเครื่องตัดตอหลอดอาหาร  และ ลําไสที่มขีนาดเสนผาน
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   
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

รายการท่ี 23   ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 มม. 
 สําหรับเนื้อเย่ือที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม.  
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตัดเนื้อเยื่อขนาดไมเกิน 1.50 – 2.25 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได 

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

 4. สามารถเย็บปดเนื้อเยื่อไดยาว 45 มม. 
 5. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 6. เปนชนิดใชครั้งเดียวทิ้งไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก 
 8. ตลับบรรจุสีมวง 
 
รายการท่ี  24 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 มม. 
  สําหรับเนื้อเย่ือที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม.  
คุณสมบัติ  ใชสําหรับเย็บปดและตัดเนื้อเยื่อขนาดไมเกิน 1.50 – 2.25 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได 

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

 4. สามารถเย็บปดเนื้อเยื่อไดยาว 60 มม. 
 5. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 6. เปนชนิดใชครั้งเดียวทิ้งไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก 
 8. ตลับบรรจุสีมวง 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

รายการท่ี  25  ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 30 มม. 
                    สําหรับเนื้อเยื่อท่ีมีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)  
คุณสมบัติ  ใชสําหรับเย็บปดและตัดเนื้อเยื่อขนาดไมเกิน 0.88 – 1.88 มม.  
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได 

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

 4. สามารถเย็บปดเนื้อเยื่อไดยาว 30 มม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 7. เปนชนิดใชครั้งเดียวทิ้งไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีแทน 
 
รายการท่ี  26 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 มม. 
                  สําหรับเนื้อเย่ือที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)  
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตัดเนื้อเยื่อขนาดไมเกิน 0.88-1.88 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได 

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

 4. สามารถเย็บปดเนื้อเยื่อไดยาว 45 มม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 7. เปนชนิดใชครั้งเดียวทิ้งไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีแทน 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

รายการท่ี 27 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 มม. 
 สําหรับเนื้อเย่ือที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. แบบปลายโคงมน  
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได  

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

 4. สามารถเย็บปดเนื้อเยื่อไดยาว 45 มม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 7. เปนชนิดใชครั้งเดียวทิ้งไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีมวง 
รายการท่ี 28  ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 มม. 
  สําหรับเนื้อเย่ือที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. แบบปลายโคงมน  
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88-1.88 มม.  
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได 

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

 4. สามารถเย็บปดเนื้อเยื่อไดยาว 60 มม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 7. เปนชนิดใชครั้งเดียวทิ้งไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีแทน 
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                                  ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
       (นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์)                                 (นางสาวญานิกา  เปยมคลา) 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (นางสาวผึ้งเพชร    ปรชีุม)                                    (นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี) 
 
 

รายการท่ี 29   ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 มม. 
  สําหรับเนื้อเย่ือที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. แบบปลายโคงมน  
คุณสมบัติ ใชสําหรับเย็บปดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 มม. 
คุณลักษณะ 
 1. ใชประกอบรวมกับดามปนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเย่ือขนาด 12 มม. แบบปรับมุมได  

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

 4. สามารถเย็บปดเนื้อเยื่อไดยาว 60 มม. 
5. ตลับบรรจุดานบารองมีปลายโคงมนสีทอง 

 6. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. 
 7. เปนชนิดใชครั้งเดียวทิ้งไมสามารถบรรจุลวดเย็บไดอีก 

8. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไมสามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อไดอีก  
 9. ตลับบรรจุสีมวง 
 

รายการท่ี 30  เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สําหรับการผาตัดแบบ 
OPEN ขนาดเสนผานศนูยกลางกาน 5 มิลลิเมตร 

