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1 Arm sling No.S 1 pcs 140
 - ท ำจำกผำ้ตำข่ำย Nylon แบบน่ิมยืดหยุน่พอดี ลกัษณะเป็นถุงสวมเขำ้กบัแขนมีสำยคลอ้งรอบคอ 
และสำยลอ็คโอบล ำตวั ตรงปลำยมีลอ็คกำ้มป ูช่วยในกำรปรับต ำแหน่งของสำยคลอ้งคอ สำมำรถ
ถอดเขำ้ออกไดง่้ำย

2 Arm sling No.M 1 pcs 394  - ตดัเยบ็เรียบร้อย ไม่มีปมดำ้ยหรือตะเขบ็ท่ีไม่เรียบร้อย
3 Arm sling No.L 1 pcs 444  - สวมใส่แลว้มีควำมพอดีและรู้สึกสบำย ไม่ปวดมำกข้ึน
4 Arm sling No.XL 1 pcs 70  - สำยส ำหรับเก่ียวน้ิวหวัแม่มือ มีควำมพอดีเก่ียวน้ิวแลว้แขนอยูใ่นแนวปกติ ไม่ดึงร้ังผิดรูป

 - มีหลำยขนำดใหเ้ลือก โดย 
   Size S มีขนำดกวำ้ง 5.5-5.7 น้ิว ยำว 15-16 น้ิว
   Size M มีขนำดกวำ้ง 7.0-7.2 น้ิว ยำว 16-17 น้ิว
   Size L มีขนำดกวำ้ง 7.0-7.2 น้ิว ยำว 17-18 น้ิว
   Size XL มีขนำดกวำ้ง 7.5-7.7 น้ิว ยำว 18-19 น้ิว
 - บรรจุในถุงซิปหรือกล่องกระดำษเรียบร้อย สวยงำม
 - ระบวุนัหมดอำยท่ีุแกนกระดำษดำ้นใน หรือภำชนะบรรจุแต่ละมว้น
 - หลงัผำ่นกำรน่ึงตำมก ำหนดเทปตอ้งเปล่ียนเป็นสีด ำเห็นไดช้ดัเจน  ตำมรอยเส้น ตลอดเส้น
 - แถบสีด ำมีระยะห่ำง 1 - 1.5 เซนติเมตร ตลอดสำย
 - ใหผู้เ้สนอรำคำระบคุวำมยำวต่อมว้น
 - แผน่กรองเลือด ขนำด 200 ไมครอน กรองเลือดไดดี้ เลือดไม่แขง็ตวั (ไม่ Clot)
 - ขนำดหยดเป็นแบบขนำด 15-20 หยด ต่อมิลลิลิตร
 - มีรำงรอกสำมำรถควบคุมกำรไหลของเลือดไดต้ำมตอ้งกำร
 - ลูกกล้ิงไม่หลุดออกจำกรำง และเม่ือปรับแลว้ตอ้งไม่คลำย สำมำรถควบคุมกำรหยดของสำรน ้ำไดดี้ตลอดกำรใชง้ำน

 - Adaptor ปลำยสำยสำมำรถต่อเขำ้กบัเขม็หรือ IV Catheter ไดท้กุยีห่อ้และไม่ร่ัวซึม
 - จุกแทงต่อเขำ้กบัถุงเลือดมีควำมคม แทงเขำ้ไดง่้ำย

จ ำนวนที่

จัดซื้อ

จ ำนวนตวัอย่ำง

ที่ต้องส่ง

14,270 15 ช้ิน6 Blood transfusion set 1 pcs

คุณลกัษณะเฉพำะ

ทกุเบอร์
เบอร์ละ 2 ช้ิน

5 Autoclave tape 1/2" 1 roll 643  3 มว้น

ล ำดบั รำยกำร
ขนำด

บรรจุ

หน่วย

ย่อย
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Blood transfusion set (ต่อ)  - บรรจุในถุงพลำสติก 1 หรือ 2 ชั้น ไม่ฉีกขำดง่ำย และผำ่นกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือ (Sterile)
 - ระบวุนัหมดอำยบุนซองบรรจุ  และบนกล่องบรรจุ  โดยไม่ติดเป็นสต๊ิกเกอร์

7 Bottle 30 ml plastic 1 pcs 4,900 2  - ฝำจุกตอ้งปิดไดส้นิท  ไม่คลำยออกง่ำย ไม่ร่ัวซึม
8 Bottle 60 ml plastic 1 pcs 11,840 2  - ขวดมีควำมแขง็แรง  ไม่ฉีกขำดง่ำย
9 Bottle 180ml plastic 1 pcs 3,000 2  - มีขีดบอกระดบัปริมำตรขำ้งขวด
10 Bottle 240 ml plastic 1 pcs 6,740 2
11 Bottle 450 ml plastic 1 pcs 1,800 2
12 Chest electrode ผูใ้หญ่ 50's pack 99 1 pack  -เน้ือเทปท ำจำกโฟมหรือเยือ่กระดาษ (Micropore) มีรูพรุนช่วยในการระบายอากาศและความช้ืน

 -เคลือบดว้ยกำวชนิดท่ีท ำใหเ้กิดอำกำรแพน้อ้ยท่ีสุด (มีเอกสำรเก่ียวกบักำวท่ีใช้)
 -มีแผน่กระดำษมนัหรือแผน่พลำสติก ติดอยูบ่นกำว เพ่ือป้องกนัไม่ใหต้วัขั้วไฟฟ้ำติดกนัเอง
 -โซลิด เจล (Solid gel) มีลกัษณะคลำ้ยเจลล่ี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรยึดติดของแผน่ขั้วไฟฟ้ำ 
อีกทั้งไม่ไหลเยิม้มำเป้ือนบริเวณท่ีติดกำว และไม่ทิง้ครำบเจลไวบ้นผิวหนงั
 -เจล มีเปอร์เซ็นตข์องคลอไรดต์  ่ำ ช่วยป้องกนักำรเกิดอำกำรแพบ้นผิวหนงัของคนไข้
 -ปุ่ มโลหะ ส ำหรับขอ้ต่อกบัสำยของเคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจไฟ้ฟ้ำ เป็นชนิดซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์
 -บรรจุในซอง  ระบวุนัหมดอำยชุดัเจน

13 chromic catgut 0/0 ติดเขม็ 12 pcs 7  - ชนิดติดเขม็ ควำมยำวตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 75 เซนติเมตร เขม็ตอ้งคม ไดข้นำดตำมมำตรฐำน
14 chromic catgut 1/0 ติดเขม็ 12 pcs 45  - เส้นใยถูกบรรจุอยูใ่นถุงซอง 2 ชั้น และปรำศจำกเช้ือ
15 chromic catgut 2/0 ติดเขม็ 12 pcs 39  - ถุงชั้นในมีน ้ำยำปรำศจำกเช้ือท่ีใชถ้นอมเส้นใย
16 chromic catgut 3/0 ติดเขม็ 12 pcs 26  - เส้นใยเหนียว  ไม่ขำดง่ำย
17 chromic catgut 4/0 ติดเขม็ 12 pcs 16  - ขนำดเส้นใยตอ้งไดม้ำตรฐำนตำมเบอร์ท่ีบรรจุ

 - ระบวุนัหมดอำยบุนซองและกล่องบรรจุ

เบอร์ 2/0 
และเบอร์ 3/0 
อยำ่งละ 1 
โหล พร้อม
กล่องบรรจุ
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18 Comply Steam indicator 500 pcs 44
 - เป็นแผน่ตรวจสอบทำงเคมีภำยในเพ่ือใชใ้นกำรตรวจสอบตวัแปรท่ีก ำหนดท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพ

ในกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือดว้ยไอน ้ำภำยในแต่ละหีบห่อ เป็นตัวบ่งช้ีทางเคมี อย่างน้อยระดบั 5 

(Integrating Indicators) ขึ้นไป
 - แผน่ตรวจสอบมีส่วนประกอบอยำ่งนอ้ย คือ 1) ผนึกสำรเคมี ท่ีสำมำรถตรวจสอบไอน ้ำและอุณหภูมิ
ไดเ้ป็นอยำ่งละเอียด  2) แผน่กระดำษเพ่ือใหผ้นึกเคมีท่ีหลอมเหลวละลำยเคล่ือนท่ีไปตำมแผน่กระดำษ
เพ่ือช่วยในกำรอ่ำนและแปลผล  3) แผน่ฟิลม์พลำสติกหรือกระดำษท่ีเคลือบอยูด่ำ้นหน
 - แผน่ตรวจสอบทำงเคมีภำยในสำมำรถตรวจสอบพำรำมิเตอร์ท่ีมีผลต่อกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือดว้ยไอน ้ำ 
ไดแ้ก่ ไอน ้ำ อุณหภูมิ และเวลำ
 - ผลึกสำรเคมีจะหลอมเหลวละลำยเม่ือสมัผสักบัไอน ้ำ ณ อุณภูมิท่ีก ำหนดและเคล่ือนท่ีไปบนแผน่กระดำษ
โดยมีควำมสมัพนัธก์บัระยะเวลำและอุณหภูมิท่ีสมัผสั
 - สำมำรถตรวจสอบในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 118 OC ถึง 138 OC ทั้งระบบ Gravity และ Prevacuum
 - แผน่ฟิลม์และอลูมิเนียมฟอยดท่ี์หุม้ดำ้นบนและล่ำงป้องกนัไม่ใหส้มัผสักบักำรผลึกของสำรเคมี
 - ใชง้ำนไดง่้ำยโดยใส่เขำ้ไปภำยในหีบห่อ ตรงบริเวณท่ีไอน ้ำแทรกซึมผำ่นไดย้ำกเพ่ือควบคุมภำยในแต่ละหีบห่อ

 - ท ำกำรอ่ำนและแปลผลไดง่้ำย โดยดูจำกกำรเคล่ือนท่ีของผนึกสำรเคมีไปตำมช่องเทำ่นั้นไม่ตอ้งมำแปลผล
จำกสี และสำมำรถเกบ็ไวใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรควบคุมคุณภำพไดอ้ยำ่งถำวร โดยสีไม่ซีดจำงเม่ือเวลำผำ่น
ไป  - แผน่ตรวจสอบทำงเคมีท่ีผลิตผำ่นขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกลเร่ืองตวัช้ีวดัทำงเคมี
 - บนภำชนะท่ีบรรจุหรือแผน่ตรวจสอบตอ้งระบ ุLot.ท่ีผลิต และวนัหมดอำยุ

