
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคณุลักษณะของวัสดุทันตกรรมที่จัดซื้อร่วมกันของจงัหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2565 

 
1. บริษัทที่จะเข้าร่วมจะต้องมีผู้แทนหรือพนักงานขายประจ าภาคเหนือ   เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและ

ให้บริการ  
2. ต้องมีการระบุยี่ห้อ ชนิด ขนาดบรรจุ และราคาที่เสนออย่างชัดเจน พร้อมจัดส่งตัวอย่างมาเพ่ือประกอบการ

พิจารณาคัดเลือก  
3. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต มีเอกสารชี้แจงคุณลักษณะสินค้าอย่างชัดเจน และมี

ใบรับรองคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ตัวอย่างที่น ามาเสนอจะต้องเป็นชนิดเดียวกับท่ีจะขายให้กับโรงพยาบาลทุกประการ 
5. ราคาที่เสนอต้องก าหนดยืนราคาเป็นเวลา  1  ปี 
6. บริษัทจะปฏิเสธการจัดซื้อกับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งมิได้  มิฉะนั้นจะงดการจัดซื้อกับบริษัทนั้นๆ 
7. บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าถึงโรงพยาบาลหลังสั่งซื้อไม่เกิน  1 เดือน และกรณีที่เป็นยาหรือวัสดุที่มีวันหมดอายุ 

ต้องมีครั้งที่ผลิต (Lot.No.) และวันเดือนปีที่หมดอายุ (Exp.Date) ระบุข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจน และ
จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่ส่งมอบของ  

8. กรณีพบวัสดุมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลง หรือก่อนหมดอายุ 1 ปี บริษัทต้องยินยอมให้เปลี่ยนได้ และ
ต้องเป็นชนิดเดียวกัน 

9. กรณีพบปัญหาการใช้หรือการจัดซื้อ  จะขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อครั้งต่อไปหากไม่ได้รับการแก้ไขจากบริษัท 
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรายการวัสดุทันตกรรมตามหลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price 

performance) 
11. บริษัทจะส่งตัวอย่างวัสดุทันตกรรมพร้อมทั้งส าเนาใบเสนอราคา (ราคาวัสดุ รวม VAT) ที่จะเข้าร่วมประมูลให้ 

คณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกรุณาบรรจุหีบห่อ ติดชื่อบริษัทให้ชัดเจน หากมี
การสับเปลี่ยนวัสดุต่างๆ หรือสูญหายทางคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



คุณลักษณะของวัสดุทันตกรรมที่จัดซื้อร่วมกันของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 256๕ 
 
รายการที่ 1 กระจกส่องปากชนิดถอดเปลี่ยน (refill mouth mirror) 

1. เป็นกระจกส่องปากชนิดถอดเปลี่ยน (refill mouth mirrors) 
2. ผลิตจากโลหะชนิดไร้สนิม (stainless steel)  
3. วัสดุรองด้านในกระจกเป็นซิลิโคน ขอบด้านข้างไม่รั่วซึม 
4. สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยไอน้ าร้อนแรงดันสูง (autoclavable) 
5. หน้าตัดกระจกไม่สะท้อนเงา ไม่มีรอยขีดข่วนง่าย ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อน 
6. สามารถสวมพอดีกับด้าม และสามารถสวมเข้ากับด้ามได้ทุกยี่ห้อ 

 
รายการที่ 2 กระดาษเช็คการกัดสบฟัน (Full arch articulating paper)  

1. ใช้ตรวจหารอยสบสูงบนผิวฟัน วัสดุอุดฟัน หรือฟันปลอม 
2. ท าจากกระดาษหรือวัสดุอ่ืนที่ทนทานต่อการบดเคี้ยว แล้วน ามาเคลือบด้วยสีทั้งสองด้านที่แตกต่างกัน โดยสี

ที่เคลือบสามารถติดบนผิวที่ต้องการทดสอบได้เมื่อได้รับแรงกดจากการเค้ียวหรือการสบฟัน 
3. มีความเหนียว ไม่ขาดง่าย ความหนาของแผ่นไม่เกิน 65 ไมครอน 
4. เป็นแบบโค้งรูปเกือกม้า (horseshoe shape) 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองการผลิตอย่างมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