คุณสมบัติ อุปกรณเช่ือมปดเสนเลือดดวยไฟฟาที่ใชกับเครื่องจี้ไฟฟาและเช่ือมปดหลอดเลือด 
คุณลักษณะ  
 1. เครื่องมือสามารถเชื่อมปดหลอดเลือดไดสูงสุดไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร 
 2. สําหรับใชในการผาตัดแบบ open  
 3. สวนดามจับประกอบดวย   
 - สวนดามจับ ซึ่งมีสวนที่สอดมือสําหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพ่ือคีบจับหลอดเลือด  
 - ตัวหมุนสีเทา สําหรับหมุน Rotation สวน Shaft, หมุนซายขวา ไดไมนอยกวา 180 องศา 
 - ปุมกด Hand switch activate sealing สีมวง สําหรับกดปลอยพลังงานเพ่ือเชื่อมปดหลอดเลือด 
 - สามารถกด Activate sealing ไดทั้ง Hand switch และ Foot switch   
 - มีสวนควบคุมการตัดดวยใบมีด  
 4. รายละเอียดของสวนกานเครื่องมือ (Shaft)   
 - เสนผานศนูยกลางของกานเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 
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 - ความยาวของกานเครื่องมือ (Shaft Length)   ไมนอยกวา 23 เซนติเมตร 
 - องศาการหมุนของกานเครื่องมือ (Shaft Rotation)  ไมนอยกวา 180  องศา 
 - ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length)   ไมนอยกวา 18.3 มิลลิเมตร 
 - ความยาวของสวนที่ปลอยใบมีด   (Cut Length)  ไมนอยกวา 16.8 มิลลิเมตร 
 5. ปากเครื่องมือเคลือบนาโน  
 
รายการท่ี 31 เครื่องมือเชื่อมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สําหรับการผาตัดภายใต
 กลองขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ อุปกรณเช่ือมปดเสนเลือดดวยไฟฟาที่ใชกับเครื่องจี้ไฟฟาและเช่ือมปดหลอดเลือด 
คุณลักษณะ  
 1.  เครื่องมือสามารถเชื่อมปดหลอดเลือดไดสูงสุดไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร 
 2. สําหรับใชในการผาตัดผานกลอง (Laparoscopic surgery)   
 3. สวนดามจับประกอบดวย   
 - สวนดามจับ ซึ่งมีสวนที่สอดมือสําหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพ่ือคีบจับหลอดเลือด   
 - ตัวหมุนสีเทา สําหรับหมุน Rotation สวน Shaft หมุนซายขวา ไดไมนอยกวา 180 องศา 
 - ปุมกด Hand switch activate sealing สีมวง สําหรับกดปลอยพลังงานเพื่อเชื่อมปดหลอดเลือด 
 - สามารถกด Activate sealing ไดทั้ง Hand switch และ Foot switch   
 - มีสวนควบคุมการตัดดวยใบมีด  
 4. รายละเอียดของสวนกานเครื่องมือ (Shaft)   
 - เสนผานศนูยกลางของกานเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไมนอยกวา   5  เซนติเมตร 
 - ความยาวของกานเครื่องมือ (Shaft Length)   ไมนอยกวา 37 เซนติเมตร 
 - องศาการหมุนของกานเครื่องมือ (Shaft Rotation)  ไมนอยกวา  180  องศา 
 - ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length)   ไมนอยกวา 18.3 มิลลิเมตร 
 - ความยาวของสวนที่ปลอยใบมีด (Cut Length)  ไมนอยกวา 16.8 มิลลิเมตร 
 5. ปากเครื่องมือเคลือบนาโน 
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รายการท่ี 32  เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลือบสารนาโน สําหรับการผาตัดแบบ OPEN 
 ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ      อุปกรณเช่ือมปดเสนเลือดดวยไฟฟาที่ใชกับเครื่องจี้ไฟฟาและเช่ือมปดหลอดเลือด 
คุณลักษณะ    
 1. เครื่องมือสามารถเชื่อมปดหลอดเลือดไดสูงสุดไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร  
 2. สําหรับใชในการผาตัดแบบ open  
 3. สวนดามจับประกอบดวย   
 - สวนดามจับ ซึ่งมีสวนที่สอดมือสําหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพ่ือคีบจับหลอดเลือด  
 - ตัวหมุนสีเทา สําหรับหมุน Rotation สวน Shaft, หมุนซายขวาไดไมนอยกวา 180 องศา   
 - ปุมกด Hand switch activate sealing สีมวง สําหรับกดปลอยพลังงานเพ่ือเชื่อมปดหลอดเลือด 
 - สามารถกด Activate sealing ไดทั้ง Hand switch และ Foot switch   
 - มีสวนควบคุมการตัดดวยใบมีด  
 4. รายละเอียดของสวนกานเครื่องมือ (Shaft)   
 - เสนผานศนูยกลางของกานเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 
 - ความยาวของกานเครื่องมือ (Shaft Length)   ไมนอยกวา 23 เซนติเมตร 
 - องศาการหมุนของกานเครื่องมือ (Shaft Rotation)  ไมนอยกวา 180  องศา 
 - ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length)   ไมนอยกวา 18.3 มิลลิเมตร 
 - ความยาวของสวนที่ปลอยใบมีด (Cut Length)  ไมนอยกวา 16.8 มิลลิเมตร 
 5. ปากเครื่องมือเคลือบนาโน  

