
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณลักษณะของวัสดุทันตกรรมที่จัดซื้อร่วมกันในจังหวัดล าพูน  
ปงีบประมาณ 2559 

 
 
1. บริษัทที่จะเข้าร่วมจะต้องมีผู้แทนหรือพนักงานขายประจ าภาคเหนือ  เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและ

ให้บริการ  
2. ต้องมีการระบุยี่ห้อ ชนิด ขนาดบรรจุและราคาที่เสนออย่างชัดเจน พร้อมจัดส่งตัวอย่างมาเพ่ือประกอบการ

พิจารณาคัดเลือก  
3. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต มีเอกสารประกอบและเอกสารรับประกันสินค้า และมี

ใบรับรองคุณภาพสินค้าท่ีได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ตัวอย่างที่น ามาเสนอจะต้องเป็นชนิดเดียวกับท่ีจะขายให้กับโรงพยาบาลทุกประการ 
5. ราคาที่เสนอต้องก าหนดยืนราคาเป็นเวลา  1  ปี 
6. บริษัทจะปฏิเสธการจัดซื้อกับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งมิได้  มิฉะนั้นจะงดการจัดซื้อกับบริษัท 
7. บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าถึงโรงพยาบาลหลังสั่งซื้อไม่เกิน  1 เดือน และกรณีที่เป็นยาหรือวัสดุที่มีวันหมดอายุ 

จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่ส่งมอบของ 
8. กรณีพบวัสดุมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลง หรือใกล้หมดอายุ (ก่อน 1 ปี) บริษัทต้องยินยอมให้เปลี่ยนได้

และต้องเป็นชนิดเดียวกัน 
9. กรณีพบปัญหาการใช้ หรือการจัดซื้อ  จะขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป หากไม่ได้รับการแก้ไขจากบริษัท 
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรายการวัสดุทันตกรรมตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ ข้อมูล ประสบการณ์การใช้

งานและการทดลองใช้ 
11. บริษัทจะส่งตัวอย่างวัสดุทันตกรรมพร้อมทั้งส าเนาใบเสนอราคา (ราคาวัสดุ รวม VAT) ที่จะเข้าร่วมประมูลให้ 

คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกรุณาบรรจุหีบห่อ ติดชื่อบริษัทให้ชัดเจน หากมี
การสับเปลี่ยนวัสดุต่างๆหรือสูญหายทางคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ........................................ประธานคณะท างาน ฯ 

   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.ล าพูน 
 
 

      ลงชื่อ........................................เลขานุการ 
                (นางสาวณัฐธิดา ค าสาร) 
 
 
 



คุณลักษณะของวัสดุทันตกรรมที่จัดซื้อร่วมกันในจังหวัดล าพูน 
 

รายการที่ 1-3 ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ (Film x-ray)  
- Film x-ray ขนาดเบอร์ 0 (children) 
- Film x-ray ขนาดเบอร์ 2 (adult) 
- Film x-ray ขนาดเบอร์ 4 (occlusal) 

1. เป็นฟิล์มส าหรับถ่ายภาพรังสีในช่องปาก  
2. คุณภาพดี มีความคมชัดสูง โดยไม่ต้องใช้รังสีเอ็กซ์เรย์มากเกินไป 
3. ใช้งานง่ายบรรจุในซองที่แน่นหนาเหมาะสม 
4. แผ่นฟิล์มท าจากโพลีเอสเทอร์ มีความเหนียว มุมฟิล์มตัดมนทั้ง 4 มุม มีความโค้งงอดี ไม่แข็ง  
5. สามารถล้างด้วยมือ หรือเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติได้ภาพดี ไม่ติดขัด 
6. ได้รับมาตรฐานทางการแพทย์สากล มีสัญลักษณ์ชัดเจนบนกล่อง ระบุรุ่นที่ผลิตและวันหมดอายุชัดเจน 

 
รายการที่ 4 แคลเซียมไฮดรอกไซด์และไอโอโดฟอร์มผสมส าเร็จรูป (Calcium hydroxide and iodoform  

     paste)  
1. มี calcium hydroxide และ iodoform เป็นส่วนประกอบหลัก 
2. มีคุณสมบัติทึบรังสี และ anti-bacterial 
3. ใช้งานง่าย ไม่มีความเป็นพิษ 
4. บรรจุอยู่ในหลอด พร้อมใช้งาน โดยมีหัวฉีด (tip) ชนิดใช้ทิ้ง (disposable) 

 
รายการที่ 5 น้ ายาไอโอโดฟอร์ (Iodophore  disinfectant) 

1. เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อที่เป็นสารผสมประกอบ  Iodophor  ใช้ฆ่าเชื้อบนเครื่องมือ  เครื่องใช้ทางการแพทย์ 
2. มีส่วนประกอบส าคัญ  คือ  Iodine  1.75% 
3. ไม่มีกลิ่นฉุน  และไม่กัดกร่อนโลหะ  ไม่ติดสีเครื่องมือ 
4. สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้หลายชนิด  เช่น  เชื้อวัณโรค,  เชื้อเอดส์, เชื้อไวรัสตับอักเสบ  และเชื้อแบคทีเรีย  

และใช้ท าความสะอาด  และฆ่าเชื้อพ้ืนผิวครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยไม่ท าให้พ้ืนผิวและครุภัณฑ์เสียหาย 
5. ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ภายใน  10  นาท ี 
6. บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเป็นซองฉีกได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 

 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ประธานคณะท างาน ฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.ล าพูน 

 
 

      ลงชื่อ........................................เลขานุการ 
                (นางสาวณัฐธิดา ค าสาร) 



รายการที่ 6 เจลโฟม (Gelfoam) 
1. เป็นฟองน้ าส าหรับห้ามเลือด ใช้ในช่องปาก 
2. ลักษณะฟองน้ าเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ผลิตจาก gelatin เป็นหลัก ไม่ละลายน้ า แต่สลายตัวได้ภายใน 

4-6 สัปดาห์ 
3. ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อ 

 
รายการที่ 7 กระดาษ Articulating paper horse shoe 

1. ใช้ตรวจหารอยสบสูงบนผิวฟันหรือวัสดุอุดฟันหรือฟันปลอม 
2. ท าจากกระดาษหรือวัสดุอ่ืนที่ทนทานต่อการบดเคี้ยว แล้วน ามาเคลือบด้วยสี ซึ่งทั้งสองด้านเคลือบสี

ต่างกัน โดยสีที่เคลือบสามารถติดบนผิวที่ต้องการทดสอบได้ เมื่อได้รับแรงกดจากการเค้ียวหรือสบฟัน 
3. มีความเหนียว ไม่ขาดง่าย ความหนาของแผ่นไม่เกิน 80 ไมครอน 
4. เป็นแบบโค้งรูปเกือกม้า 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองการผลิต มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

 
รายการที่ 8 ปลาสเตอร์หิน (Dental stone) 

1. ใช้เทแบบจ าลองฟัน สามารถใช้ได้กับวัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด 
2. มีระยะเวลาก่อตัว (setting time) ภายใน 8-16 นาที 
3. มีการขยายตัวขณะก่อตัว (setting expansion) ที ่2 ชั่วโมงเท่ากับ 0.2 % 
4. ผสมง่าย ไม่เป็นก้อน และไม่เป็นเม็ด 
5. สามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ดี มีความแข็งผิวหลัง set และไม่เปราะ 
6. เนื้อปูนผสมสีตามก าหนดขององค์กรก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ได้แก่ ฟ้า เขียว เหลือง 
 

รายการที่ 9 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) ภายใน 0-0.1 % 
4. มีความแข็งแรงต่อแรงอัด (Compressive strength) ไม่น้อยกว่า 81 MPa 
5. ผสมง่าย ไม่เป็นก้อน และไม่เป็นเม็ด 
6. มีความแข็งผิวหลังก่อตัว และไม่เปราะ 
7. สามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ดี 

 
 
 

ลงชื่อ........................................ประธานคณะท างาน ฯ 
  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.ล าพูน 
 
 

      ลงชื่อ........................................เลขานุการ 
                (นางสาวณัฐธิดา ค าสาร) 



รายการที่ 10 กระจก Mouth mirror (refilled) 
1. เป็นกระจกส่องปากชนิดถอดเปลี่ยน 
2. ผลิตจากโลหะชนิดไร้สนิม (stainless steel) 
3. สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยไอน้ าร้อนแรงดันสูง (autoclavable) 
4. หน้าตัดกระจกไม่สะท้อนเงา ไม่มีรอยขีดข่วนง่าย ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อน 
5. สามารถสวมพอดีกับด้าม และสามารถสวมเข้ากับด้ามได้ทุกยี่ห้อ 

 
รายการที่ 11 หัวกรอ Diamond bur 

1. ส่วนหัวกรอท าจากกากเพชรคุณภาพดี 
2. ส่วนก้านท าด้วยโลหะปลอดสนิม 
3. ท าให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีมาตรฐานของการท าให้ปราศจากเชื้อ 
4. มีหลายรูปร่างและหลายขนาดให้เลือก 
5. กากเพชรที่ส่วนหัวมีความละเอียดตั้งแต่ 4 ไมครอนขึ้นไปมีแถบสีคาดที่ก้านแสดงความละเอียดของกากเพชร