19 Elastic bandage 3" 1 doze 112 6 มว้น  - ผำ้ยืดไดจ้ำกกำรทอ ขอบดำ้นยำวทอในตวั  ขอบไม่ลุ่ย
20 Elastic bandage4" 1 doze 250 6 มว้น  - สำมำรถน ำมำซกัท ำควำมสะอำดตำมปกติ เพ่ือน ำกลบัมำใชใ้หม่
21 Elastic bandage 6" 1 doze 126 6 มว้น  -  ผำ้ยืดมว้นอยำ่งเรียบร้อย มีคลิบยึดปลำยมว้น  บรรจุในซองห่อหุม้ดว้ยพลำสติก เกบ็ไวไ้ดน้ำน

 -  ควำมยำวหลงัยืดไม่นอ้ยกว่ำ 5 หลำ
 - ระบวุนัหมดอำยบุนห่อบรรจุและกล่องบรรจุ

20 ช้ิน พร้อม
บรรจุภณัฑ์
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22 Endothecheal tube NO.2.5 ไม่มี cuff 1 pcs 25
 - ทอ่มีลกัษณะใส ท ำจำกพลำสติก PVC Medical grade โดยมีหนงัสือรับรองเก่ียวกบัชนิดของวสัดุพลำสติก
ท่ีใช ้ สำยไม่แขง็ไม่ระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ

23 Endothecheal tube NO.3 ไม่มี cuff 1 pcs 40  -  ไม่หกังอง่ำย
24 Endothecheal tube NO.3.5 ไม่มี cuff 1 pcs 30  - เป็น  High Volume Balloon low Presure  มี Murphy eye
25 Endothecheal tube NO.4 ไม่มี cuff 1 pcs 30  - ขนำด 2.5 - 5 เป็นแบบ ไม่มี Cuff บนทอ่มีตวัเลขบอกระยะทกุระยะเป็นเซนติเมตร เร่ิมตั้งแต่ 7 เซนติเมตร
26 Endothecheal tube  NO.4.5 ไม่มี cuff 1 pcs 30  - ขนำด 5.5 - 8 เป็นแบบมี Cuff
27 Endothecheal tube  NO.5 ไม่มี cuff 1 pcs 30  - Cuff  ตอ้งไม่ร่ัวง่ำย มีควำมยืดหยุน่
28 Endothecheal tube  NO.5.5 1 pcs 25  -  ตอ้งมี Cord Marker ทกุเบอร์
29 Endothecheal tube  NO.6 1 pcs 105  - มีขอ้ต่อมำตรฐำน ขนำด 15 มม. สำมำรถต่อกบัอุปกรณ์ดมยำสลบและเคร่ืองช่วยหำยใจได้
30 Endothecheal tube  NO.6.5 1 pcs 550  - บนตวัทอ่มีตวัเลขบอกระยะทกุระยะอยำ่งต่อเน่ือง และ black marker เพ่ือกะระยะควำมลึกของกำรใส่ทอ่
31 Endothecheal tube  NO.7 1 pcs 4,842  - ขำ้ง Tube มี Radio line  สำมำรถ X-RAY เห็นต ำแหน่งท่ีชดัเจน
32 Endothecheal tube NO.7.5 1 pcs 3,195  - สอดใส่ไดท้ั้งทำงจมูก และ ปำก
33 Endothecheal tube NO.8 1 pcs 650  - Pilot Balloon ไม่ร่ัวซึมง่ำยสำมำรถสงัเกตแรงดนัใน Cuff และ Pilot Balloon ไดใ้กลเ้คียงกนั

 - ผำ่นกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือ แยกบรรจุ 1 เส้น ในภำชนะพลำสติก 1 ซอง
 - ระบขุนำด ( I.D)  เลขท่ีผลิต ( Lot.no.)  วนัหมดอำย ุ กำรฆ่ำเช้ือ  บนซองบรรจุและกล่องบรรจุใหช้ดัเจน 
โดยไม่ติดเป็นสต๊ิกเกอร์

34 Extension tube 18" 1 pcs 39,040 15 pcs
 -เป็นวสัดุท ำจำก PVC ชนิด Medical Grade ความยาวไม่น้อยกว่า 18 นิว้ โดยมีหนงัสือรับรองเก่ียวกบั
ชนิดของวสัดุพลาสติกท่ีใช้

(พร้อมกล่องบรรจุ)  -สำยส่งมีควำมยืดหยุน่ ไม่หกั พบั งอ มีควำมใส สำมำรถมองเห็นสำรละลำยไดอ้ยำ่งชดัเจน
 -ปลำยดำ้นหน่ึงเป็นขอ้ต่อเอนกประสงค ์สำมำรถต่อเขำ้กบัขอ้ต่อทัว่ไป และมีฝำปิดป้องกนัส่ิงปนเป้ือน
 -ปลำยดำ้นหน่ึงเป็นขอ้ต่อมีขนำดและมุมลำดเอียงไดม้ำตรฐำนสำกล สำมำรถใชไ้ดก้บั IV CATHETER
ทกุขนำดหรือเขม็ส ำหรับผูป่้วย มีฝำครอบป้องกนัส่ิงปนเป้ือน มียำงหุม้ท่ีขอ้ต่อ เพ่ือสะดวกในกำรจบัหมุน 
IV CATHETER หรือเขม็ส ำหรับผูป่้วย

เบอร์ 3, 4, 7.0
 และ 7.5  
อยำ่งละ 10 

เส้น
(พร้อมกล่อง

บรรจุ)
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Extension tube 18" (ต่อ)  -ผำ่นกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือ (Sterile)
 -ระบวุนัผลิตหรือวนัหมดอำย ุบนซองและกล่องบรรจุ อยำ่งชดัเจน

35 Foley catheter NO.8 2 ทำง 1 pcs 30
 - ท ำจำกยำงธรรมชำติเคลือบดว้ยซิลิโคน ท ำใหส้ำยยำงเรียบ ล่ืน ลดกำรระคำยเคืองและกำรเกิดตะกอน
ของปัสสำวะ

36 Foley catheter  NO.10 2 ทำง 1 pcs 60
 - เบอร์ 8-10 สำยยำงมีควำมยำวไม่นอ้ยกว่ำ 25 เซนติเมตร,เบอร์ 12-18 สำยยำงมีควำมยำวไม่นอ้ยกว่ำ
 40 เซนติเมตร

37 Foley catheter  NO.12 2 ทำง 1 pcs 270  - ระบปุริมำณน ้ำท่ีจะบรรจุใน Balloon ตำมขนำดของ Foley catheter

38 Foley catheter  NO.14  2 ทำง 1 pcs 4,695
 - บริเวณ วำลว์ มีสีแตกต่ำงกนัตำมเบอร์ พร้อมทั้งระบเุบอร์เพ่ือควำมสะดวกและป้องกนักำรผิดพลำด
ในกำรเลือกใช้

39 Foley catheter  NO.16 2 ทำง 1 pcs 10,065  -  แยกบรรจุเป็นซอง (ซองละ 1 เส้น) บรรจุในซอง 2 ชั้น ผำ่นกำรฆ่ำเช้ือพร้อมใชท้นัที

40 Foley catheter  NO.18  2 ทำง 1 pcs 1,050
 - ระบขุนำด, วนัผลิต, วนัหมดอำย,ุ เลขท่ีผลิต (Lot.no.), กำรฆ่ำเช้ือ บนซองบรรจุ  และบนกล่องบรรจุ 
ใหช้ดัเจน โดยไม่ติดเป็นสต๊ิกเกอร์

41 Foley catheter  NO.20  2 ทำง 1 pcs 760  - ผำ่นกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือ (Sterile)
42 Foley catheter  NO.22  2 ทำง 1 pcs 160  - ซองบรรจุสะดวกต่อกำรฉีกเพ่ือใช้

43 Gauze absorbent 2"×2"ชนิด 8 พบั 1 ห่อ 2,860 2 ห่อ
 - เป็นผำ้โปร่งชนิดดูดซึม ท่ีพบัทบกนัเป็นชั้นๆ เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผำ้  โดยซ่อนริมผำ้
ไวด้ำ้นในแต่ละชั้น  เป็นผำ้ผืนเดียวกนั ไม่ผำ่นกำรฆ่ำเช้ือ ผลิตจำกผำ้ฝ้ำย 100 % ขำวสะอำด ไม่มีปม ไม่ขำด
 ไม่มีรอยต่อ ไม่มีเศษเส้นดำ้ยตกคำ้ง

44 Gauze absorbent 3"×3"ชนิด 8 พบั 1 ห่อ 19,000 2 ห่อ  - จ ำนวนควำมหนำตำมชั้นท่ีระบไุว ้ 8  ชั้น  และมีควำมกวำ้ง  ควำมยำว  ตำมท่ีระบไุว้

45 Gauze absorbent 3"×4"ชนิด 8 พบั 1 ห่อ 19,000 2 ห่อ
 -แต่ละชั้นมีขนำดเทำ่ๆกนั  ไม่เยบ็ริม ไม่ปรำกฏริมผำ้ หรือเส้นดำ้ยหลุดลุ่ยผำ่นกำรทอเป็นตำรำง
สม ่ำเสมอ  ไม่โยเ้อียง

46 Gauze absorbent 4"×4"ชนิด 8 พบั 1 ห่อ 2,070 2 ห่อ  - มีจ  ำนวนเส้นดำ้ยต่อ 1 ตำรำงน้ิว   มีเส้นดำ้ยพุง่ 18-24 เส้น  เส้นดำ้ยยืน 20-26 เส้น
 - ซกัและน่ึงไดโ้ดยเส้นดำ้ยไม่ขำด  เม่ือผำ่นกำรฆ่ำเช้ือแลว้  สีไม่เปล่ียน

 -เบอร์ 8,10 
เบอร์ละ 10 

เส้น
 -เบอร์ 14, 16,
 18 เบอร์ละ 

10 เส้น
(พร้อมกล่อง

บรรจุ)
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Gauze absorbent (ต่อ)
 - ปรำศจำกสำรเรืองแสง ขนำดบรรจุห่อละ 100 ช้ิน ระบ ุเลขท่ีผลิต (Lot.no.) วนัผลิต และวนัหมดอำย ุ
บนห่อบรรจุ

