
คุณลักษณะเฉพาะวัสดุทันตกรรม จัดซื้อร่วมระดับเขตปีงบประมาณ 2560 
 
1. ยาชาชนิด Lidocaine 

 

     คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาฉีดท าให้ชาเพ่ือประโยชน์ทางทันตกรรม 
2. มีส่วนประกอบหลักท่ีมีฤทธิ์ยาชา คือ Lidocaine ความเข้มข้น 2% 
3. มียาบีบหลอดเลือดเป็นชนิด Epinephrine  อัตราส่วน 1:100,000 ของปริมาณบรรจุสารละลาย

ทั้งหมด 
4. บรรจุเป็น Cartridge ขนาด 1.8 ml.  มีขนาดมาตรฐาน สามารถใช้ได้กับ dental syringe ทุกยี่ห้อ 
5. ด้านท้ายหลอดยาชามีจุกยาง สามารถใช้ได้กับ dental syringe ชนิดเดินยาชากลับได้ (Aspirating 

Dental Syringe)  
6. หลอดบรรจุยาชามีรายละเอียดส่วนประกอบของยาชา และระบุวันหมดอายุบนหลอด 
7. ต้องไม่มีคุณสมบัติใดๆ   ของยาชาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า   อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ผู้รับบริการ เช่น ปริมาณฟองอากาศที่มากเกินไป ใน Cartridge จุกยางไม่ฝืดเกินไป และไม่มียาชาไหลออกนอก
หลอดขณะเดินยาชา เป็นต้น 

 

     ข้อก าหนดอื่น 
1. ต้องแสดงหลักฐานการได้รับการขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข  ยกเว้น  ที่ผลิตตามเภสัช 

ต ารับที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
2. อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า  18 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ 
3. ของตัวอย่างที่จะน ามาประกอบการพิจารณาต้องเต็มภาชนะท่ีบรรจุเพื่อตรวจสอบการบรรจุ  
4. ครั้งที่ผลิต (Lot No.) และวันหมดอายุ  (Exp.Date) ระบุข้างกล่องอย่างชัดเจน 
5. ต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมตรวจสอบคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด และลงความเห็นตรงกันเป็น

เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกวัสดุทันตกรรมชนิดนั้น 
 
 
 
 
 
 

 



2. อมัลกัมอัลลอยชนิดส าเร็จรูป (Precapsulated amalgam capsules) 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นโลหะผสมปรอทและมีโลหะเงินเป็นส่วนประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีทองแดงเป็น

ส่วนประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 
2.  วัสดุบรรรจุอยู่ในแคปซูลพลาสติก  เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของปรอท  ตั้งต้นปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเอง     

เมื่อปั่น (self-activating capsule ) แคปซูลมีขนาดมาตรฐานสามารถใช้ได้กับเครื่องปั่นอมัลกัมท่ัวไป และเป็น
แคปซูลชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง สามารถเปิดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย 

3.  ขนาดบรรจุ แบบ 1 spill มีโลหะผสมปรอทในแคปซูลไม่น้อยกว่า  400 มิลลิกรัม 
4.  เมื่อทดสอบโดยการปั่นดูเนื้อของวัสดุ (ใช้เวลาในการปั่นตามคู่มือของวัสดุ)  เนื้อของวัสดุที่ได้ ควรจะ

ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ละเอียด สีสวย ไม่ร่วน หรือเหลวเกินไป 
5.  มีระยะเวลาในการท างาน  (working time) เหมาะสม แบบ regular set หลังจากปั่นทดสอบแล้ว 

วัสดุที่ได้ควรจะ ไม่แข็งตัวเร็วหรือช้าเกินไป สามารถมีเวลาในการตกแต่ง และเติมวัสดุได้ หากจะต้องมีการปั่น
เพ่ิมเติมอีก 

6.  ก าลังความแข็งอัด (compressive strength) ที่ 1 ชั่วโมง ภายหลังอุด มีค่าไม่น้อยกว่า 80 MPa 
ก าลังความแข็งอัด (compressive strength) ที่ 24 ชั่วโมง ภายหลังอุด มีค่าไม่น้อยกว่า 300 MPa 

7.  ภายหลังการอุด  7 วัน มีความผิดรูปของโลหะต่ า โดยวัดค่าความคืบ (creep) ไม่เกินร้อยละ 2  
8.  ภายหลังการอุด  24 ชั่วโมง มีการเปลี่ยนมิติไม่เกิน 20 ไมครอน/เซนติเมตร   

 

      ข้อก าหนดอื่น 
1.   อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า  24  เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ 
2.   ต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมตรวจสอบคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด และลงความเห็นตรงกันเป็น