หรือไม่มีแถบสีเลยก็ได้ 
 

รายการที่ 12 หัวกรอ White stone bur 
1. ส่วนหัวท าด้วย silicon carbide หรือ Aluminium oxide หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า 
2. ส่วนก้านท าจากเหล็กปลอดสนิมหรือวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า 
3. สามารถทนทานต่อขบวนการท าให้ปราศจากเชื้อได้ดี 
4. มีหลายรูปทรง โดยแต่ละรูปทรงมีหลายขนาดให้เลือก  
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล 
6. ใช้ได้กับด้ามกรอความเร็วต่ า และความเร็วสูง  

 
รายการที่ 13 หัวกรอ Carbide bur 

1. ท าด้วย  Tungsten Carbide คุณภาพสูง หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือเทียมเท่ากัน 
2. สามารถท าให้ปราศจากเชื้อด้วย autoclave หรือแช่ในน้ ายาฆ่าเชื้อได้ 
3. ส่วนหัวมีหลายรูปทรงหลายขนาดให้เลือกใช้  
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล 
5. ใช้ได้กับหัวกรอความเร็วต่ า หรือหัวกรอความเร็วสูง 

 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ประธานคณะท างาน ฯ 
  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.ล าพูน 
 
 

      ลงชื่อ........................................เลขานุการ 
                (นางสาวณัฐธิดา ค าสาร) 



รายการที่ 14-15 ก้านแปรง Microtip / brush 
1. แปรงขนาดเล็กแบบไม่ถอดด้าม ใช้ส าหรับทา  etching  bonding หรือ sealant 
2. ขนไม่หลุดร่วงขณะใช้งาน 
3. สามารถพับงอบริเวณหัวแปรงเพ่ือเข้าท างานในมุมต่างๆได้ง่าย โดยหัวแปรงไม่หักง่าย 
4. มีหลายขนาดให้เลือก ด้ามจับมีขนาดพอเหมาะ 

 
รายการที่ 16 แปรงสีฟัน 

-  แปรงสีฟันเด็ก  
-  แปรงสีฟันผู้ใหญ่ 

1. หัวแปรงมน ไม่เป็นเหลี่ยมมุม ขนาดไม่ใหญ่เกินไป สามารถเข้าไปท าความสะอาดฟันทุกซ่ีในช่องปากได้
ง่าย 

2. ขนแปรง ควรมีลักษณะดังนี้ 
- ท าจากไนล่อน ชนิดอ่อนนุ่ม 
- เป็นกระจุกมี 3-4 แถว เพ่ือช่วยพยุงซึ่งกันและกัน เมื่อได้รับแรงกดเวลาแปรงฟัน 
- ขนแปรงแต่ละเส้นมีการมนปลาย เพื่อไม่ให้ปลายคมขรุขระ ที่อาจท าอันตรายต่อเหงือกและฟัน 

3.  ด้ามแปรงตรง หรือท ามุมเพียงเล็กน้อย จับถนัดมือ 
4.  ฉลาก มีข้อมูลเพียงพอต่อการเลือกซื้อ ต้องระบุสิ่งต่อไปนี้ 

- ชนิดขนแปรง เช่น อ่อนนุ่ม ปานกลาง หรือ แข็ง 
- ลักษณะปลายขนแปรง เช่น มนกลม ปลายตัด ปลายเรียว หรืออ่ืน ๆ ตามที่เป็นจริง 
- วิธีใช้ / ข้อแนะน า 
- วันเดือนปี ที่ผลิต 
- ผู้ผลิต / เครื่องหมายการค้า 

5. ได้รับใบรับรองคุณภาพ แปรงติดดาว จากกรมอนามัย  
 

รายการที่ 17 วัสดุอุดฟัน Composite resin flowable 
1. เป็นวัสดุอุดสีเหมือนฟันชนิดเหลว อุดได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง 
2. ประกอบด้วยเรซินชนิด Bis-GMA, TEGDMA และ Bis-EMA 
3. มีส่วนผสมของเซอร์โคเนีย / ซิลิก้า 
4. มีความหนืดต่ า ไหลแผ่ได้ดี และสามารถคงรูปได้  
5. บ่มตัวด้วยแสง ทึบรังสี 
6. บรรจุอยู่ในไซริงค์ มีให้เลือกหลายสี 
7. ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยส าหรับคนไข้ 