47
Gauze absorbent 36"×100 หลำ
ตดั 3 หรือ 4 ทอ่น

1 มว้น 177
 - เป็นผำ้โปร่งชนิดดูดซึม ชนิดไม่ผำ่นกำรฆ่ำเช้ือ  ขนำด 36 น้ิว x 100 หลำ เป็นผืนเดียวกนัตลอดมว้น 
ผลิตจำกผำ้ฝ้ำย 100 % ขำวสะอำด ไม่มีปม ไม่ขำด  ไม่มีรอยต่อ  เป็นผืนเดียวกนัตลอดมว้น  
ริมผำ้เรียบไม่หลุดรุ่ยง่ำย  และมว้นไวแ้น่นเรียบร้อย
 - มีขนำดตำมท่ีระบไุว ้คือ 36 น้ิว x100 หลำ ตลอดทั้งมว้น
 - มีจ  ำนวนเส้นดำ้ยพุง่ต่อ 1 ตำรำงน้ิว  มีเส้นดำ้ยพุง่ 18-24 เส้น  เส้นดำ้ยยืน 20-26 เส้น
 - ซกัและน่ึงไดโ้ดยเส้นดำ้ยไม่ขำด  เม่ือผำ่นกำรฆ่ำเช้ือแลว้  ส่ีไม่เปล่ียน
 - ปรำศจำกสำรเรืองแสง ระบวุนัผลิตและวนัหมดอำย ุบนห่อบรรจุ

48 Gauze bandage 2" x 6yds 1 doze 55 2 โหล  - ท ำจำกฝ้ำย 100 % ขำวสะอำด ไม่มีปม  ไม่ขำด ไม่มีรอยต่อ  ไม่เยบ็ริม  เส้นดำ้ยไม่หลุดลุ่ย
49 Gauze bandage 3" x 6yds 1 doze 1,910 2 โหล  - กอ๊ซมีควำมยำวไม่นอ้ยกว่ำควำมยำวตำมท่ีระบ ุ มีควำมกวำ้งสม ่ำเสมอตลอดทั้งมว้น
50 Gauze bandage 4" x 6yds 1 doze 1,070 2 โหล  - จ ำนวนเส้นดำ้ยพุง่ไม่นอ้ยกว่ำ 18-22 เส้นต่อตำรำงน้ิว  เส้นดำ้ยยืนไม่นอ้ยกว่ำ 22-26 เส้นต่อตำรำงน้ิว

 - ระบวุนัผลิตหรือวนัหมดอำย ุบนห่อบรรจุ และห่อบรรจุฉีกง่ำย

51 Glove Disposable เบอร์ XS 1 กล่อง 3,160 2 กล่อง
 -ตอ้งผา่นคุณภาพ  มาตรฐานและขอ้ก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองถุงมือส าหรับ
ตรวจโรค พ.ศ.2555

52 Glove Disposable เบอร์ S 1 กล่อง 8,200 2 กล่อง  -เป็นถุงมือยางท าจากน ้ายางธรรมชาติ  สามารถสวมใส่ไดท้ั้งมือซา้ยและมือขวา

53 Glove Disposable เบอร์ M 1 กล่อง 3,440 2 กล่อง
 -เม่ือตรวจพินิจตอ้งปราศจากต าหนิท่ีเป็นผลเสียต่อการใชง้าน  เช่น ฟองอากาศ  ส่ิงแปลกปลอมในเน้ือยาง 
 ขอบถุงมือยางตอ้งไม่มว้นกลบัขณะใชง้าน

54 Glove Disposable เบอร์ L 1 กล่อง 375 2 กล่อง
 -สารท่ีช่วยใหล่ื้นในการสวมใส่ใหเ้ป็นตาม USP ฉบบัตีพิมพค์ร้ังหลงัสุดในหวัขอ้ ABSORBABLE 
DUSTING POWDER หรือสารอ่ืนท่ีสามารถพิสูจนว์่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภยั
 - ผา่นการทดสอบการร่ัวซึม
 - การเจือสี  สีท่ีใชต้อ้งมีความปลอดภยั

1 มว้น

(ให้ตัดเป็น 4

 ท่อน)
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Glove Disposable  (ต่อ)  - การแต่งกล่ิน  กล่ินท่ีใชต้อ้งไม่เป็นพิษและไม่ท  าใหอ้ายกุารใชง้านของถุงมือยางลดลง
 - การบรรจุตอ้งบรรจุในภาชนะทึบแสง สะอาด หุม้ห่อมิดชิด ทนต่อการขนส่งและการเกบ็รักษาในภาวะปกติ
 - มีความหนาเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร่ัวซึม
 - ระบวุนัหมดอาย ุบนกล่องบรรจุ ช่ือและท่ีตั้ง ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้
 - ส าหรับถุงมือน าเขา้ตอ้งไดรั้บหนงัสือรับรองการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์แบบ บ.น.ท.1

55 Glove surgical NO.6 (แบบ Sterile) 1 คู่ 950  - เป็นถุงมือยำงท ำจำกยำงธรรมชำติ ผ่านการฆ่าเช้ือ (Sterile)
56 Glove surgical NO.6.5 (แบบ Sterile) 1 คู่ 23,400  - ถุงมือแต่ละขำ้งมีเคร่ืองหมำยระบวุ่ำเป็นขำ้งซำ้ยหรือขำ้งขวำ  และมีสญัลกัษณ์บอกขนำด
57 Glove surgical NO.7 (แบบ Sterile) 1 คู่ 6,250  - สำมำรถทนต่อควำมร้อนไดสู้ง (น่ึงฆ่ำเช้ือดว้ยไอน ้ำ)
58 Glove surgical NO.7.5 (แบบ Sterile) 1 คู่ 1,850  - ผำ่นกำรทดสอบรูร่ัว ดว้ยน ้ำ / ลม
59 Glove surgical NO.8 (แบบ Sterile) 1 คู่ 150  -ไม่ฉีกขำดง่ำย

 - ในการเสนอราคา ให้ระบุชนดิว่าเป็น ชนดิมีแป้ง หรือ ชนดิไม่มีแป้ง (สามารถเสนอราคาได้ทั้ง 2 ชนดิ)

 - ขอบถุงมือกระชบัและไม่มว้นกลบั ขณะใชง้ำน

 - ระบวุนัผลิตและวนัหมดอำยบุนกล่อง ช่ือและท่ีตั้ง ผูผ้ลิตหรือผูน้ ำเขำ้
60 Injection  Plug ( หวัต่อส ำหรับฉีดยำ ) 1 pcs 71,950 30 อนั  - ใชต่้อกบั IV Catheter  เพ่ือ Keep vein Open มีควำมยำว 2.5-3 ซม. ไม่รวมฝำปิด

 - บรรจุอยูใ่นภำชนะบรรจุท่ีปรำศจำกเช้ือ
 - ระบวุนัหมดอำยบุนภำชนะทกุช้ินและกล่องบรรจุ
 - เป็นแบบไม่มีเกลียว เม่ือต่อกบั IV CATHETER แลว้ไม่หลุดง่ำย
 - บริเวณจุกยำงมีเน้ือท่ีมำกพอในกำรแทงเขม็ไดง่้ำย  เน้ือยำงแทงเขม็ง่ำย  ไม่เกิดกำรร่ัวซึม  ตลอด
ระยะเวลำกำรใชไ้ม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั

ชนิดมีแป้ง 
เบอร์ละ 2 
โหล 

ชนิดไม่มีแป้ง 
เบอร์ละ 2 โหล
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61 IV Catherter รวมเบอร์ 1 pcs 198,210
1. เป็นเขม็ปลอกชนิด OVER-THE-NEEDLE ส่วนท่ีเป็นเขม็ปลอก (CANULA  CATHETER)  
ซ่ึงอยูด่ำ้นนอกจะคำไวใ้นเส้นเลือดด ำหรือเส้นเลือดแดง  ส่วนเขม็น ำชั้นในท ำดว้ย STAINLESS  STEEL

(No.18, 20, 22, 24, 26)
2.  ตวัเขม็ - ท ำจำก STAINLESS  STEEL  ตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย ์ 
               - เขม็มีลกัษณะตรง  แขง็แรง  ปลำยแหลมคม  ไม่ขรุขระ  ผิวเรียบล่ืน  ไม่เป็นสนิม
3. CATHETER
    - ท ำจำกวสัดุท่ีไม่เป็นพิษ และไม่ท  ำปฏิกิริยำต่อร่ำงกำย ไม่มีปฏิกิริยำต่อสำรละลำยต่ำงๆ
    - มีคุณสมบติัยืดหยุน่ดี  และอยูใ่นร่ำงกำยไดน้ำนโดยไม่หกังอหรือพบัง่ำย
    - ผิวดำ้นนอกและดำ้นในของ CATHETER  และส่วนตวัระหว่ำง  CATHETER  กบั HUB เรียบ
4. ทอ่ต่อปลำยเขม็ เป็นดำ้มจบัลกัษณะแขง็  มองเห็นกำรไหลของเลือดไดช้ดัเจนขณะใชง้ำนส่วนปลำยแผน่
กรองปิดอยูด่ำ้นทำ้ยเพ่ือใหเ้ลือด  สำมำรถไหลเขำ้มำในทอ่ไดแ้ต่ไหลออกไม่ได้
5. ส่วนท่ีใชเ้ช่ือมต่อ (HUB) กบัชุดใหส้ำรน ้ำ (IV  SET)   หรือวสัดุกำรแพทยอ่ื์น   มีขนำดและสีมำตรฐำน
ตำมเบอร์เขม็
6. ปลอกหุม้เขม็มีลกัษณะโปร่งใส  แขง็  เพ่ือใชป้้องกนักำรบิดงอ  ท่ิมแทง  และปนเป้ือนของเขม็
7. กำรบรรจุ  บรรจุอยูใ่นภำชนะพลำสติกท่ีปรำศจำกเช้ือ  ป้องกนักำรปนเป้ือนและบนภำชนะบรรจุ   
ระบวุนัหมดอำยทุกุช้ิน  และกล่องบรรจุระบวุนัเดือนปีท่ีผลิต  วนัหมดอำย ุ รุ่นท่ีผลิต
8. ผำ่นกรรมวิธีกำรฆ่ำเช้ือโดยกำรใชก้ำ๊ซเอทิลีนออกไซด ์ หรือกำรฉำยรังสีแกมมำ  หรือกำรฉำยรังสี
อ่ืนๆท่ีดีกว่ำ    และระบวิุธีกำรฆ่ำเช้ือไวท่ี้บริเวณขำ้งกล่องบรรจุ