รายการท่ี 33  เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลือบนาโน สําหรับการผาตัดภายใตกลอง
 ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ      อุปกรณเช่ือมปดเสนเลือดดวยไฟฟาที่ใชกับเครื่องจี้ไฟฟาและเช่ือมปดหลอดเลือด 
คุณลักษณะ  
 1. เครื่องมือสามารถเชื่อมปดหลอดเลือดไดสูงสุดไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร  
 2. สําหรับใชในการผาตัดผานกลอง (Laparoscopic surgery)   
 3. สวนดามจับประกอบดวย   
 - สวนดามจับ ซึ่งมีสวนที่สอดมือสําหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพ่ือคีบจับหลอดเลือด  
 - ตัวหมุนสีเทา สําหรับหมุน Rotation สวน Shaft, หมุนซายขวาไดไมนอยกวา 350 องศา    
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 - ปุมกด Hand switch activate sealing สีมวง สําหรับกดปลอยพลังงานเพ่ือเชื่อมปดหลอดเลือด 
 - สามารถกด Activate sealing ไดทั้ง Hand switch และ Foot switch   
 4. มีสวนควบคุมการตัดดวยใบมีด  
 - รายละเอียดของสวนกานเครื่องมือ (Shaft)   
 - เสนผานศนูยกลางของกานเครื่องมือ (Shaft Diameter) ไมนอยกวา  5 เซนติเมตร 
 - ความยาวของกานเครื่องมือ (Shaft Length)   ไมนอยกวา  37 เซนติเมตร 
 - องศาการหมุนของกานเครื่องมือ (Shaft Rotation)  ไมนอยกวา  350  องศา 
 - ความยาวของปากเครื่องมือ (Seal Length)   ไมนอยกวา 20.3  มิลลิเมตร 
 - ความยาวของสวนที่ปลอยใบมีด (Cut Length)  ไมนอยกวา 18.5  มิลลิเมตร 
 5.  ปากเครื่องมือเคลือบสารนาโน  
 

รายการท่ี 34 กรรไกรจี้ตัดดวยคลื่นความถี่สูง 39 เซนติเมตร 
คุณสมบัติ  อุปกรณจี้หามเลือดและตัดเนื้อเย่ือดวยคลื่นความถี่สูง สําหรับใชในการผาตัดผานกลอง 
คุณลักษณะ :     

1. ใชในการจี้หามเลือดและตัดเนื้อเย่ือดวยคลื่นความถี่สูง สําหรับใชในการผาตัดผานกลอง 
2. ใชไดกับอุปกรณกําเนิดคลื่นความถี่สูง แบบไรสาย 
3. ดามจับมีสวนที่สอดมือสําหรับควบคุมปลายปากคีมคีบ เพ่ือคีบจับเนื้อเยื่อ 
4. แกนเครื่องมือสามารถหมุนได 360 องศา 
5. มีปุมควบคุมการทํางานไดดวยมือ เพ่ือตัดเนื้อเย่ือและเชื่อมปดหลอดเลือด สําหรับการผาตัดผานกลอง 
6. ผิวปากเครื่องมือเรียบ 
7. เชื่อมปดหลอดเลือดไดตั้งแต0.5 ถึง  5 มิลลิเมตร 
8. ความยาว 39 เซนติเมตร ความยาวปาก  14.5 มิลลิเมตร     
9. รายละเอียดของเครื่องมือ   

