(ร่าง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ….
เพื่อให้การจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าต้องแจ้งรายการ
ละเอีย ดเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การจัดเครื่ องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ ย ง
พ.ศ. ๒๕๖๒ และสอดคล้องกับการควบคุมเครื่องมือแพทย์ในระดับ ภูมิภาคอาเซียนและสากล จึงเห็นสมควร
จาแนกกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ ตามระดับความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกาย หรือชีวิตของมนุษย์หรือผลกระทบต่อการสาธารณสุข
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ความในข้ อ ๒ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่ อ ง
เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ความในข้ อ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่ อ ง
ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ความในข้ อ ๑ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่ อ ง
เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(๔) ความในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง ถุง ยางอนามั ย พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒ ให้ ก ลุ่ ม เครื่ อ งมือ แพทย์ ห รื อ เครื่อ งมื อ แพทย์ ส าหรั บ การวิ นิ จ ฉั ย ภายนอกร่ า งกาย
ที่มีความเสี่ยงปานกลางต่อบุคคลหรือความเสี่ยงต่าต่อการสาธารณสุข (เครื่องมือแพทย์ประเภทที่ ๒) และ
ความเสี่ ย งสู ง ต่ อ บุ ค คลหรื อ ความเสี่ ย งปานกลางต่ อ การสาธารณสุ ข (เครื่ อ งมื อ แพทย์ ป ระเภทที่ ๓)
ดังต่อไปนี้ เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตและผู้นาเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด
(๑) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อทดสอบหมู่เลือดหรือชนิดของ
เนื้อเยื่อ เพื่อให้มั่นใจในความเข้ากันได้ทางปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของเลือด ส่วนประกอบของเลือด เซลล์ เนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะ สาหรับการให้หรือถ่ายเลือด หรือการปลูกถ่าย
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โรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์หรือร่องรอยการสัมผัสสิ่งที่ทาให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เช่น Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae)
(๓) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคใน
น้าไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) หรือเลือด ซึ่งมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นเชื้อที่มีข้อจากัดในการเพาะเลี้ยง
(เช่น Neisseria meningitidis หรือ Cryptococcus neoformans)
(๔) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคซึ่งมี
ความเสี่ยงสูง หากผลการตรวจผิดพลาด ผู้ป่วยหรือทารกในครรภ์ จะเสียชีวิตหรือพิการอย่างรุนแรง (เช่น
ชุดตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัย Cytomegalovirus (CMV), Chlamydia pneumoniae, Methycillin
Resistant Staphylococcus aureus)
(๕) กลุ่ มเครื่ องมือแพทย์ หรือ เครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองสตรี
มีครรภ์ก่อนคลอด เพื่อชี้บ่งสภาวะภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่ทาให้เกิดโรคติดต่อ (เช่น การทดสอบสภาวะภูมิคุ้มกันต่อ
Rubella หรือ Toxoplasmosis)
(๖) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้ในการตรวจเพื่อชี้บ่งสภาวะของ
โรคติดเชื้อหรือสภาวะภูมิคุ้มกัน หากผลการตรวจผิดพลาดจะมีความเสี่ยงนาไปสู่การตัดสินใจรักษาที่ทาให้