 
รายการที่ 3 ปลาสเตอร์หินความแข็งแรงสูง (High-strength dental stone: Velmix) 

1. มีระยะเวลาท างาน (working time) ภายใน 8 – 14 นาท ี
2. มีระยะเวลาก่อตัว (setting time) ภายใน 7 – 9 นาที 
3. มีการขยายตัวขณะก่อตัว (setting expansion) ที ่2 ชั่วโมงไม่เกิน 0.1% 
4. มีความแข็งแรงต่อแรงอัด (compressive strength) ไม่น้อยกว่า 81 MPa 
5. ผสมง่าย ไม่เป็นก้อน และไม่เป็นเม็ด 
6. มีความแข็งผิวหลังก่อตัวสูง และไม่เปราะแตกง่าย 
7. สามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ดี 

 
รายการที่ 4 น้ ายายึดติดเนื้อฟัน (Dentine bonding agent) 

1. น้ ายายึดติดเนื้อฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสง (light cure) ชนิดขวดเดียว (รวม primer และ adhesive) 
2. มีส่วนผสมของฟิลเลอร์ (filler) ขนาด 5 นาโนเมตร และมีปริมาณของฟิลเลอร์ 10% โดยน้ าหนัก 
3. ตัวท าละลายเป็นน้ า แอลกอฮอล์ หรืออะซิโตน 
4. ให้การยึดติดระหว่างผิวเคลือบฟัน (enamel) และ เนื้อฟัน (dentin) กับวัสดุอุดฟันคอมโพสิตเรซิน 

(composite resin) ได้ด ี
5. ไม่ระเหยง่าย ไม่ละลาย และไม่ดูดน้ า 
6. ไม่เหลว และไม่หนืดเกินไป 
7. ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน  



รายการที่ 5 วัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในโพรงฟัน ชนิดแข็งตัวได้เอง (ส าหรับ Pulp capping หรือ Partial 
pulpotomy) 
1. ใช้ปิดทับเนื้อเยื่อในโพรงฟัน, Endodontic repair หรือ Restorative procedure 
2. มีส่วนประกอบของ Calcium silicate ซึ่งคล้ายกับเนื้อฟันธรรมชาติ 
3. มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ 
4. กระตุ้นเนื้อเยื่อในให้สร้างเนื้อเยื่อแข็ง 
5. ผสมง่าย ใช้งานง่าย และมีเวลาแข็งตัว (setting time) เหมาะสม 
6. มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ (bacteriostatic) 
7. มีคุณสมบัติทึบแสงรังสี (radiopacity) 

 
รายการที่ 6 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และไอโอโดฟอร์มผสมส าเร็จรูป (Calcium hydroxide and Iodoform 
paste) 

1. มี Calcium hydroxide และ Iodoform เป็นส่วนประกอบหลัก 
2. มีคุณสมบัติทึบรังสี (radiopacity) และต้านฤทธิ์ของแบคทีเรีย (antibacterial) 
3. ใช้งานง่าย ไม่มีความเป็นพิษ (non-toxicity) 
4. บรรจุอยู่ในหลอดทีม่ีหัวฉีดพร้อมใช้งาน 

 
รายการที่ 7 ครอบฟันโลหะไร้สนิมชนิดส าเร็จรูป (Stainless steel crown) 

1. ครอบฟันโลหะไร้สนิมชนิดเติม (refill) ส าหรับฟันกรามน้ านม  
2. มีความแข็งแรงของโลหะมากพอ และง่ายต่อการปรับแต่งรูปร่าง 
3. เป็นชนิด prebelled และ precrimp 
4. มีรูปร่างที่ถูกต้องเหมาะสมตามกายวิภาค (anatomy) ของฟัน  
5. มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่เบอร์ 2 ถึงเบอร์ 7 

 
รายการที่ 8 เจลโฟม (Gelfoam) 

1. เป็นฟองน้ าส าหรับห้ามเลือด ใช้ในช่องปาก 
2. ลักษณะฟองน้ าเป็นก้อนรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยแต่ละก้อนบรรจุในหีบห่อแยกแต่ละชิ้นออก