เสียงส่วนใหญ่  ในการเลือกวัสดุทันตกรรมชนิดนั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. หลอดดูดน้ าลาย (Saliva ejector) 
 

     คุณลักษณะเฉพาะ 
  1.  ท าด้วยพลาสติกใส  มีแกนลวดภายใน สามารถปรับงอได้ และคงรูปร่างได้โดยไม่คืนตัว 

2.  ความยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 
3.  ปลายหลอดดูดไม่คม และถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการหลุดออกโดยไม่ตั้งใจ  
4.  สามารถถอดปลายหลอดออกได้โดยสะดวก แต่ไม่หลุดง่ายเกินไป เมื่อถอดปลายหลอดออกแล้ว ไม่มี

ลวดโผล่ออกมา และปลายหลอดดูดไม่คม 
5.  มีความแข็งแรง เพียงพอที่จะสามารถใช้กันลิ้น (tongue retraction) ของผู้ป่วยได้ในระหว่างการ

ท างาน 
 

      ข้อก าหนดอื่น 
1.  ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/ถุง 
2.  ต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมตรวจสอบคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด และลงความเห็นตรงกันเป็นเสียง

ส่วนใหญ่ในการเลือกวัสดุทันตกรรมชนิดนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ผงพิมพ์ปาก (Alginate Impression material) ชนิดเปลี่ยนสี 
 

     คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ใช้เป็นวัสดุในการพิมพ์แบบฟันและสันเหงือกในช่องปากส าหรับงานทันตกรรม มีลักษณะเป็นผง

ละเอียดใช้ผสมกับน้ าเปล่า 
2.  มีลักษณะเป็นผงบรรจุในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความชื้นได้ 
3.  ลอกเลียนรายละเอียดพื้นผิวที่ต้องการพิมพ์ได้ดี มีฟองอากาศน้อย  
4.  ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มผสมจนแข็งตัวพอเหมาะ มี 2 แบบให้เลือกตามระยะเวลาก่อตัว  (setting time)     

คือ แบบแข็งตัวธรรมดา (normal set type) และแบบแข็งตัวเร็ว (fast set type) 
5.  พิมพ์ได้แบบพิมพ์ที่มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น คงตัว ไม่ฉีกขาดง่าย 
6.  ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก 
7.  สามารถเปลี่ยนสีได้ ตามช่วงเวลา 
 

     ข้อก าหนดอื่น 
1.  ระบวุันหมดอายุชัดเจน และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า  18  เดือน นับตั้งแต่

วันส่งมอบ  

2.  ต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมตรวจสอบคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด และลงความเห็นตรงกันเป็นเสียง
ส่วนใหญ่ในการเลือกวัสดุทันตกรรมชนิดนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. กลาสไอโอโนเมอร์ (glass-ionomer hand mix) 
 

     คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นวัสดุที่ใช้น้ าเป็นองค์ประกอบ (water-based material) 
2.  ประกอบด้วยส่วนผง (powder) กับส่วนน้ า (liquid) 
   2.1 ส่วนผง ประกอบด้วยอลูมิโนฟลูออโรซิลิเกตกลาส (aluminofluorosilicateglass) เป็น

องค์ประกอบหลัก โดยขนาดอนุภาค ไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน 
   2.2 ส่วนน้ า ประกอบด้วย พอลีอะไครลิกแอซิด (polyacrylic acid) เป็นองค์ประกอบหลัก 
3.  บ่มตัวด้วยปฏิกริยาเคมีเท่านั้น 
4.  ใช้ส าหรับงานอุดฟัน  
5.  สามารถเลือกสีได้ตามระบบ Vita shade guide 
6.  มีความทึบรังสี (radiopacity) 
7.  เวลาที่ใช้ในการก่อตัว (setting time) ภายใน 10 นาท ี
8.  ความแข็งแกร่งต่อการอัด (compressive strength) ใน 24 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 120 เมกะปาสกาล  
9.  การทนต่อแรงดัดโค้ง  (flexural strength)  ใน 24 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 20 เมกะปาสกาล  

         10.  การทดสอบความแข็งน๊อพ  (Knoop hardness test) ไม่น้อยกว่า 30 เมกะปาสกาล 
         11.  ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นทางความร้อน (linear thermal expansion)  อยู่ระหว่าง                  
8-11 ×10-6/ºC (CTE of enamel is around 11.4×10-6/ºC and dentin around 8.0×10-6/ºC) 
         12.  ก าลังแรงยึด (bond strength)  ต่อเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน  ไม่น้อยกว่า 3เมกะปาสกาล  
         13.  การละลาย (Solubility) ใน 24 ชั่วโมง น้อยกว่าร้อยละ 0.4 
         14.  การปล่อยฟลูออไรด์สะสม (Cumulative Fluoride Release)  1  เดือนแรก  440-650 ไมโครกรัม 
 