ผู้ป่วยอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต (เช่น การตรวจ Enteroviruses, CMV and Herpes
simplex virus (HSV) ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ)
(๗) กลุ่ มเครื่ องมื อแพทย์ หรื อเครื่อ งมือ แพทย์ที่ มุ่ง หมายเพื่ อใช้ใ นการตรวจคัด กรองเพื่ อ
คัดเลือกผู้ป่วยสาหรับการบาบัดและจัดการรักษาแบบเจาะจง หรือ ชี้บ่งระยะของโรค หรือวินิจฉัยโรคมะเร็ง
(เช่น การให้ยาแบบจาเพาะต่อบุคคล)
(๘) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้ในการทดสอบทางพันธุกรรม
ในมนุษย์ (เช่น Huntington’s Disease, Cystic Fibrosis)
(๙) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้ในการตรวจติดตามระดับยา
สารหรือส่วนประกอบทางชีวภาพ หากผลการตรวจผิดพลาด จะมีความเสี่ย ง ซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจรักษาที่ทา
ให้ผู้ป่วยอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตอย่างฉับพลัน (เช่น Cardiac markers, cyclosporine,
prothrombin time testing)
(๑๐) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือ เครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวิต (เช่น HCV viral load, HIV Viral Load and HIV and HCV geno- and subtyping)
(๑๑) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองภาวะ
ผิดปกติแต่กาเนิดของทารกในครรภ์ (เช่น Spina Bifida or Down Syndrome)
(๑๒) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้สาหรับการทดสอบด้วยตนเอง
(๑๓) กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ แพทย์ ห รื อ เครื่ อ งมือ แพทย์ เ ครื่ อ งมือ แพทย์ ที่ มุ่ ง หมายเพื่ อ ใช้ ส าหรั บ
การตรวจสอบแก๊สในเลือดและกลูโคสในเลือด โดยทดสอบใกล้ตัวผู้ป่วย
(๑๔) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อใช้เป็นตัวควบคุม (control) โดย
ไม่มีการกาหนด ค่าเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
(๑๕) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือ เครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเครื่องมือแพทย์สาหรับการวินิจฉัย
ภายนอกร่างกาย ซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ระบุใน (๑) ถึง (๑๕) และไม่มีหลักเกณฑ์กาหนดให้เป็นเครื่องมือแพทย์
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แพทย์ตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓ ให้กลุ่ม เครื่ องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สาหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย
ที่มคี วามเสี่ยงปานกลางระดับต่า (เครื่องมือแพทย์ประเภทที่ ๒) และความเสี่ยงปานกลางระดับสูง (เครื่องมือแพทย์
ประเภทที่ ๓) ดังต่อต่อไปนี้ เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตและผู้นาเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด
(๑) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รุกล้าเข้าไปในร่างกาย ดังนี้
๑) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รุกล้าเข้าไปในร่างกายเพื่อใช้กับบาดแผลที่มีการฉีกขาดถึงชั้น
หนังแท้ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายสาหรับการจัดการสภาพแวดล้อมจุลภาค (microenvironment)
ของบาดแผล
๒) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รุกล้าเข้าไปในร่างกายเพื่อใช้กับบาดแผลที่มีการฉีกขาดถึงชั้น
หนังแท้และสามารถรักษาบาดแผลแบบทุติยภูมิ (secondary intent)
๓) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รุกล้าเข้าไปในร่างกายเพื่อใช้สาหรับเป็นทางผ่านหรือเก็บ
ของเหลวของร่างกาย เนื้อเยื่อของร่างกาย ของเหลวอื่น หรือแก๊ส ดังนี้