- ความยาวของเครื่องมือ (Instrument  Length)    39 เซนติเมตร 

- ลักษณะของปากเครื่องมือ (Jaw ) โคง 

- ความยาวของสวนที่ active (active blade)   14.5 มิลลิเมตร 
10. เปนเครื่องมือชนิดใชไดครั้งเดียว ปราศจากเชื้อ พรอมใชงาน 
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เงื่อนไขเฉพาะ 
1. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑจากสถาบันที่สากลรับรองเชน ใบนําสินคาเขาจากตางประเทศ เอกสาร ISO 

เอกสาร FDA หรือ อื่นๆ โดยยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา 
2. มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนาย จากผูผลิต หรือหนังสือแตงจากบริษัทตัวแทนจําหนาย 
3. อุปกรณที่สงมอบจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด 
4. การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันมะเร็งแหงชาติโดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูจะขายสง

มอบภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ไดรับใบสั่งซื้อ 
5. หากอุปกรณมปีญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนสง หรือผลิต บริษัทผูจะขายจะตองรับเปลี่ยนหรือ

ทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
6. ผูจะขายตองรับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณและสวนประกอบเกิดการเสื่อมสภาพกอนหมดอายุการใชงานปกติ 
7. รับประกันความชํารุดบกพรอง 6 เดือน นับถัดจากวันที่รับมอบของในแตละงวด 



ลําดับที่ ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ

1 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 มม. 40 ชิ้น

2 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 มม.มีทอเจาะ 2 ทอ 20 ชิ้น

3 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 มม. ยาว 70 มม. 70 ชิ้น

4 ทอเจาะหนาทองแบบไมมใีบมีด 12 มม. 70 ชิ้น

5 ทอเจาะหนาทองแบบไมมใีบมีด 5 มม.ยาว 70 มม. 120 ชิ้น

6 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 มม. 10 ชิ้น

7 เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 มม. 10 ชิ้น

8 ถุงใสเนื้อเยื่อ 5 ชิ้น

9 เครื่องมือสําหรับดนัหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 5 มม. 20 ชิ้น

10 เครื่องมือสําหรับดงึรั้งหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 10 มม. 4 ชิ้น

11 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 60-3.8 มม. 40 ชิ้น

12 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 60-4.8 มม. 15 ชิ้น

13 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 80-3.8 มม 170 ชิ้น

14 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 80-4.8 มม. 30 ชิ้น

15 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 100-3.8 มม. 40 ชิ้น

16 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 100-4.8 มม. 15 ชิ้น

17 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 25 มม. 6 ชิ้น

18 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 28 มม 70 ชิ้น

19 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 31 มม. 20 ชิ้น

20 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 25 มม. ขนาดความยาวพิเศษ 6 ชิ้น

21 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 28 มม. ขนาดความยาวพิเศษ 4 ชิ้น

22 เครื่องมือสําหรับใชเปนบารองพรอมสายนําสงในการตัดตอเนื้อเยื่อแบบกลมขนาด

 25 มม.
6 ชิ้น

23
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

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

24
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

มม.  สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน  2.25 มม.  (สีมวง)
170 ชิ้น

25
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 30 

มม.  สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)
40 ชิ้น

26
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

มม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)
40 ชิ้น

อุปกรณทางการแพทยสําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง จํานวน 34 รายการ



ลําดับที่ ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ

อุปกรณทางการแพทยสําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง จํานวน 34 รายการ

27
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.

ม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (แบบปลายโคงมน)
15 ชิ้น

28
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

มม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88  มม. (แบบปลายโคงมน)
15 ชิ้น

29
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.

ม.สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (แบบปลายโคงมน)
15 ชิ้น

30
เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลอืบสารนาโน สําหรับการ

ผาตัดแบบ OPEN ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
5 ชิ้น

31
เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลอืบสารนาโน สําหรับการ

ผาตัดภายใตกลองขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
15 ชิ้น

32
เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลอืบนาโน สําหรับการผาตัด

แบบ Open ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
5 ชิ้น

33
เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลอืบนาโน สําหรับการผาตัด

ภายใตกลอง ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
25 ชิ้น

34 กรรไกรจ้ีตัดดวยคล่ืนความถี่สูง 39 เซนติเมตร 3 ชิ้น



ลําดับที่ ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

1 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 12 มม. 40 ชิ้น 2,782.00 111,280.00

2 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 มม.มีทอเจาะ 2 ทอ 20 ชิ้น 2,782.00 55,640.00