เบอร์ 
18,20,22,24,26
 อยำ่งละ 1 
กล่อง
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62 IV Set 1 set 50,770 30 ช้ิน
 -  หวัแทงขวดน ้ำเกลือมีท่ีจบั เพ่ือสะดวกในกำรแทง เม่ือแทงแลว้ไม่หลุดง่ำย มีแกนหยดใหป้ริมำตร 
15-20 หยด ต่อ 1 มิลลลิตร อยำ่งสม ่ำเสมอ
  - กระเปำะหยดท ำจำก PVC Medical grade  ใส  มีควำมยืดหยุน่ในกำรบีบใหน้ ้ำเกลือไหลลงอยำ่งรวดเร็ว
 - สำยส่งท ำจำก PVC Medical grade ยำว ไม่นอ้ยกว่ำ 140 ซม. ใส มองเห็นน ้ำเกลือ และฟองอำกำศชดัเจน
 - รำงรอกส ำหรับควบคุมกำรไหลของน ้ำเกลือ ตอ้งสำมำรถควบคุมกำรไหลไดต้ำมตอ้งกำร ปรับปริมำตรไดง่้ำย

 - ลูกกล้ิงไม่หลุดออกจำกรำง และเม่ือปรับแลว้ตอ้งไม่คลำย สำมำรถควบคุมกำรหยดของสำรน ้ำไดดี้ตลอด
กำรใชง้ำน
 - ปลำยสำยมี Injection Site เป็นรูป Y-Shape และ Adapter สำมำรถต่อเขำ้กบัเขม็ หรือ IV Cath. 
และวสัดุท่ี  เก่ียวขอ้งไดไ้ม่หลุดง่ำย
 - มีเขม็อำกำศ และกระเปำะตอ้งไม่มีทำงเปิดใหอ้ำกำศเขำ้หรือมีท่ีระบบอำกำศ air vent
 - แต่ละชุดบรรจุในซองพลำสติกท่ีปิดสนิท ป้องกนัควำมช้ืนไดดี้ ผำ่นกรรมวิธีกำรฆ่ำเช้ือโดยกำรใช้
กำ๊ซเอทิลีนออกไซด ์ หรือกำรฉำยรังสีแกมมำ  หรือกำรฉำยรังสีอ่ืนๆท่ีดีกว่ำ
 - ระบวุนัหมดอำยบุนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุอยำ่งชดัเจน โดยไม่ติดเป็นสต๊ิกเกอร์

63 IV set for infusion pump 1 set 350 15 ชุด
 - เป็นสำยใหส้ำรละลำยส ำหรับใชก้บัเคร่ืองใหส้ำรละลำยทำงหลอดเลือดด ำ (Infusion pump) ซ่ึงไดรั้บกำร
รับรองมำตรฐำน ISO หรือดีกว่ำ
 - ตวัสำย (Tubing) ท ำดว้ยสำรสงัเครำะห์ พีวีซี คุณภำพสูง ใสและน่ิม บิดงอไดโ้ดยไม่เสียรูปร่ำง 
มีควำมยำวไม่นอ้ยกว่ำ 190 เซนติเมตร เส้นผำ่ศูนยก์ลำงภำยนอก 4.5 มิลลิเมตร และเส้นผำ่ศูนยก์ลำง
ภำยในระหว่ำง 3.15 - 3.20 มิลลิเมตร
 - ท่ีแทงจุกขวดน ้ำเกลือเป็นเดือยพลำสติกแหลมและแขง็ มีปลอกพลำสติกแขง็สวมอยูอี่กชั้นหน่ึง
 - กระเปำะส ำหรับใหน้ ้ำเกลือหยดใส สำมำรถมองเห็นน ้ำเกลือไดง่้ำย
 - มี drip port ควบคุมกำรไหลของน ้ำเกลือขนำด 15-20 หยด/มิลลิลิตร
 - มี Filter ส ำหรับกรองน ้ำเกลือก่อนเขำ้สู่ร่ำงกำยคนไข้
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63 IV set for infusion pump (ต่อ)
 - ชุดใหส้ำรน ้ำเกลือบรรจุในซองพลำสติกแยกเป็นหน่ึงชุดต่อหน่ึงช้ิน ผำ่นกรรมวิธีกำรฆ่ำเช้ือโดยกำรใช้
กำ๊ซเอทิลีนออกไซด ์ หรือกำรฉำยรังสีแกมมำ  หรือวิธีกำรปรำศจำกเช้ืออ่ืนท่ีดีกว่ำ
 - เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผำ่นกำรทดสอบค่ำควำมผิดท่ียอมรับไดข้องเคร่ือง Infusion pump ท่ี ± 10% จำกสถำบนัท่ี
เป็นท่ียอมรับและไดม้ำตรฐำนท่ีน่ำเช่ือถือ และตอ้งแนบเอกสำรรับรองค่ำสอบเทียบท่ีสำมำรถใชไ้ดก้บั
เคร่ืองท่ีโรงพยำบำลมีอยูเ่พ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
 - บรรจุอยูใ่นถุงพลำสติก และปลอดเช้ือ ระบวุนัหมดอำยบุนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุอยำ่งชดัเจน
 โดยไม่ติดเป็นสต๊ิกเกอร์
 - สำมำรถใชก้บัเคร่ือง Infusion pump ท่ีโรงพยำบำลใชอ้ยูไ่ด ้(เช่น เคร่ืองยีห่อ้ Terumo รุ่น TE 112, TE 171,
 TE 600 เคร่ืองยีห่อ้ MED CAPTAIN รุ่น MP-60 , รุ่น SYS -6010 เคร่ืองยีห่อ้ New tech เคร่ืองยีห่อ้ 
Doctergimo D-V7 เคร่ืองยีห่อ้ Nipro)

64 LS Support No.S 1 pcs 14  -ท ำจำกยำงยืดหรือใยโพลีเอสเตอร์ทอสลบัเอน็ อ่อนนุ่ม มีกำรระบำยอำกำศดี ไม่อบร้อนขณะสวมใส่
65 LS Support No.M 1 pcs 53  -มีควำมแขง็แรงและยึดกระชบักบัรูปร่ำงของผูส้วมใส่ ไม่ดึงร้ัง

66 LS Support No.L 1 pcs 99
 -ดำมดว้ยเหลก็สปริง พน่สี ท่ีมีควำมแขง็แรง สำมำรถดดัใหเ้ขำ้กบัสรีระของแผน่หลงัในแต่ละบคุคลได้
ตำมตอ้งกำรอยำ่งนอ้ย 2 เส้น และควำมยำวของเหลก็สปริงจะตอ้งพอดีกบัควำมสูงของช่องใส่เหลก็สปริง

67 LS Support No.XL 1 pcs 71
 -เยบ็ส่วนบนของช่องใส่เหลก็สปริงใหมี้ช่องส ำหรับเกบ็ปลำยเหลก็สปริงเพ่ือไม่ใหเ้หลก็สปริง
โผล่ออกนอกช่องดำ้นบน

68 LS Support No.XXL 1 pcs 24  -มีแกนพลำสติกอีกขำ้งละ 1-2 เส้นดำมอยูด่ำ้นหลงั
 -ยึดกระชบัโดยกำรใช ้Velco 2 ชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน เพ่ือควำมกระชบั ชั้นนอกควรมีใย Polyester 
ทอสลบัเอน็ อยำ่งนอ้ย 3 แถบ กวำ้ง 3.5-4.5 น้ิว และปลำยทั้งสองขำ้งมี Velco stap ยืน่ออกมำ 2-3 น้ิว
 -ควำมสูงของเฝือกพยงุเอวไม่นอ้ยกว่ำ 10.5 น้ิว โดยปรับใหเ้หมำะสมตำมขนำด

เบอร์ M , L 
และ XL 

อยำ่งละ 1 ช้ิน
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LS Support (ต่อ)

 - มีหลำยขนำดใหเ้ลือก โดย 
   Size S มีขนำดกวำ้ง 10.5-11.0 น้ิว ยำวไม่นอ้ยกว่ำ 32 น้ิว
   Size M มีขนำดกวำ้ง 11.0-11.5 น้ิว ยำวไม่นอ้ยกว่ำ 36 น้ิว
   Size L มีขนำดกวำ้ง 11.0-11.5 น้ิว ยำวไม่นอ้ยกว่ำ 40 น้ิว
   Size XL มีขนำดกวำ้ง 11.0-11.5 น้ิว ยำวไม่นอ้ยกว่ำ 44 น้ิว
   Size XXL มีขนำดกวำ้ง 11.0-11.5 น้ิว ยำวไม่นอ้ยกว่ำ 48 น้ิว
 - บรรจุในถุงซิปหรือกล่องกระดำษเรียบร้อย สวยงำม

69 Mask Disposable ชนิดคลอ้งหู 50's กล่อง 8,220 1 กล่อง  - ท ำดว้ยกระดำษ  ควำมหนำ ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ชั้น มีสี 2 ดำ้นแตกต่ำงกนั ขอบดำ้นบนมีโครงลวด
 - เป็นชนิดหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์(Medical face mask)
 - สำยคลอ้งหูเป็นยำงยืด ยืดหยุน่ไดดี้ สำยเหนียว ไม่หลุดง่ำย
 - หีบห่อบรรจุ  มีถุงพลาสติกห่อหุม้อยูภ่ายในกล่อง
 - ระบ ุวนัหมดอายบุนกล่องบรรจุ และช่ือ ท่ีตั้ง ของผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้หรือผูจ้ดัจ  าหน่าย
 - แนบส ำเนำใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิต (แบบ บ.ส.ผ.1) / น ำเขำ้  (แบบ บ.ส.น.1) เคร่ืองมือ
แพทย ์(แบบ บ.ส.ผ.1)

