เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กลุม่ เครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผูน้ าเข้าต้องได้รบั อนุญาต
พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่ อให้ การควบคุ มเครื่ องมื อแพทย์ เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมกั บสถานการณ์
หรือสภาพปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และสอดคล้องกับการควบคุมเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล
จึงเห็นสมควรกาหนดให้กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงจากอันตรายในการใช้เป็น
เครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและให้การคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นไปอย่างเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่ องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ เครื่ องมื อแพทย์ (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ต่อไปนี้ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตและผู้นาเข้าต้องได้รับ
อนุญาต
(๑) เครื่องมือแพทย์รุกล้าเข้าไปในร่างกายด้วยวิธีทางศัลยกรรมทั้งหมดที่มุ่งหมาย
สาหรับใช้งานชั่วครู่
ก. เพื่อให้สัมผัสโดยตรงกับระบบประสาทส่วนกลาง
ข. เพื่ อวิ นิ จฉั ยโรค ติ ดตาม หรื อแก้ ไขความบกพร่ องของหั วใจ หรื อระบบ
ไหลเวียนโลหิตส่วนกลาง ผ่านทางการสัมผัสโดยตรงกับส่วนดังกล่าวของร่างกาย
(๒) เครื่องมือแพทย์รุกล้าเข้าไปในร่างกายด้วยวิธีทางศัลยกรรมทั้งหมดที่มุ่งหมาย
สาหรับใช้งานระยะสั้น
ก. เพื่อให้ผลทางชีวภาพ หรือถูกดูดซึมทั้งหมดหรือส่วนใหญ่
ข. เพื่อสัมผัสโดยตรงกับระบบประสาทส่วนกลาง
ค. เพื่อวินิจฉัยโรค ติดตาม หรือแก้ไขความบกพร่องของหัวใจ หรือของระบบ
ไหลเวียนโลหิตส่วนกลาง ผ่านทางการสัมผัสโดยตรงกับส่วนดังกล่าวของร่างกาย
(๓) เครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่างกายทั้งหมด และรุกล้าเข้าไปในร่างกายด้วยวิธีทาง
ศัลยกรรมที่มุ่งหมายสาหรับใช้งานระยะยาว
ก. เพื่ อสั มผั สโดยตรงกั บหั วใจ ระบบไหลเวี ย นโลหิ ตส่ วนกลาง หรื อระบบ
ประสาทส่วนกลาง
ข. เพื่อประคับประคองหรือช่วยชีวิต
ค. เพื่อเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่างกายที่มีกาลัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ง. เพื่อให้ผลทางชีวภาพ หรือถูกดูดซึมทั้งหมดหรือส่วนใหญ่
จ. เพื่อบริหารยา
ฉ. เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกาย ยกเว้นเครื่องมือแพทย์ที่ใส่ในฟัน
ช. เป็นเต้านมเทียมที่ฝังในร่างกาย
(๔) เครื่ องมื อแพทย์ ที่ มี ยาตามกฎหมายว่ าด้ วยยา เป็ นส่ วนประกอบรวมเข้ าไป
เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยเสริมการทางานของเครื่องมือแพทย์ต่อร่างกาย
(๕) เครื่องมือแพทย์ทั้งหมดที่ผลิตหรือมีสิ่งเหล่านี้ประกอบอยู่
ก. เซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออนุพันธ์ที่มาจากสัตว์ ซึ่งไม่สามารถเจริญเติบโตได้ หรือ
ข. เซลล์ เนื้ อเยื่ อ หรื ออนุ พั นธ์ ของจุ ลิ นทรี ย์ หรื อจากการรวมโครงสร้ าง
ของยีนขึ้นใหม่
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือแพทย์นั้นผลิตหรือมีส่วนของเนื้อเยื่อหรืออนุพันธ์ของสัตว์
ที่ไม่มีชีวิต (non-viable animal tissues) รวมเข้าไว้ด้วย และสัมผัสกับผิวหนังปกติ (intact skin)
เท่านั้น
(๖) เครื่องมือแพทย์ทั้งหมดที่ใช้สาหรับการคุมกาเนิด หรือป้องกันโรคติดเชื้อจากการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ฝังในร่างกายหรือรุกล้าเข้าไปในร่างกายระยะยาว
(๗) เครื่ องมื อแพทย์ ส าหรั บการวิ นิ จฉั ยภายนอกร่ างกายที่ มุ่ งหมายเพื่ อตรวจหา
สิ่งที่ทาให้เกิดโรคติดต่อหรือร่องรอยการสัม ผัสสิ่งที่ทาให้เกิดโรคติดต่อในเลือด ส่วนประกอบของเลือด
ผลิตภัณฑ์ของเลือด (blood derivatives) เซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ เพื่อประเมินความเหมาะสม
ในการให้หรือถ่ายเลือด หรือการปลูกถ่าย หรือ
(๘) เครื่องมือแพทย์สาหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายที่มุ่งหมายเพื่อตรวจหาสิ่งที่ทาให้
เกิดโรคติดต่อหรือร่องรอยการสัมผัสสิ่งที่ทาให้เกิดโรคติดต่อซึ่งก่อให้เกิดสภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
รักษาไม่หาย โรคที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายสูง
ข้อ ๒ รายการเครื่ องมื อแพทย์ ตามกลุ่ มเครื่ องมื อแพทย์ ตามข้ อ ๑ เป็ นไปตามรายการ
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ กรณีที่มีประกาศกาหนดกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า
ต้องได้รับอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะแล้วให้เป็นไปตามประกาศนั้น
ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รายการเครื่องมือแพทย์
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการ
๑
๒
๓
๔
๕

กลุ่มเครื่องมือแพทย์
หรือเครื่องมือแพทย์
ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี
ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรอง
การติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง
กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องของผิวหนัง
เต้านมเทียมซิลิโคนที่ใช้ฝังในร่างกาย
ชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการ
วินิจฉัยการติดเชือ SARS-CoV-2
(เชือก่อโรค COVID-19)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

หมายเหตุ

ตามข้อ ๑ (๘)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี
ของประกาศนี้
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามข้อ ๑ (๘)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรอง
ของประกาศนี้
การติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามข้อ ๑ (๔)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ของประกาศนี้
ของผิวหนัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑ (๓) ช.
ของประกาศนี้
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชือ SARS-CoV-2 (เชือก่อโรค COVID-19)
ตามข้อ ๑ (๘)
หมายความว่า น้ายา (reagent) ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ายา (reagent product) และส่วนประกอบของ
ของประกาศนี้
ชุดตรวจ (kit component) และให้รวมถึงตัวสอบเทียบ (calibrator) หรือตัวควบคุม (control
material) ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะใช้โดยลาพังหรือใช้ร่วมกัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ตรวจยืนยัน หรือ
ตรวจหาเชิงปริมาณ ในสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค
COVID-19)
แบ่งตามการตรวจเป็น ๓ แบบ ได้แก่
(๑) แบบตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี real time RT-PCR หรือวิธีการอื่น
(๒) แบบตรวจหาแอนติบอดี
(๓) แบบตรวจหาแอนติเจน
แบ่งตามการใช้งานเป็น ๒ ชนิด ได้แก่
(๑) ชุดตรวจและน้ายาที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์
(๒) ชุดตรวจและน้ายาที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์