๓.๑) เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องมือแพทย์ที่มีกาลังที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง
๓.๒) ใช้เป็นทางผ่านของเลือด
๓.๓) ใช้เก็บหรือเป็นทางผ่านของของเหลวอื่นในร่างกาย
๓.๔) ใช้เก็บอวัยวะ บางส่วนของอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อของร่างกาย
๓.๕) เป็นถุงบรรจุโลหิต
๔) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รุกล้าเข้าไปในร่างกายเพื่อใช้ปรับปรุงองค์ประกอบทางชีวภาพ
หรือทางเคมีของเลือด ของเหลวอื่นในร่างกาย หรือของเหลวอื่น ดังนี้
๔.๑) เพื่อให้สารละลายทางหลอดเลือดเข้าสู่ร่างกาย (infusion)
๔.๒) การรั ก ษาประกอบด้ ว ยการกรอง การปั่ น เหวี่ ย ง (centrifuging) หรื อ
การแลกเปลี่ยนแก๊สหรือความร้อน
(๒) เครื่องมือแพทย์ที่รุกล้าเข้าไปในร่างกาย ดังนี้
๑) เครื่องมือแพทย์ที่รุกล้าเข้าไปในร่างกายผ่านช่องเปิดของร่างกาย (โดยไม่รวมการรุกล้า
เข้าไปในร่างกายด้วยวิธีทางศัลยกรรม) โดยไม่ได้มุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องมือแพทย์ที่มีกาลัง หรือ
มุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่าเท่านั้น ดังนี้
๑.๑) เพื่ อ ใช้ กั บ ผิ ว ด้ า นนอกของลู ก นั ย น์ ต า หรื อ มี แ นวโน้ ม ต่ อ การถู ก ดู ด ซึ ม
โดยเยื่อบุผิวที่มีลักษณะเป็นเมือก
๑.๒) เพื่อใช้งานระยะสั้น
๑.๓) เพื่อใช้งานระยะยาว
๒) เครื่องมือแพทย์ที่รุกล้าเข้าไปในร่างกายผ่านช่องเปิดของร่างกาย (โดยไม่รวมการรุกล้า
เข้าไปในร่างกายด้วยวิธีทางศัลยกรรม) ที่มุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ที่มีกาลังที่มีความเสี่ยงปานกลาง
หรือความเสี่ยงสูง
๓) เครื่องมือแพทย์ที่รุกล้าเข้าไปในร่างกายด้วยวิธีทางศัลยกรรมทั้งหมด เพื่อใช้งานชั่วครู่
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมที่นากลับมาใช้ใหม่ เครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายให้สัมผัสโดยตรงกับ
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หัวใจ หรือระบบไหลเวียนโลหิตส่วนกลาง ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับส่วนดังกล่าวของร่างกาย
๔) เครื่องมือแพทย์ที่รุกล้าเข้าไปในร่างกายด้วยวิธีทางศัลยกรรมทั้งหมด เพื่อใช้งาน
ระยะสั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อให้ ผลทางชีวภาพหรือถูกดูดซึมทั้งหมดหรือส่วนใหญ่
เครื่ องมือแพทย์ ที่มุ่งหมายเพื่อสัมผัส โดยตรงกับระบบประสาทส่ว นกลาง เครื่องมือแพทย์ ที่มุ่งหมายเพื่อ
วินิจฉัยโรค ติดตาม หรือแก้ไขความบกพร่องของหั วใจ หรือของระบบไหลเวียนโลหิตส่ว นกลาง ผ่านทาง
การสัมผัสโดยตรงกับส่วนเหล่านี้ของร่างกาย
๕) เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ฝั ง ในร่ า งกายทั้ ง หมด และรุ ก ล้ าเข้ า ไปในร่ า งกายด้ ว ยวิ ธี ท าง
ศัลยกรรม เพื่อใช้งานระยะยาว และไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง
(๓) เครื่องมือแพทย์ที่มีกาลัง ดังนี้
๑) เครื่องมือแพทย์ที่มีกาลังที่ใช้ในการรักษาทั้งหมด
๑.๑) เพื่อบริหารหรือแลกเปลี่ยนพลังงาน
๑.๒) เพื่อบริหารหรือแลกเปลี่ยนพลังงานเข้าสู่หรือรับออกจากร่างกาย ซึ่งมีแนวโน้ม
ว่ า จะเกิ ด อั น ตราย รวมถึ ง การแผ่ รั ง สี ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การแตกตั ว ของอิ อ อน เมื่ อ พิ จ ารณาจากธรรมชาติ
ความหนาแน่น และตาแหน่งที่บริหารหรือแลกเปลี่ยนพลังงาน
๒) เครื่องมือแพทย์ที่มีกาลังทั้ งหมดที่มุ่งหมายเพื่อควบคุมหรือติดตามสมรรถนะของ
เครื่ องมือแพทย์ที่มีกาลั งที่ใช้ในการรั กษาที่มีความเสี่ ยงปานกลางระดับสู ง หรือมุ่งหมายเพื่อทาให้ เกิดผล
โดยตรงต่อสมรรถนะของเครื่องมือแพทย์นั้น
๓) เครื่องมือแพทย์ที่มีกาลังที่มุ่งหมายสาหรับการวินิจฉัย