70 Mask N95 รุ่น 8210 1 pcs 5,090
 - เป็นอุปกรณ์ส ำหรับสวมใส่ครอบจมูกและปำกเพ่ือป้องกนัอนุภำคอนัตรำย ซ่ึงปนเป้ือนอยูใ่นบรรยำกำศ
ผำ่นเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ มีน ้ำหนกัเบำ หำยใจสะดวก
 - ตอ้งไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนของ NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY 
AND HEALTH (NIOSH) จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยสำมำรถป้องกนัอนุภำคอนัตรำยทั้งฝุ่ น ละออง 
ฟมูท่ีปนเป้ือนอยูใ่นบรรยำกำศได ้ โดยอนุภำคนั้นตอ้งไม่ใช่และไม่มีน ้ำมนั หรือส่วนของน ้ำมนัหรือสำร
ประเภทเดียวกบัน ้ำมนัปะปนอยู ่  มีประสิทธิภำพกำรป้องกนัเทำ่กบัชั้นคุณภำพ N95 ตำมมำตรฐำน 42CF84
 ของ NIOSH และป้องกนัอนุภำคอนัตรำยดงักล่ำวได ้สูงสุดไม่เกิน 10 เทำ่ของค่ำมำตรฐำนควำมปลอดภยั
ของสำรนั้น

20 ช้ิน
 (พร้อมกล่อง
บรรจุภณัฑ)์
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Mask N95 รุ่น 8210 (ต่อ)  - ท ำจำกโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE)
 - มีแถบอลูมิเนียมอยูด่ำ้นบน และมีแถบโฟมบอุยูด่ำ้นในหลงัแถบอลูมิเนียมเพ่ือเพ่ิมควำมกระชบัและควำม
สบำยขณะสวมใส่
 - มีสำยรัด 2 เส้น ท ำจำกวสัดุท่ีสำมำรถปรับควำมยืดหยุน่ไดเ้อง ใหมี้ควำมพอดีกบัขนำดของศีรษะและ
ล ำคอของผูส้วมใส่โดยไม่รัดแน่นจนเกินไป
 - ระบวุนัหมดอำยบุนกล่องบรรจุ

71 Microdrip Set 1 set 2,900 30 อนั  -หวัแทงขวดน ้ำเกลือมีท่ีจบั เพ่ือสะดวกในกำรแทง มีแกนหยดใหป้ริมาตร 60 หยด ต่อ 1 มลิลลติร อย่างสม ่าเสมอ

  - กระเปำะหยดท ำจำก PVC Medical grade  ใส  มีควำมยืดหยุน่ในกำรบีบใหน้ ้ำเกลือไหลลงอยำ่งรวดเร็ว
 -สำยส่งท ำจำก PVC Medical grade ควำมยำวไม่นอ้ยกว่ำ 140 ซม. ใส มองเห็นน ้ำเกลือและฟองอำกำศชดัเจน
 - รำงรอกส ำหรับควบคุมกำรไหลของน ้ำเกลือ สำมำรถควบคุมกำรไหลไดแ้ม่นย  ำ  ถึงแมใ้ชเ้ป็นเวลำนำน
 - ลูกกล้ิงไม่หลุดออกจำกรำง และเม่ือปรับปริมำตรแลว้ ตอ้งไม่คลำย
 - ปลำยสำยมี Injection Site เป็นรูป Y-Shape และ Adapter สำมำรถต่อเขำ้กบัเขม็ หรือ IV Cath. 
และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งไดไ้ม่หลุดง่ำย
 - มีเขม็อำกำศ และกระเปำะตอ้งไม่มีทำงเปิดใหอ้ำกำศเขำ้หรือมีท่ีระบบอำกำศ air vent
 - แต่ละชุดบรรจุในซองพลำสติกท่ีปิดสนิท ป้องกนัควำมช้ืนไดดี้ ผำ่นกรรมวิธีกำรฆ่ำเช้ือโดยกำรใช้
กำ๊ซเอทิลีนออกไซด ์ หรือกำรฉำยรังสีแกมมำ  หรือกำรฉำยรังสีอ่ืนๆท่ีดีกว่ำ
 - ระบวุนัหมดอำยบุนซองบรรจุ และบนกล่องบรรจุอยำ่งชดัเจน โดยไม่ติดเป็นสต๊ิกเกอร์
 - ซองบรรจุจะตอ้งมีเคร่ืองหมำยแยกควำมแตกต่ำงจำก IV SET ท่ีบริษทัผลิตใหเ้ห็นชดัเจน

72 Nebulizer set Adult 1 set 1,500 5 เส้น   -บรรจุในถุงพลำสติก ผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือ (sterile) ระบุวนัหมดอำยชัุดเจน โดยไม่ติดเป็นสติ๊กเกอร์
73 Nebulizer set Child 1 set 410 5 เส้น   - ตวักระเปำะมีล้ิน/valve

 - ปลำยสำยส่วนท่ีติดกบั Flow meter มีเกลียวลอ็คกบัขอ้ต่อ
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74 Needle Disposable รวมเบอร์ 1 กล่อง 35,097  -ปลอกหุ้มเขม็ (PROTECTOR) มีลกัษณะโปร่งใส แขง็ เพ่ือใชป้้องกนักำรบิดงอ ท่ิมแทง และปนเป้ือนของเขม็

(รวมเบอร์ 18, 20, 22, 23, 24, 25,26,27)
 -ดา้มเข็ม (HUB) มีลกัษณะโปร่งใส  ระบุสีตามเบอร์เข็มเป็นมาตรฐาน  ท าจากสารท่ีไม่ท  าปฏิกิริยาต่อยาทุกชนิด 
 และสามารถใชต่้อกบักระบอกฉีดยาไดก้ระชบัพอดี
 - เขม็  ท  ำจำก STAINLESS  STEEL ตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย ์ไม่เป็นสนิม  ตวัเขม็ตรง  แขง็แรง  
ปลำยแหลมคม  ไม่ขรุขระ  ผิวเรียบ ล่ืน
 -ผำ่นกรรมวิธีกำรฆ่ำเช้ือโดยกำรใชก้ำ๊ซเอทิลีนออกไซด ์หรือกำรฉำยรังสีแกมมำ หรือกำรฉำยรังสีอ่ืนๆ  
และระบวิุธีกำรฆ่ำเช้ือไวท่ี้บริเวณขำ้งกล่องบรรจุ
 -กำรบรรจุ  บรรจุซองละ 1 เล่ม  แบบ BLISTER FOIL PACK  ปิดสนิท  สำมำรถมองเห็นเขม็ท่ีบรรจุได ้ 
และระบวุนัหมดอำยใุหช้ดัเจน  บนแต่ละ BLISTER FOIL PACK - กล่องบรรจุแต่ละกล่อง  ระบวุนัหมดอำย ุ และเลขท่ีผลิต
 - ซองท่ีบรรจุ  แขง็แรง  เม่ือซองสมัผสักบัน ้ำหรือแอลกอฮอลไ์ม่เปียก  ไม่ฉีกขำดง่ำย

75 NG tube NO.8 1 pcs 110
 - ท ำจำกวสัดุ PVC Medical grade  ทั้งเส้นไม่ก่อใหเ้กิดอำกำรระคำยเคือง สำยไม่หกังอ สำยไม่น่ิมหรือ
แขง็เกินไป  และมีฝำจุกปิดปลำยโคนสำย ปิดแน่น ไม่คลำยออกเอง

76 NG tube NO.10 1 pcs 30  - NO.5-10 ควำมยำวไม่นอ้ยกว่ำ 100 cm  มีขีดบอกระยะ
77 NG tube NO.12 1 pcs 180  - NO. 12-18 ควำมยำว ไม่นอ้ยกว่ำ 120 ซม. มีขีดบอกระยะท่ี  45,55,65 และ 75 ซม.

78 NG tube NO.14 1 pcs 685
 - ผำ่นกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือ  บรรจุในภำชนะพลำสติกใส ระบวุนัหมดอำยท่ีุซองบรรจุและกล่องบรรจุ
อยำ่งชดัเจน โดยไม่ติดเป็นสติกเกอร์

79 NG tube NO.16 1 pcs 1,912  - หวัต่อจะตอ้งปิดแน่นไม่หลุดง่ำย
80 NG tube NO.18 1 pcs 520
81 Nylon 2/0 ติดเขม็ 12 pcs 94  - เป็นวสัดุเยบ็แผลชนิดเส้นเด่ียว ไม่ละลำย ซ่ึงท ำจำกกำรสงัเครำะห์
82 Nylon 3/0 ติดเขม็ 12 pcs 323  - มีผิวเรียบ ใชง่้ำย ไม่หกั ไม่งอ ผกูปมง่ำย
83 Nylon 4/0 ติดเขม็ 12 pcs 203  - มีควำมแขง็แรงสูง ยืดหยุน่บำ้งเลก็นอ้ย มีปฏิกิริยำกบัเน้ือเยือ่นอ้ย
84 Nylon 5/0 ติดเขม็ 12 pcs 55  - เขม็คม ไม่เป็นสนิม เส้นไหมไม่หลุดออกจำกตวัเขม็ไดง่้ำย

No.20x 1 ½ ” 
No.22 x 1 ½ ”
 No. 24 x 1 ½”
 และ No.25 x 
1” อยำ่งละ 2 

กล่อง

ทกุเบอร์ เบอร์
ละ 5 เส้น

ทกุเบอร์
 อยำ่งละ 1 
กล่อง
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 - มีขนำดเขม็และขนำด Suture ไดต้ำมมำตรฐำนตำมควำมตอ้งกำร เขม็ท ำดว้ยโลหะท่ีแขง็ไม่หกัง่ำย
Nylon  ติดเขม็ (ต่อ)  - Suture บรรจุอยูใ่นซอง 2 ชั้น และปรำศจำกเช้ือ

 - ระบวุนัหมดอำยบุนซองและกล่องบรรจุ
85 Oxygen cannula ผูใ้หญ่ (adult) 1 set 15,255 10 set  - ท ำจำกวสัดุ Medical Grade ทั้งเส้น ไม่ก่อใหเ้กิดอำกำรระคำยเคืองต่อเยือ่บจุมูก
86 Oxygen cannula เด็ก (Chid/ Pediatric) 1 set 1,320 5 set  - สำยไม่หกังอ ไม่แขง็หรืออ่อนเกินไป