จากกัน 
3. ผลิตจากเจลาติน (Gelatin) เป็นหลัก ไม่ละลายน้ า แต่สลายตัวได้ภายใน 4-6 สัปดาห์ 
4. ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อ 
5. สามารถซึมซับเลือดได้เร็ว 

 
รายการที่ 9 วัสดุปั้นขอบในงานฟันเทียม (Green stick compound)   

1. เป็นวัสดุประเภท Thermoplastic impression material สามารถท าให้อ่อนตัวเมื่ออุณหภูมิสูง และแข็งตัว
เมื่ออุณหภูมิลดลง 

2. มีลักษณะเป็นแท่ง ใช้ส าหรับเสริมขอบถาดพิมพ์ปากแบบเต็มปาก และแบบบางส่วน 
3. สามารถท าให้อ่อนตัวที่อุณหภูมิ 50 - 51C   
4. เวลาในการท างาน (working time) 50 - 80 วินาที 



รายการที่ 10 น้ ายาไอโอโดฟอร์ (Iodophor disinfectant)   
1. เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อท่ีใช้ฆ่าเชื้อบริเวณพ้ืนผิวเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
2. เป็นสารฆ่าเชื้อประเภทไอโอโดฟอร์ (Iodophor) โดยมีความเข้มข้นของสารไอโอดีน (Iodine) ไม่น้อยกว่า 

1.75% 
3. ไมม่ีกลิ่นฉุน ไม่กัดกร่อนโลหะ ไม่ติดสี และไม่ท าให้พ้ืนผิวเครื่องมือและครุภัณฑ์เสียหาย 
4. สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้หลายชนิด เช่น เชื้อวัณโรค เชื้อไวรัสตับอักเสบบี และอ่ืนๆ 
5. ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ภายใน 10 นาที  
6. บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเป็นซองหรือหลอดพลาสติก ฉีกได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน 
7. มีใบรับรองแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ 
8. มีเอกสารแสดงรายละเอียดและวิธีการใช้งาน 

 
รายการที่ 11 น้ ายาล้างท่อดูดน้ าลาย   

1. ใช้ส าหรับท าความสะอาด ขจัดกลิ่นระบบท่อดูดน้ าลาย อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นท่อ เครื่องมือทันตแพทย์ 
และเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กท่ีละเอียดซับซ้อน 

2. เป็นสารละลายเอ็นไซม์ (enzyme) ที่มีความสามารถในการท าความสะอาดและแช่ท าลายเชื้อโรคระดับ 
intermediate ท าลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสทุกชนิด  

3. ผลิตจากส่วนประกอบที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (biodegradable)  
4. สามารถย่อยสลายท าลายคราบเมือก เนื้อเยื่อ เลือด และน้ าลายได้ตลอดท้ังสายท่อ  
5. ใช้ได้กับท่อทุกประเภท ไม่ท าลายท่อ ช่วยยืดอายุการใช้งานของท่อให้ยาวนานขึ้น 
6. มีกลิ่นเฉพาะตัวส าหรับลดและกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่มีกลิ่นฉุน 
7. เป็นน้ ายาชนิดเข้มข้น สามารถผสมน้ าเพ่ือท าให้เจือจางได้ ถึงแม้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ประสิทธิภาพ

ในการย่อยสลายของน้ ายายังคงเกิดขึ้นได้ 
8. บรรจุเป็นแกลลอน สะดวก และง่ายในการใช้งาน 

 
รายการที่ 12 หัวกรอฟันกากเพชรชนิดละเอียด/ละเอียดมาก (Fine/Superfine diamond bur: 
Composhape) ใช้กับด้ามกรอความเร็วสูง  

1. ใช้ส าหรับกรอตกแต่งวัสดุอุดฟันชนิดคอมโพสิตเรซิน (composite resin) 
2. ส่วนหัวกรอท าจากกากเพชรขนาดเล็กคุณภาพดี โดย 

- Fine diamond bur: มี diamond grit size ไม่เกิน 74 ไมครอน 
- Superfine diamond bur: มี diamond grit size ไม่เกิน 38 ไมครอน 