     ข้อก าหนดอื่น 
          1.  มีเอกสารอนุญาตจ าหน่ายจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
          2.  ต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมตรวจสอบคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด และลงความเห็นตรงกันเป็นเสียง
ส่วนใหญ่ในการเลือกวัสดุทันตกรรมชนิดนั้น 

 
 
 
 
 
 



6. เข็มฉีดยาทางทันตกรรม (Dental needle) 
  

     คุณลักษณะเฉพาะ 
 1.  เข็มท าจากโลหะท่ีมีคุณภาพ ไม่เป็นสนิม 
 2.  syringe adaptor สามารถใส่ได้กับ needle adaptor ของ dental syringe ได้ทุกยี่ห้อ 
  3.  needle bevel มีอย่างน้อย  bi bevel 
             4.  เข็มมีความยืดหยุ่น ไม่เปราะ หรือหักง่ายเมื่อมีการดัด 
 5.  เมื่อน าปลอกเข็มฉีดยาชาใส่ภายหลังฉีดยาชาต้องแนบสนิทกับเข็ม ไม่หลุดง่าย  
 6.  เข็มทุกชิ้น ได้ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อ 
 7.  มีให้เลือกอย่างน้อย 3 ขนาด 
  7.1 ขนาด 27 G ความยาว 30 มิลลิเมตร  
  7.2 ขนาด 27 G ความยาว 21 มิลลิเมตร 
  7.3 ขนาด 30 G ความยาว 21 มิลลิเมตร 
 

        ข้อก าหนดอื่น  
 1.  มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
 2.  บรรจุภัณฑ์ มีการระบุวันผลิต วันหมดอายุชัดเจน 
 3.  บรรจุภัณฑ์ 1 กล่องต้องประกอบด้วยเข็ม 100 ชิ้น 
 4.  ต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมตรวจสอบคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด และลงความเห็นตรงกันเป็น
เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกวัสดุทันตกรรมชนิดนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. หัวขูดหินน้ าลายชนิดพี 10  (P10 scaler tip)  
 

     คุณลักษณะเฉพาะ 
          1.  ใช้กับเครื่องขูดหินน้ าลายระบบ electromagnetic  
  2.  หัวขูดมีความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า 25,000 รอบต่อนาที 
  3.  ท าด้วยโลหะไร้สนิม 
  4.  บริเวณปลาย มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา และ slim line   
  5.  ท่อน้ าสามารถปรับได้ตามความต้องการ ไม่หักง่าย 
  6.  แกนของด้ามขูดหินน้ าลายเป็นแผ่นโลหะซ้อนกัน 
  7.  สามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclave) ที่อุณหภูมิ 135 องศา 
 

     ข้อก าหนดอื่น 
  1.  มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
  2.  รับประกันอย่างน้อย 1 ปี 

3.  มียาง O-ring ส ารองให้อย่างน้อย  1 วง 
4.  ต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมตรวจสอบคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด และลงความเห็นตรงกันเป็นเสียง

ส่วนใหญ่ในการเลือกวัสดุทันตกรรมชนิดนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. สารเคลือบหลุมและร่องฟัน  (pit&fissure sealant)  
 

     คุณสมบัตเิฉพาะ 
          1.  วัสดุประกอบด้วย 
  -  ส่วนเรซินประกอบด้วยบิสพีนอลเอไกลซิดิลเมทาไครเลต(bisphenolA –glycidyl methylacrylate) 
เป็นส่วนประกอบหลัก และบรรจุในผลิตภัณฑ์ชนิดขวด 
 -  ส่วนกรด ประกอบด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นระหว่างร้อยละ 30-40 (Phosphoric acid )   
  2.  เป็นวัสดุที่บ่มตัวด้วยแสง (light-polymerizing material) ภายใน 20 วินาที 
  3.  ส่วนของเรซิน ต้องเป็นสารทึบแสง  มองเห็นได้ชัดเจนก่อนบ่มด้วยแสง 
  4.  มีความหนืดต่ า  (low viscosity) 
 

      ข้อก าหนดอื่น 
1.  อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า  18 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ 

  2.   มีพู่กันไม่น้อยกว่า 50 อัน  
  3.   ต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพทั้ง4จังหวัดและลงความเห็นตรงกันเป็น
เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกวัสดุทันตกรรมชนิดนั้น 
   
 
 
   
 
 
 
 