 - สำยท่ีบริเวณจมูกเป็นชนิดน่ิม และมีระยะห่ำงของสำยสอดเขำ้รูจมูกของเด็กและผูใ้หญ่ใหแ้ตกต่ำงกนั 
สวมใส่ไดพ้อดี
 - มีสีใส  มองเห็นภายใน
 - จุกเป็นแบบน่ิม สำมำรถต่อกบักระเปำะออกซิเจนได ้และไม่หลุดง่ำย
 - ระบวุนัผลิตหรือวนัหมดอำย ุอยำ่งชดัเจน บนซองบรรจุ โดยไม่ติดเป็นสติกเกอร์
 - เป็นชนดิผ่านการฆ่าเช้ือ (sterile)  สามารถอบฆ่าเช้ือใชไ้ดห้ลายคร้ัง

87 Oxygen mask with bag ผูใ้หญ่ (adult) 1 set 2,720 10 set  - เป็นแบบมีวำลว์
88 Oxygen mask with bag เด็ก (Chid/ Pediatric) 1 set 210 5 set   - ท ำจำกวสัดุ Medical Grade ทั้งเส้น ไม่ก่อใหเ้กิดอำกำรระคำยเคืองต่อเยือ่บจุมูก

  - มีคุณสมบติัเป็น Non-rebreathing mask มีวำลว์ 2 อนั โดยอนัหน่ึงกั้นระหว่ำงหนำ้กำก กบั reservoir bag 
และวำลว์อีกอนัหน่ึงจะอยูด่ำ้นขำ้งของหนำ้กำก 2 ขำ้ง
 - มีสีใส  ขอบของ bag ปิดสนิทไม่ร่ัวขณะใชง้ำน
 - สายคลอ้งหรือสายรัด ตอ้งสามารถปรับระดบัได ้สะดวกต่อการใชง้าน

 - ขนาดของท่ีครอบจมูก สวมแลว้กระชบักบัใบหนา้ 
 - ระบวุนัผลิตหรือวนัหมดอำย ุอยำ่งชดัเจน บนซองบรรจุ โดยไม่ติดเป็นสติกเกอร์
 - เป็นชนดิผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือ (sterile)  

ทกุเบอร์
 อยำ่งละ 1 
กล่อง
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89 Plaster กระดำษ 1/2" (micropore) 24 pcs 283 1 กล่อง   -เป็นเทปใยกระดำษสีขำว มีรูระบำยอำกำศและระบำยไอน ้ำไดดี้
 -เคลือบกำวกระดำษบนเน้ือเทปไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ
 -ควำมเหนียวสำมำรถยึดติดกบัผิวหนงัคร้ังท่ี 2 ไดดี้
 -เทปมว้นบนแกนกระดำษ สำมำรถฉีกใชไ้ดง่้ำย ควำมยำวต่อมว้นไม่ต  ่ำกว่ำ 10 หลำ
 -บรรจุในกล่องมีฝำปิด ระบวุนัหมดอำยท่ีุกล่องบรรจุ

90 Plaster กระดำษชนิดยืดหยุน่ 2" 1 กล่อง 468 2 มว้น  - มีลกัษณะเป็นรูพรุน ระบำยอำกำศไดดี้ ท  ำใหผิ้วหนงัสำมำรถถ่ำยเทอำกำศและควำมช้ืนได้
91 Plaster กระดำษชนิดยืดหยุน่ 4" 1 กล่อง 281 2 มว้น  - ไม่หลุดง่ำย ควำมเหนียวของกำวสำมำรถติดผิวหนงัคร้ังท่ี 2 ไดดี้

 - ระบวุนัหมดอำยบุนกล่องหรือห่อบรรจุ ควำมยำวต่อมว้นไม่ต  ่ำกว่ำ 10 เมตร
92 Plaster ใส 1/2" 10 yds 24 pcs 1,045 1 กล่อง  - พลำสเตอร์เทปใส ขนำดตำมระบุ
93 Plaster ใส 1" 10 yds 12 pcs 117 1 กล่อง  - มีกำวกระจำยบนเน้ือเทปสม ่ำเสมอ เป็น Hypoallergenic เน้ือเทปเป็นรูพรุน
94 Plaster ใส 12" 10 yds ตดั 3 ท่อนๆละ 4" 1 มว้น 3,610 3 ทอ่นๆละ 4"  - ควำมเหนียว สำมำรถติดผิวหนงัคร้ังท่ี 2 ไดดี้

 - สำมำรถฉีกไดง่้ำย ควำมยำวต่อมว้นไม่ต  ่ำกว่ำ 10 หลำ

 - ระบวุนัหมดอำยบุนกล่องหรือห่อบรรจุ
95 Silk (รวมเบอร์ No.0/0, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0) 1 roll 30   - มีควำมยำวไม่นอ้ยกว่ำ 91 เมตร หรือ 100 หลำ

  - ผิวเรียบล่ืน ไม่เป็นขยุ เหนียว ไม่ขำดง่ำย สีของดำ้ยไม่ซีดหรือตกสี
  - ระบวุนัผลิตและวนัหมดอำยบุนภำชนะบรรจุ

96 Suction tube No.5 แบบมี control 1 pcs 20  -เป็นทอ่พลำสติกใส ท ำจำก PVC ชนิด Medical Grade  มีลกัษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุน่ได ้ไม่พบัและหกังอง่ำย
97 Suction tube No.6 แบบมี control 1 pcs 3,020  -ตวัสำยภำยนอกล่ืน เพ่ือสะดวกต่อกำรใชง้ำน เม่ือท ำกำรสอดสำยเขำ้ไปใน Endotracheal Tube

98 Suction tube No.8 แบบมี control 1 pcs 6,653
 -ปลำยสำยมีรูเปิด ขอบรูเปิดมนเรียบ ไม่มีส่วนแหลมคม และดำ้นขำ้งสำยส่วนปลำยดำ้นล่ำง มีรู 2 – 3 รู  
เพ่ือช่วยระบำยเสมหะและป้องกนักำรอุดตนัของเสมหะ

99 Suction tube No.10 แบบมี control 1 pcs 7,320
 - ตวัควบคุมกำรดูดเสมหะเป็นแบบฝำปิด-เปิด ได ้ และสำมำรถควบคุมกำรดูดแสมหะไดท้ั้งแบบต่อเน่ือง
และแบบเป็นจงัหวะ

เบอร์ 6, 12, 16
 ขนำดละ 10 
ช้ิน พร้อม
บรรจุภณัฑ์

เบอร์ 3/0 และ
 4/0 อยำ่งละ

มว้น
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100 Suction tube No.12 แบบมี control 1 pcs 5,510  - ตวัควบคุมมีสีมำตรฐำน บอกขนำดของตวัสำย  ท  ำใหห้ยิบใชไ้ดส้ะดวก
101 Suction tube No.14 แบบมี control 1 pcs 2,400  - หวัต่อกบัสำย suction ปลำยเรียว มีเกลียว หวัตดัตรง

102 Suction tube No.16 แบบมี control 1 pcs 6,470
 -เป็นสำยดูดเสมหะท่ีไดม้ำตรฐำน  ผำ่นกำรรับรองคุณภำพจำกองคก์รมำตรฐำน เช่น ISO หรือ
มำตรฐำนอ่ืนท่ีเป็นสำกล

103 Suction tube No.18 แบบมี control 1 pcs 160
 - ผำ่นกรรมวิธีฆ่ำเช้ือโดยกำรใชก้ำ๊ซเอทธิลีนออกไซด ์ หรือกำรฉำยรังสีแกมมำ  หรือกำรฉำยรังสีอ่ืนๆ
ท่ีดีกว่ำ  และระบวิุธีกำรฆ่ำเช้ือดงักล่ำวไวท่ี้ซองบรรจุทกุเส้น
 - บรรจุในซองพลำสติกปิดสนิท  เม่ือสมัผสัน ้ำและแอลกอฮอลไ์ม่เปียก  บรรจุ 1 เส้นต่อ 1 ซอง
 -พิมพว์นัเดือนปีท่ีผลิต  วนัหมดอำย ุ รุ่นท่ีผลิต  กรรมวิธีกำรฆ่ำเช้ือ  บนซองบรรจุทกุซองของสำย  
ไม่หลุดลอกไดง่้ำย  โดยไม่ใชเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ติด

104 Syringe Dispoable without needle 3 ml 100 pcs 3,457 1 กล่อง คุณสมบติัตำมเอกสำรแนบท่ี 1
105 Syringe Dispoable without needle 5 ml 100 pcs 2,102 1 กล่อง
106 Syringe Dispoable without needle 10 ml 100 pcs 1,208 1 กล่อง
107 Syringe Dispoable without needle 20 ml 50 pcs 331 1 กล่อง
108 Syringe Dispoable without needle 50ml 30 pcs 58 1 กล่อง

109 Syringe Irrigate 50 cc (Disposable) 1 pcs 52 1 กล่อง
 - กระบอกฉีดยำ ท ำจำกวสัดุท่ีไม่เป็นพิษ  และไม่ท  ำปฏิกิริยำกบักบัยำทกุชนิด (Medical Grade)
 ตวัเลขขีดบอกปริมำตรชดัเจน อ่ำนง่ำย และไม่หลุดออกง่ำย
 - กำ้นฉีดและลูกสูบ ท ำจำกวสัดุท่ีไม่เป็นพิษ  และไม่ท  ำปฏิกิริยำกบักบัยำทกุชนิด (Medical Grade) 
ตอ้งไม่หลุดแยกออกจำกกนั
 - ปลำยกระเปำะกระบอกฉีดยำ Irrigate เป็นแบบ center tip สำมำรถสวมไดก้ระชบัพอดีกบัอุปกรณ์
กำรแพทยช์นิดอ่ืนท่ีใชร่้วมกนั เช่น สำยใหอ้ำหำร (NG Tube)
 - บรรจุในซองเด่ียวแบบ Blister Plastic Pack
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Syringe Irrigate 50 cc (Disposable)
(ต่อ)

