
 
 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ชุดเครื่องมือจับล็อคกระดูกเชิงกราน  ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
 

1. ความตองการ    เครื่องมือจับล็อคกระดูกเชิงกราน เปนเครื่องมือท่ีเอาไวชวยในการผาตัดจัดเรียงกระดูก                                  
   เชิงกรานท่ีมีการแตกหักใหกลับเขาท่ี เพราะประกอบดวยชุดเครื่องจับในหลายแนว ทําใหการดึงจัดกระดูก                 
   เชิงกรานท่ีแตกหักอยางซับซอนสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพกวาชุดเครื่องมือท่ัวๆ ไป ทําใหเกิดประโยชน 
   สูงสุดตอผูปวยในการรักษาดวยการผาตัด 

2. วัตถุประสงค    เพ่ือใชในการผาตัดรักษาผูปวยท่ีมีกระดูกเชิงกรานแตกหักแบบซับซอน เพ่ือใหการรักษามี      
ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดระยะเวลาในการผาตัด 

3. คุณลักษณะท่ัวไป  เปนชุดเครื่องมือเพ่ือชวยจับดึงกระดูกเชิงกรานท่ีหักใหเขาท่ี โดยประกอบดวย                          
เครื่องมือจับยึดขนาดตางๆ กัน ดังรายละเอียด 

4.  คุณลักษณะเฉพาะ ประกอบดวย 
1. ดามจับเครื่องมือเปนรูปตัวที ชนิดยูนิเวอรแซล ชัค    จํานวน 1 ชิ้น 
2. ตะขอเก่ียวปลายแหลม ใชดึงกระดูกเชิงกรานขนาดกลาง ความยาว 230 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชิ้น 
3. ตะขอเก่ียวปลายแหลม ใชดึงกระดูกเชิงกรานขนาดใหญ ความยาว 200 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชิ้น 
4. เครื่องมือกดกระดูกเชิงกราน แบบบอลทิบ ความยาว 300 มิลลิเมตร  จํานวน 1 ชิ้น 
5. เครื่องมือกดกระดูกเชิงกราน ชนิดปลายมน ความยาว 270 มิลลิเมตร  จํานวน 1 ชิ้น 
6. แปนจับยึดกระดูกเชิงกราน สําหรับคีมจับกระดูก     จํานวน 1 ชิ้น 
7. เครื่องมือจับหัวสกรูยึดกระดูกเชิงกรานขนาด 3.5/4.5 มิลลิเมตรเพ่ือดึงกระดูกใหเขาท่ีขนาดเล็ก 

           จํานวน 1 ชิ้น 
8. เครื่องมือจับหัวสกรูยึดกระดูกเชิงกรานขนาด 3.5/4.5 มิลลิเมตรเพ่ือดึงกระดูกใหเขาท่ีขนาดใหญ                         
    ความยาว 250 มิลลิเมตร       จํานวน 1 ชิ้น 
9. คีมจับยึดกระดูกเชิงกรานชนิดหักมุม และปลายแบบมีตุม ขนาดเล็ก ความยาว 190 มิลลิเมตร  

           จํานวน 1 ชิ้น 
10. คีมจับยึดกระดูกเชิงกรานชนิดหักมุม และปลายแบบมีตุม ขนาดใหญ ความยาว 230 มิลลิเมตร 

           จํานวน 1 ชิ้น 
11. คีมจับยึดกระดูกเชิงกรานชนิดตรง และปลายแบบมีตุม ความยาว 400 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชิ้น 
12. คีมจับยึดกระดูกเชิงกรานชนิดตรง และปลายแบบมีตุมจับสามตําแหนง ความยาว 400 มิลลิเมตร 

           จํานวน 1 ชิ้น 
13. เครื่องมือจับหัวสกรูยึดกระดูกเชิงกราน เพ่ือดึงกระดูกใหเขาท่ีและสามารถล็อคไดแบบสปดล็อค                      
     ขนาดใหญ ความยาว 300 มิลลิเมตร      จํานวน 1 ชิ้น 
14. คีมจับยึดกระดูกเชิงกรานชนิดปลายหักมุม และปลายแบบมีตุม ความยาว 250 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชิ้น 
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15. คีมจับกระดูกชนิดปลายแหลม แบบซอฟล็อค ความยาว 222 มิลลิเมตร  จํานวน 1 ชิ้น 
16. แทงโลหะยึดกระดูกเชิงกรานชนิดปลายมีเกลียว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6.0 มิลลิเมตร                                  
     ความยาว 190/50 มิลลิเมตร       จํานวน 1 ชิ้น 
17. ตัวสอดใตแผนโลหะดามกระดูกเพ่ือรอยลวดมัดกระดูก สามารถใชไดกับลวดมัดกระดูกไดถึง 
     ขนาด 2.0 มิลลิเมตร        จํานวน 1 ชิ้น 
18. รับประกันคุณภาพ 1 ป 
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