 
ลงชื่อ........................................ประธานคณะท างาน ฯ 

    หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.ล าพูน 
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รายการที่ 18 วัสดุอุดฟัน Composite resin 
1. เป็นวัสดุอุดสีเหมือนฟัน (tooth shade) ส าหรับใช้อุดฟันหน้าและฟันหลัง  
2. บรรจุ Resin เป็นชนิด Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA,TEGDMA 
3. มีลักษณะเป็น paste สามารถปั้นตบแต่งได้ มีความหนืด (viscosity) เหมาะสมคงตัว ไม่ไหลยืดขณะปั้น

แต่งอุดฟัน 
4. มีสีให้เลือกใช้ให้หลายเฉดสี และเหมาะสมตามส่วนต่างๆ ของฟัน เช่น บริเวณคอฟัน ส่วนตัวฟัน และส่วน

ปลายฟัน 
5. มีความใส หรือความโปร่งแสง (translucency) ให้เลือกทั้งชนิดใส ส าหรับผิวเคลือบฟัน และชนิดทึบแสง 

ส าหรับชั้นเนื้อฟัน 
6. สามารถท าให้เงา มันวาวได้ ใกล้เคียงกับผิวฟัน 
7. บ่มตัวด้วยแสง ทึบรังสี และไม่ติดเครื่องมือ 

 
รายการที่ 19  น้ ายา Dentine  bonding  agent 

1. น้ ายายึดติดฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงชนิดขวดเดียว (รวม primer และ adhesive) 
2. มีส่วนผสมของฟิลเลอร์ขนาด 5 นาโนเมตร และมีปริมาณของฟิลเลอร์ 10% โดยน้ าหนัก 
3. ตัวท าละลายเป็นน้ าหรือ  Alcohol 
4. ให้การยึดติดระหว่างผิว enamel และ dentin กับวัสดุอุด composite ได้ดี 
5. ไม่ระเหยง่าย ไม่ละลาย และไม่ดูดน้ า 
6. ไม่เหลวและไม่หนืดเกินไป 
7. อายุการเก็บนานไม่เสื่อมเร็ว 
8. มีพิษน้อย ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน  

 
รายการที่ 20  กรด Etching 

1. เป็นชนิดกรดฟอสฟอริก ความเข้มข้น 37% โดยน้ าหนัก 
2. กัดได้ทั้งเคลือบฟันและเนื้อฟัน  
3. ใช้งานง่าย ไม่หนืดหรือเหลวเกินไป ไหลแผ่ได้ดี 

 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ........................................ประธานคณะท างาน ฯ 

   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.ล าพูน  
 
 

      ลงชื่อ........................................เลขานุการ 
                (นางสาวณัฐธิดา ค าสาร) 

 



รายการที่ 21  วัสดุ Impression compound  
1. เป็นวัสดุประเภท Thermoplastic impression material สามารถท าให้อ่อนตัวเมื่ออุณหภูมิสูง และ

แข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง 
2. มีลักษณะเป็นแท่ง ใช้ส าหรับเสริมขอบถาดพิมพ์ปากแบบเต็มปากและแบบบางส่วน 
3. ท างานที่อุณหภูมิ 50-51 C  เวลาในการท างาน 50-80 วนิาที 

 
รายการที่ 22 วัสดุพิมพ์ปาก Polysulfide impression material 

1. เป็นวัสดุพิมพ์ปากชนิดโพลีซัลไฟด์  
2. มีระยะเวลาก่อตัว 9-12 นาที 
3. หลังก่อตัวมีความยืดหยุ่นดี ดึงออกง่าย มีความแข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 
4. ผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่าย ให้รายละเอียดของรอยพิมพ์ที่ถูกต้องและแม่นย า 
5. สามารถเทแบบหล่อซ้ าได้หลายครั้ง 
6. มีความข้นให้เลือกทั้งชนิดเนื้อข้นมาก (heavy) เนื้อข้นธรรมดา (regular) และเนื้อเหลว (light) ตาม

สัดส่วนวัสดุอัดแทรกที่เป็นส่วนผสม 
7. บรรจุในแบบหลอด Base และ Catalyst  

 
รายการที่ 23  ครอบฟันส าเร็จรูป  Stainless Steel Crown 

1. ครอบฟันโลหะไร้สนิม ชนิดเติม (refill) มีให้เลือกท้ังฟันกรามแท้ และฟันกรามน้ านม 
2. มีความแข็งแรงของโลหะมากพอ และง่ายต่อการปรับแต่ง 
3. เป็นชนิด prebelled และ precrimp 
4. มี anatomy ที่ถูกต้องเหมาะสม  
5. มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่เบอร์ 2 ถึงเบอร์ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ประธานคณะท างาน ฯ 
  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.ล าพูน 
 
 

      ลงชื่อ........................................เลขานุการ 
                (นางสาวณัฐธิดา ค าสาร) 