 - ผำ่นกรรมวิธีกำรฆ่ำเช้ือ  โดยกำรใชก้ำ๊ซเอทิลีนออกไซด ์ กำรฉำยรังสีแกมมำ  หรือกำรฉำยรังสีอ่ืนๆ
ท่ีดีกว่ำ  และระบวิุธีกำรฆ่ำเช้ือไวท่ี้บริเวณขำ้งกล่อง
 - ระบวุนัผลิตหรือวนัหมดอำย ุอยำ่งชดัเจน บนซองบรรจุ โดยไม่ติดเป็นสติกเกอร์

110 Syringe Irrigate 50 ml (Glass) 1 pcs 2,483 2 ช้ิน  - ท ำจำกแกว้ ชนิด Medical grade
 - สำมำรถทนควำมร้อนไดสู้ง
 - สำมำรถสลบัสบัเปล่ียนตวักระบอกและกำ้นฉีดได ้(Interchangeable)
 - ปลำยกระเปำะกระบอกฉีดยำ Irrigate เป็นแบบ center tip
 - มำตรำส่วนแสดงควำมจุ : เส้นแสดงควำมจุ  ตวัเลขแสดงปริมำตร  และเคร่ืองหมำยอ่ืนๆ  บนกระบอกฉีด
ยำดำ้นนอกตอ้งชดัเจน  โดยเส้นแสดงควำมจุและตวัเลขไม่ทบักนั  ปรำศจำกรอยเลอะหรือเป้ือน  
และตอ้งไม่ลบเลือน
 - บรรจุในบรรจุภณัฑท่ี์สำมำรถป้องกนักำรแตกได้

111 Syringe BCG with needle No.26x1/2" 100's กล่อง 101 1 กล่อง  - คุณสมบติัตำมเอกสำรแนบท่ี 2
112 Syinge Insulin 0.5 ml With needle NO.29x1/2" 100's กล่อง 150 1 กล่อง  - syringes for insulin เขม็ตอ้งติดกบักระบอกฉีดยา (แบบ fix)
113 Syinge Insulin 1 ml With needle NO.29x1/2" 100's กล่อง 400 1 กล่อง  - Tuberculin/BCG Syringe เขม็ตอ้งไม่ติดกบักระบอกฉีดยำ (แบบ ไม่ fix)
114 Syinge Insulin 0.5 ml With needle NO.30x8mm 100's กล่อง 6,750 1 กล่อง
115 Syinge Insulin 1 ml With needle NO.30x8mm 100's กล่อง 15 1 กล่อง
116 Three-way stopcock with lock 1 pcs 26,900 20 ช้ิน  - เป็นวสัดุท่ีท  ำจำก  PVC ชนิด Medical Grade

 - มีแกนส ำหรับหมุนเปิด/ปิดได ้3 ทำง  หมุนได ้360 องศำ  โดยมีลูกศรแสดงต ำแหน่งชดัเจน
 - ช่องท่ีต่อกบั IV LINE มีเกลียว  สำมำรถใชไ้ดก้บั IV CATH ไดท้กุยีห่อ้ ระหว่ำงใชง้ำนไม่เล่ือนหลุดง่ำย 
ไม่ร่ัวซึม
 - มีจุกปิดตรงรูเปิด  อยำ่งนอ้ย 2 จุก และไม่มีกำรร่ัวซึมของน ้ำยำบริเวณขอ้ต่อ
 - ผำ่นกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือ
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Three-way stopcock with lock (ต่อ)
 - บรรจุอยูใ่นซองพลำสติกท่ีปรำศจำกเช้ือ  ระบวุนัผลิต วนัหมดอำย ุและ คร้ังท่ีผลิต (Lot no.) บนซอง
บรรจุและกล่องบรรจุชดัเจน

117 Urine bag (T-Vale) 1 pcs 19,980 20 อนั
 -เป็นถุงรูปทรงส่ีเหล่ียมบรรจุ 2,000 มิลลิลิตร มีขีดอ่ำนปริมำตรชดัเจน 

ท าจากพลาสติกใสไม่มีสีทัง้ 2 ด้าน แขง็แรงทนทาน ไม่ร่ัวซึมบริเวณขอบถุง
 - ขอ้ต่อ สำมำรถต่อไดก้บัสำยสวนปัสสำวะ ไดไ้ม่หลุดง่ำย
 - สำยพลำสติกทำงเขำ้ ควำมยำวของสำยไม่นอ้ยกว่ำ 120 เซนติเมตร มีขนำดพอเหมำะ ไม่หกัพบังอง่ำย 
ปลำยสำยมีวำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั และกำรติดเช้ือ
 -มีหูแขวนยึดติดกบัถุง สภำพแขง็แรงทนทำนเพ่ือใชค้ลอ้งกบัเตียงผูป่้วยและสำมำรถเล่ือนปรับระดบัได ้
ควำมยำวเหมำะสม แขวนไดส้ะดวก สำยไม่หลุดง่ำย  รับน ้ำหนกัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 2 กิโลกรัม ภำยใน 1 ชัว่โมง
 - ท่ีเปิดถุงเป็นแบบเทล่ำงและสำมำรถปิดเปิดไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 30 คร้ังโดยไม่ร่ัว ระบบกำรปิดเปิด 
เป็นแบบ T-valve
 - ดำ้นหนำ้ถุงมีขีดบอกปริมำตรทั้งแนวรำบและแนวเฉียง และมีขีดบอกปริมำตรท่ีต  ่ำกว่ำ 50 มิลลิลิตร 
เพ่ือใชใ้นกรณีวดัปริมำตรจ ำนวนนอ้ย
 - บรรจุในซองพลำสติก ผำ่นกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือ ระบวุนัหมดอำยท่ีุซองและกล่องบรรจุใหช้ดัเจน

118 ซองอบแกส๊  2 " (แบบเรียบ) 1 200ม./มว้น 53  - ลกัษณะเป็นซองบรรจุ แบบซองเรียบหรือแบบซอ้นขอบ ใชบ้รรจุของส่งอบแกส๊หรือน่ึงไอน ้ำ
119 ซองอบแกส๊  3 " (แบบเรียบ) 1 200ม./มว้น 39  - ลกัษณะเป็นซองพลำสติกกบักระดำษชนิดประกบกนั  ดำ้นหนำ้เป็นพลำสติกใสผลิตดว้ย Polypropylene
120 ซองอบแกส๊   4" (แบบเรียบ) 1 200ม./มว้น 103  มีควำมหนำระหว่ำง 2-4 มิลลิเมตร (1 มิลลิเมตร = 1/1,000 น้ิว)  ดำ้นหลงัเป็นกระดำษผลิตจำก Medical
121 ซองอบแกส๊   4" (แบบซอ้นขอบ) 1 100ม./มว้น 11 Grade paper เน้ือกระดำษมีควำมหนำไม่นอ้ยกว่ำ 60 - 70 g/m2 สามารถป้องกนัไม่ใหน้ ้าหรือสารละลายอ่ืน
122 ซองอบแกส๊   6" (แบบเรียบ) 1 200ม./มว้น 322 ซึมผำ่นได้

123 ซองอบแกส๊   6" (แบบซอ้นขอบ) 1 100ม./มว้น 18
 - ภำยหลงักำรซิลพลำสติกตอ้งสำมำรถปิดผนึกร่วมกบักระดำษ Medical Grade paper ไดไ้ม่มีรูร่ัว 
รอยปิดผนึกไม่แยกหรือปริง่ำย

124 ซองอบแกส๊   8" (แบบเรียบ) 1 200ม./มว้น 105  - แถบรอยปิดผนึกเป็นลำยเส้นต่อเน่ือง ทั้ง 2 ขำ้ง อยำ่งนอ้ย 3 เส้น

ขนำด 6 น้ิว
 แบบเรียบ 
ยำว 4 เมตร 

และ 
ขนำด 12 น้ิว 
แบบซอ้นขอบ
 ยำว 4 เมตร 
ใหส่้งกล่อง

หนา้ท่ี 18 จาก 21



คุณลักษณะเฉพาะของรายการวัสดุการแพทย์ ที่จะจัดซือ้ร่วมกัน ปีงบประมาณ 2564

จ ำนวนที่

จัดซื้อ

จ ำนวนตวัอย่ำง

ที่ต้องส่ง
คุณลกัษณะเฉพำะล ำดบั รำยกำร

ขนำด

บรรจุ

หน่วย

ย่อย

125 ซองอบแกส๊  10 " (แบบเรียบ) 1 200ม./มว้น 15  - มีควำมยำว 100 - 200 เมตร/มว้น สำมำรถตดัแบง่ไดต้ำมตอ้งกำร

126 ซองอบแกส๊  10 " (แบบซอ้นขอบ) 1 100ม./มว้น 10
127 ซองอบแกส๊  12 " (แบบเรียบ) 1 200ม./มว้น 52
128 ซองอบแกส๊   12"(แบบซอ้นขอบ) 1 100ม./มว้น 28  - ระบวุนัหมดอำยบุนแกนของซองแต่ละมว้นและกล่องบรรจุใหช้ดัเจน
129 ซองซิปใส (คละ size) 1 kg 3,243  - เป็นวสัดุท่ีท  ามาจาก Low  Density Poly Ethylene ความหนาไม่ต  ่ากว่า 0.10 มิลลิเมตร
130 ซองซิปสีชา (คละ size) 1 kg 930  - เน้ือใส หรือสีชาทึบแสง

 - ปากถุงซิปสามารถเล่ือนเปิด - กดปิด ไดส้ะดวก เม่ือกดปิดแลว้ไม่แยกหรือปริง่าย ป้องกนัน ้าหรือ
สารละลายอ่ืนไม่ใหซึ้มผา่นได้
 - ตะเขบ็ซองตอ้งแขง็แรงแน่นหนา ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่มีรอยร่ัวท่ีท าให ้อากาศ น ้า หรือสารละลายซึมผา่นได้
 - พลาสติกไม่มีกล่ินเหมน็ และไม่มีผงแป้งหรือฝุ่ นปะปน ไม่ท  าปฏิกิริยาทางเคมีกบัเมด็ยา
 - ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ ห่อ