๔) เครื่องมือแพทย์ที่มีกาลังที่มุ่งหมายสาหรับการวินิจฉัย เพื่อจ่ายพลังงานที่ถูกดูดกลืน
โดยร่างกายมนุษย์ (ยกเว้นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เพื่อให้แสงกับร่างกายผู้ป่วยอย่างเดียว ซึ่งแสงอยู่ในช่วงสเปกตรัม
ที่มองเห็นหรือใกล้อินฟราเรด)
๕) เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ มี ก าลั ง ที่ มุ่ ง หมายส าหรั บ การวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด เป็ น ภาพ
การกระจายของสารเภสัชรังสีในร่างกาย (radiopharmaceuticals) หรือ
๖) เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่มี ก าลั ง ที่ มุ่ง หมายส าหรั บการวินิ จ ฉัย เพื่อ วิ นิจ ฉั ย หรื อ ติด ตาม
กระบวนการทางสรีรวิทยาที่สาคัญต่อชีวิตโดยตรง (vital physiological processes)
๗) เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ มี ก าลั ง ที่ มุ่ ง หมายส าหรั บ การวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ติ ด ตามปั จ จั ย ทาง
สรีรวิทยาที่สาคัญต่อชีวิต (vital physiological parameters) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้เกิดผลที่เป็น
อันตรายเฉียบพลันต่อผู้ป่ วย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของหัวใจ การหายใจ การทางานของ
ระบบประสาทส่วนกลาง
๘) เครื่องมือแพทย์ที่มีกาลังที่มุ่งหมายสาหรับการวินิจฉัยทางคลินิก เพื่อแสดงว่าผู้ป่วย
อยู่ในสภาวะอันตรายเฉียบพลัน
๙) เครื่องมือแพทย์ที่มีกาลั งที่มุ่งหมายเพื่อปล่ อยรังสีที่ก่อให้ เกิดการแตกตัวของอิออน
(ionising radiation) และมุ่งหมายเพื่อเป็นรังสีวินิจฉัยหรือรังสีร่วมรักษา (interventional radiology)
รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่ควบคุมหรือติดตามเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว หรือเครื่อ งมือแพทย์ที่มีผลโดยตรงต่อ
สมรรถนะของเครื่องมือแพทย์นั้น
๑๐) เครื่องมือแพทย์ที่มีกาลังทั้งหมดที่มุ่งหมายเพื่อบริหารและ/หรือขจัดยา ของเหลว
ในร่างกาย หรือสารอื่น เข้าหรือออกจากร่างกาย

-5๑๑) เครื่องมือแพทย์ที่มีกาลังทั้งหมดที่มุ่งหมายเพื่อบริหารและ/หรือขจัดยา ของเหลว
ในร่างกาย หรือสารอื่น เข้าหรือออกจากร่างกายที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย โดยพิจารณาจากธรรมชาติของสาร
ส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและช่องทางของการบริหารหรือขจัดออก
(๔) เครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ที่มุ่งหมายเฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี้
๑) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้สาหรับทาให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ หรือฆ่าเชื้อเมื่อสิ้นสุด
ขั้นตอน
๒) เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ มุ่ ง หมายเพื่ อ ฆ่ า เชื้ อ เครื่ อ งมื อ แพทย์ ก่ อ นสิ้ น สุ ด กระบวนการ
ปราศจากเชื้อ หรือก่อนการฆ่าเชื้อในระดับที่สูงขึ้นไป
๓) เครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพื่อการฆ่าเชื้อ การทาความสะอาด การชะล้างหรือการทา
ให้ชุ่มชื้นสาหรับเลนส์สัมผัส
๔) เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การคุ ม ก าเนิ ด หรื อ ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ จากการ
มีเพศสัมพันธ์
ข้อ ๔ กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ ตามข้อ ๒ ไม่รวมถึงกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือ
เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่า (เครื่องมือแพทย์ประเภทที่ ๑) และความเสี่ยงสูง (เครื่องมือแพทย์ประเภทที่ ๔)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