3 ตัวเจาะหนาทองแบบไมมีใบมีด 5 มม. ยาว 70 มม. 70 ชิ้น 2,782.00 194,740.00

4 ทอเจาะหนาทองแบบไมมใีบมีด 12 มม. 70 ชิ้น 1,070.00 74,900.00

5 ทอเจาะหนาทองแบบไมมใีบมีด 5 มม.ยาว 70 มม. 120 ชิ้น 1,070.00 128,400.00

6 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 มม. 10 ชิ้น 3,723.60 37,236.00

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

8 ถุงใสเนื้อเยื่อ 5 ชิ้น 1,284.00 6,420.00

9 เครื่องมือสําหรับดนัหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 5 มม. 20 ชิ้น 6,955.00 139,100.00

10 เครื่องมือสําหรับดงึรั้งหรือกดเนื้อเยื่อ ขนาด 10 มม. 4 ชิ้น 6,955.00 27,820.00

11 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 60-3.8 มม. 40 ชิ้น 2,996.00 119,840.00

12 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 60-4.8 มม. 15 ชิ้น 2,996.00 44,940.00

13 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 80-3.8 มม 170 ชิ้น 2,996.00 509,320.00

14 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 80-4.8 มม. 30 ชิ้น 2,996.00 89,880.00

15 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 100-3.8 มม. 40 ชิ้น 2,996.00 119,840.00

16 ลวดเย็บปดลําไสและกระเพาะอาหาร ขนาด 100-4.8 มม. 15 ชิ้น 2,996.00 44,940.00

17 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 25 มม. 6 ชิ้น 9,694.20 58,165.20

18 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 28 มม 70 ชิ้น 9,694.20 678,594.00

19 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 31 มม. 20 ชิ้น 9,694.20 193,884.00

20 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 25 มม. ขนาดความยาวพิเศษ 6 ชิ้น 11,770.00 70,620.00

21 เครื่องมือตัดและตอลําไสขนาด 28 มม. ขนาดความยาวพิเศษ 4 ชิ้น 11,770.00 47,080.00

22 เครื่องมือสําหรับใชเปนบารองพรอมสายนําสงในการตัดตอเนื้อเยื่อแบบกลมขนาด

 25 มม.
6 ชิ้น 9,095.00 54,570.00

23
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

มม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 ม.ม. (สีมวง)
90 ชิ้น 6,607.25 594,652.50

24
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

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

25
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 30 

มม.  สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)
40 ชิ้น 6,607.25 264,290.00

26
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 

มม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88 มม. (แบบปลายโคงมน)
40 ชิ้น 6,607.25 264,290.00

อุปกรณทางการแพทยสําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง จํานวน 34 รายการ



ลําดับที่ ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

อุปกรณทางการแพทยสําหรับเจาะหนาทองในการผาตัดดวยกลอง จํานวน 34 รายการ

27
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.

ม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (แบบปลายโคงมน)
15 ชิ้น 6,607.25 99,108.75

28
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 

มม. สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 1.88  มม. (แบบปลายโคงมน)
15 ชิ้น 6,607.25 99,108.75

29
ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.

ม.สําหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาไมเกิน 2.25 มม. (แบบปลายโคงมน)
15 ชิ้น 6,607.25 99,108.75

30
เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลอืบสารนาโน สําหรับการ

ผาตัดแบบ OPEN ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
5 ชิ้น 19,260.00 96,300.00

31
เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายตรงปากเคลอืบสารนาโน สําหรับการ

ผาตัดภายใตกลองขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
15 ชิ้น 19,260.00 288,900.00

32
เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลอืบนาโน สําหรับการผาตัด

แบบ Open ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
5 ชิ้น 19,260.00 96,300.00

33
เครื่องมือเช่ือมปดหลอดเลือดชนิดปลายโคงปากเคลอืบนาโน สําหรับการผาตัด

ภายใตกลอง ขนาดเสนผานศูนยกลางกาน 5 มิลลิเมตร
25 ชิ้น 19,260.00 481,500.00

34 กรรไกรจ้ีตัดดวยคล่ืนความถี่สูง 39 เซนติเมตร 3 ชิ้น 19,260.00 57,780.00

6,409,016.45รวมทั้งหมด
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