3. ส่วนหัวมีหลายรูปร่าง และหลายขนาดให้เลือกตามการใช้งาน 
4. ส่วนก้านท าด้วยโลหะชนิดไร้สนิม (stainless steel) หรือวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า 
5. มีสีคาดแสดงถึงความละเอียดที่ส่วนก้าน คือ สีแดง (Fine diamond bur) และสีเหลือง (Superfine  

diamond bur) 
6. ใช้ไดก้ับด้ามกรอความเร็วสูง  
7. มีทั้งแบบซื้อแยกหัว และแบบชุด  
8. สามารถท าให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีตามมาตรฐานของการท าให้ปลอดเชื้อ 

 
 
 
 



รายการที่ 13 หัวกรอหินสีขาว (White stone bur) 
 รายการที่ 13.1 หัวกรอหินสีขาว (White stone bur) ใช้กับด้ามกรอความเร็วต่ า 

1. ส่วนหัวกรอท าด้วย Silicon carbide หรือ Aluminium oxide หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า 

2. ส่วนก้านท าจากโลหะชนิดไร้สนิม (stainless steel) หรือวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า 
3. สามารถทนทานต่อขบวนการท าให้ปราศจากเชื้อได้ดี 
4. หัวขัดมีรูปทรงแหลม (flame shape) และรูปทรงกลม (round shape) ให้เลือกใช้เหมาะกับการใช้งาน 
5. ใช้ได้กับด้ามกรอความเร็วต่ า  

รายการที่ 13.2 หัวกรอหินสีขาว (White stone bur) ใช้กับด้ามกรอความเร็วสูง 
1. ส่วนหัวกรอท าด้วย Silicon carbide หรือ Aluminium oxide หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือ

ดีกว่า 
2. ส่วนก้านท าจากโลหะชนิดไร้สนิม (stainless steel) หรือวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า 
3. สามารถทนทานต่อขบวนการท าให้ปราศจากเชื้อได้ดี 
4. หัวขัดมีรูปทรงแหลม (flame shape) และรูปทรงกลม (round shape) ให้เลือกใช้เหมาะกับการใช้งาน 
5. ใช้ได้กับด้ามกรอความเร็วสูง 

 
รายการที่ 14 หัวกรอคาร์ไบด์ (Carbide bur) ส าหรับด้ามกรอฟันชนิดหักมุม (contra-angle handpiece) 

รายการที่ 14.1 หัวกรอคาร์ไบด์ (Carbide bur) ส าหรับด้ามกรอฟันความเร็วต่ าชนิดหักมุม (low 
speed contra-angle handpiece) 

1. ส่วนหัวกรอท าด้วย Tungsten carbide คุณภาพสูง หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือ    
เทียบเท่ากัน 

2. มีความยาวของก้านทั้งแบบก้านสั้น (short shank) และแบบก้านยาว (long shank) ซึ่งใช้ได้กับ
ด้ามกรอฟันความเร็วต่ าชนิดหักมุม (low speed contra-angle handpiece)   
3. หัวกรอมีรูปทรงกลม (round shape) มีขนาดหลากหลายให้เลือกใช้เหมาะกับการใช้งาน 
4. สามารถทนทานต่อขบวนการท าให้ปราศจากเชื้อได้ดี 

รายการที่ 14.2 หัวกรอคาร์ไบด์ (Carbide bur) ส าหรับด้ามกรอฟันความเร็วสูงชนิดหักมุม (high 
speed contra-angle handpiece) 

1. ส่วนหัวกรอท าด้วย Tungsten carbide คุณภาพสูง หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า
กัน 

2. มีความยาวของก้านทั้งแบบก้านสั้น (short shank) และแบบก้านยาว (long shank) ซึ่งใช้ได้กับ
ด้ามกรอฟันความเร็วสูงชนิดหักมุม (low speed contra-angle handpiece)   
3. หัวกรอมีรูปทรงกลม (round shape) มีขนาดหลากหลายให้เลือกใช้เหมาะกับการใช้งาน 
4. สามารถทนทานต่อขบวนการท าให้ปราศจากเชื้อได้ดี 



รายการที่ 15 หัวกรอคาร์ไบด์ (Carbide bur) ส าหรับด้ามกรอฟันชนิดตรง (straight handpiece)  
1. ใช้ส าหรับงานผ่าฟันฝังคุด 
2. ส่วนหัวกรอท าด้วย Tungsten carbide คุณภาพสูง หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากัน  
3. ส่วนก้านท าจากโลหะชนิดไร้สนิม (stainless steel) มีก้านยาว สามารถใช้กับด้ามกรอฟันความเร็วต่ าชนิด