131 ใบมีดผำ่ตดั รวมเบอร์ 100ใบ กล่อง 265  - ใบมีดท ำจำก Stainless Steel หรือ Carbon Steel ไม่เป็นสนิม มีควำมคม สำมำรถกรีดผำ่ตดัไดดี้
(No. 10, 11, 12, 15, 20)  - แยกซองบรรจุ Aluminium foil เปิดใชส้ะดวก เวลำแกะใบมีดไม่ติดซอง หลุดออกง่ำย

 - ผำ่นกำรฆ่ำเช้ือพร้อมใชท้นัที พร้อมระบุเบอร์ใบมีดและวนัหมดอาย ุ ทีซ่องและกล่องบรรจุ

132 ไมพ้นัส ำลี NO.S 1 ห่อ 1,380 1 ห่อ
  - ควำมยำวของไมพ้นัส ำลียำวประมำณ 5-6 น้ิว ดำ้มท ำดว้ยไมแ้ขง็ ผำ่นกำร  อบใหแ้หง้  
ไม่เป็นเช้ือรำ เรียบ ไม่เป็นเส้ียนไม้

133 ไมพ้นัส ำลี NO.M 1 ห่อ 600 1 ห่อ  - ส ำลีพนัปลำยไมแ้น่น  ไม่หลุดง่ำย
134 ไมพ้นัส ำลี NO.L 1 ห่อ 18,250 1 ห่อ  - บรรจุในถุงพลำสติกกนัควำมช้ืน

 - ระบวุนัผลิตหรือวนัหมดอำย ุบนถุงหรือห่อ โดยไม่ติดเป็นสติกเกอร์
135 ไม ้pap smear type C (non-sterile) 100"s pack 6215  -ไมผิ้วเรียบ ขอบเรียบ ไม่มีเส้ียน แบบ Non-Sterile

 - ระบวุนัหมดอำยบุนกล่องบรรจุ
 - บริษทัสำมำรถเสนอรำคำมำไดท้ั้งแบบ Non-Sterile และแบบ Sterile

เบอร์ 15  
จ ำนวน  50 ใบ
 พร้อมกล่อง

10 ช้ิน พร้อม
กล่องบรรจุ 
(non sterile)

 สีใส 
size 9x13 ซม 

สีชา 
size 15x23 ซม
อยา่งละ 1 kg

 - มีสีของ Indicator บอกผลชดัเจนบนกระดำษ Medical Grade paper เม่ือผำ่นกำรท ำใหป้รำศจำกเช้ือแลว้
ทั้งอบแกส๊และน่ึงดว้ยไอน ้ำจะตอ้งเปล่ียนสีใหเ้ห็นชดัเจน
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136 ส ำลี 0.35 กรัม-450 กรัม 1 ถุง 3,848 2 ถุง  - ผลิตจำกฝ้ำย 100% สีขำวนวล ปรำศจำกสำรเรืองแสง  ปรำศจำกส่ิงสกปรก ซึมซบัของเหลวไดดี้
137 ส ำลี 1.40 กรัม-450 กรัม 1 ถุง 3,175 2 ถุง  - กรณีส ำลีเป็นกอ้น ตอ้งมีขนำดไดม้ำตรฐำน
138 ส ำลี 450 กรัม 1 มว้น 505 2 มว้น  - กรณีเป็นมว้น  เป็นแผน่เรียบกวำ้ง 12" มว้นเป็นควำมยำวต่อเน่ืองกนั มีควำมหนำสม ่ำเสมอและสำมำรถ

 - ระบวุนัผลิตหรือวนัหมดอำย ุบนถุงหรือห่อ โดยไม่ติดเป็นสติกเกอร์
 - บรรจุในถุงพลำสติกกนัควำมช้ืน  (ชนิดกอ้น) หรือบรรจุในถุงพลำสติกหรือห่อกระดำษกนัควำมช้ืน (ชนิดมว้น)

139 ส ำลีรองเฝือก 3" 1 doze 16  - ขนำดไดม้ำตรฐำน ท ำจำกส ำลี ขอบเรียบ ไม่หลุดลุ่ยง่ำย
140 ส ำลีรองเฝือก 4" 1 doze 47  - สำมำรถคล่ีไดห้มดมว้น แต่ละชั้นแยกไม่ติดกนั
141 ส ำลีรองเฝือก 6" 1 doze 69  - ไม่เหนียว ไม่หนำ และไม่ยืด จนเกินไป

 - บรรจุถุงพลำสติก ห่อกระดำษ  หรือภำชนะอ่ืน  ท่ีสำมำรถกนัควำมช้ืนได้
 - ระบวุนัผลิตหรือวนัหมดอำย ุบนถุงหรือห่อ โดยไม่ติดเป็นสติกเกอร์

142 เฝือกปนู 3" 1 doze 21  - ประกอบดว้ยผำ้ตำข่ำยเป็นมว้น เคลือบดว้ยสำรประกอบท่ีมีปนูปลำสเตอร์เป็นส่วนประกอบหลกั
143 เฝือกปนู 4" 1 doze 45  - เฝือกใชง่้ำย เม่ือชุบน ้ำและปนูไม่แตกยุย่ สำมำรถป้ันเขำ้รูปไดเ้ป็นเน้ือเดียวและแหง้เร็ว
144 เฝือกปนู 6" 1 doze 61  - เฝือกเม่ือแหง้แลว้มีควำมแขง็แรง ไม่อ่อนตวัอีก สำมำรถตดัออกไดด้ว้ยเล่ือยตดัเฝือกท่ีมีใชง้ำนอยู่

 - บรรจุอยูใ่นถุงบรรจุภณัฑท่ี์ป้องกนัควำมช้ืน
 - ระบวุนัผลิตหรือวนัหมดอำย ุบนถุงหรือห่อ โดยไม่ติดเป็นสติกเกอร์

145 หมวกคลุมผมชนิดใชแ้ลว้ทิง้ 1 pack 535 1 pack  - ผลิตจำกวสัดุเส้นใยสงัเครำะห์ชนิดโพลีโพรพีลีน (Polypropylene)
 - มียำงรัดท่ีขอบหมวก เพ่ือใชส้วมใสไดพ้อดี กระชบั แต่ไม่ดึงร้ัง

ขนำดใดกไ็ด ้1
 โหล

ขนำดใดกไ็ด ้1
 โหล

หนา้ท่ี 20 จาก 21



คุณลักษณะเฉพาะของรายการวัสดุการแพทย์ ที่จะจัดซือ้ร่วมกัน ปีงบประมาณ 2564

จ ำนวนที่

จัดซื้อ

จ ำนวนตวัอย่ำง

ที่ต้องส่ง
คุณลกัษณะเฉพำะล ำดบั รำยกำร

ขนำด

บรรจุ

หน่วย

ย่อย

146
น ้ำยำลำ้งท ำควำมสะอำดเคร่ืองมือ
ชนิดผสมเอนไซม์

1 แกลลอน 23 1 แกลลอน
 - ใชส้ ำหรับแช่และลำ้งเคร่ืองมือแพทยด์ว้ยวิธีลำ้งดว้ยมือหรือเคร่ืองลำ้งอตัโนมติัหรือดว้ยเคร่ืองอลัตร้ำ
โซนิคส ำหรับเคร่ืองมือแพทยท์กุชนิด เช่น เคร่ืองมือผำ่ตดั,เคร่ืองมือผำ่ตดัผำ่นกลอ้ง,เคร่ืองมือไมโคร
เคร่ืองมือทนัตกรรม,สำยเอนโดสโคป,อุปกรณ์ดมยำ,กล่องใส่เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์กำรแพทยอ่ื์น ๆ
 -  เป็นสำรละลำยท ำควำมสะอำดเคร่ืองมือชนิดมีฟองนอ้ย หรือไม่มีฟอง สำมำรถลำ้งดว้ยมือ
หรือเคร่ืองลำ้งอตัโนมติัหรือดว้ยเคร่ืองอลัตร้ำโซนิคได้
 - สำมำรถขจดัครำบต่ำง ๆ เช่น ครำบเลือดแหง้กรัง ไขมนั สำรคดัหลัง่ ตลอดจนสำมำรถขจดัครำบ 
biofilms ได้
 - เป็นน ้ำยำท ำควำมสะอำดเคร่ืองมือแพทยมี์ฤทธ์ิเป็นกลำงไม่ก่อมลภำวะใดๆ  ไม่มีกล่ินฉุน รุนแรง
 - ยอ่ยสลำยสำรอินทรีย ์และป้องกนักำรกลบัมำเกำะติดท่ีพ้ืนผิวของเคร่ืองมือ 
 - ไม่ท  ำลำยเคร่ืองมือ เหมำะกบักำรใชล้ำ้งเคร่ืองมือท่ีท ำจำก Stainless steel, เคร่ืองมือท่ีท ำจำกเหลก็ ,
เคร่ืองมือตำ,วสัดุสงัเครำะห์ทัว่ไป, Anodzing aluminium , ซิลิโคน, อุปกรณ์ดมยำ
 - สำมำรถใชไ้ดดี้กบัน ้ำทกุสภำพ
 - บรรจุในแกลลอน ขนำด 5 ลิตร (มีหวัป๊ัม) ตอ้งแสดงวิธีกำรผสมน ้ำยำและวิธีกำรใชน้ ้ำยำ, ตอ้งมีกำรแสดง 
Lot. ท่ีผลิต และวนัหมดอำยแุสดงบนฉลำกอยำ่งชดัเจน
 - ตอ้งมีเอกสำรรับรองมำตรฐำนหรือข้ึนทะเบียนอนุญำตใหเ้กบ็จำก ส ำนกังำนมำตรฐำน   
ผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (สมอ.) หรือ  องคก์ำรอำหำรและยำ ( อย.)
 - ในกรณีท่ีเคมีภณัฑผ์ลิตในประเทศไทย ผูผ้ลิตตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองมำตรฐำนกำรผลิตตำม
หลกัเกณฑวิ์ธีกำรท่ีดีในกำรผลิตของกระทรวงสำธำรณสุข (GMP) ในหมวดเคมีภณัฑท่ี์เสนอขำย
 - ในกรณีท่ีเป็นเคมีภณัฑน์ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ   ผูผ้ลิตตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองมำตรฐำนกำรผลิต
เคมีภณัฑต์ำมหลกัเกณฑวิ์ธีกำรท่ีดีในกำรผลิตเคมีภณัฑข์องประเทศผูผ้ลิต
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