ตรง (low speed straight handpiece) หรือ micromotor ที่มีด้ามตอ่ชนิดตรง  
4. หัวกรอมีรูปกระบอก (cylindrical shape) ทรงสอบ (taper shape) หรือรูปทรงกลม (round shape)         

ให้เลือกใช้เหมาะกับการใช้งาน 
5. หัวกรอมีขนาดหลากหลายให้เลือกใช้เหมาะกับการใช้งาน 
6. ท าให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีมาตรฐานของการท าให้ปราศจากเชื้อ 
7. ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุหัวกรอมีลักษณะเป็นกล่อง หรืออยู่ในกระเปาะบนแผงกระดาษที่ปิดผนึก      

แน่นหนา มิดชิด 
 

รายการที่ 16 หัวกรอคาร์ไบด์ชนิดตัดแต่ง (Carbide cutter bur) (หัวสับปะรด, หัวมะยม) 
รายการที่ 16.1 หัวกรอคาร์ไบด์ชนิดตัดแต่ง (Carbide cutter bur) แถบคาดสีเขียว 

1. ใช้ส าหรับกรอแต่งวัสดุประเภทอะคริลิก (acrylic) ในงานฟันปลอม และตัดแต่งกระดูกในงาน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

2. ส่วนหัวกรอท าด้วยวัสดุประเภท Tungsten carbide ที่มีความคมสูง 
3. มีความสามารถในการตัดแต่งระดับหยาบ (แถบคาดสีเขียว) 
4. มีหลายรูปร่าง และหลายขนาดให้เลือกตามประเภทการใช้งาน 
5. ส่วนก้านท าด้วยโลหะชนิดไร้สนิม (stainless steel) เป็นชนิดก้านยาว สามารถใช้กับด้ามกรอฟัน

ความเร็วต่ าชนิดตรง (low speed straight handpiece) หรือ micromotor ที่มีด้ามต่อชนิดตรง  
6. ท าให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีมาตรฐานของการท าให้ปราศจากเชื้อ 

รายการที่ 16.2 หัวกรอคาร์ไบด์ชนิดตัดแต่ง (Carbide cutter bur) แถบคาดสีน้ าเงิน 
1. ใช้ส าหรับกรอแต่งวัสดุประเภทอะคริลิก (acrylic) ในงานฟันปลอม และตัดแต่งกระดูกในงาน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 
2. ส่วนหัวกรอท าด้วยวัสดุประเภท Tungsten carbide ที่มีความคมสูง 
3. มีความสามารถในการตัดแต่งระดับปานกลาง (แถบคาดสีน้ าเงิน) 
4. มีหลายรูปร่าง และหลายขนาดให้เลือกตามประเภทการใช้งาน 
5. ส่วนก้านท าด้วยโลหะชนิดไร้สนิม (stainless steel) เป็นชนิดก้านยาว สามารถใช้กับด้ามกรอฟัน

ความเร็วต่ าชนิดตรง (low speed straight handpiece) หรือ micromotor ที่มีด้ามต่อชนิดตรง  
ท าให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีมาตรฐานของการท าให้ปราศจากเชื้อ 

 

รายการที่ 17 หัวขัดซิลิโคน (Silicone polisher)  
1. ใช้ส าหรับขัดแต่งวัสดุประเภทอะคริลิก (acrylic) ในงานฟันปลอม 
2. หัวขัดท าด้วยวัสดุประเภทซิลิโคน (silicone)  
3. มีความละเอียดหลายระดับให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยแบ่งแยกด้วยสีของหัวขัดซิลิโคน 
4. มีหลายรูปร่าง และหลายขนาดให้เลือกใช้ตามประเภทการใช้งาน 
5. ส่วนก้านท าด้วยโลหะชนิดไร้สนิม (stainless steel) เป็นชนิดก้านยาว สามารถใช้กับด้ามกรอฟัน     
ความเร็วต่ าชนิดตรง (low speed straight handpiece) หรือ micromotor ที่มีด้ามต่อชนิดตรง  
6. ท าให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีมาตรฐานของการท าให้ปราศจากเชื้อ 


