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 แนวทางการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑสุขภาพ 
ท่ีเกี่ยวกับดวงตา (Eyes) 

 

 
ผลิตภัณฑ 

ประเภทของผลิตภัณฑ 
หมายเหตุ ไมเปน 

เครื่องมือ
แพทย 

เครื่องมือ
แพทย 

ยา เครื่อง
สําอาง 

1. กรอบแวนตา (Glasses frames) 
1.1 กรอบแวนตาที่ไมมีเลนส (Glasses frames)      

1.2 กรอบแวนตาที่มาพรอมเลนสที่ไมมีคาสายตา  
(Glasses frames with powerless lenses)  

     

1.3 กรอบแวนตาที่มาพรอมเลนสที่มีคาสายตา        
(Glasses frames with power lenses)  

     

2. แวนกันแดด (Sunglasses) 
2.1 แวนกันแดดที่มาพรอมเลนสที่ไมมีคาสายตา

(Sunglasses with powerless lenses)  
     

2.2 แวนกันแดดที่มาพรอมเลนสที่มีคาสายตา 
(Sunglasses with power lenses) 

     

3. เลนสแวนตา (Spectacle lens) 
3.1 เลนสแวนตาที่มีคาสายตา (Finished spectacle lens 

with power) 
     

3.2 เลนสแวนตาที่ไมมีคาสายตา 
(Finished spectacle lens without power) 

     

3.3 เลนสแวนตาชนิดกึ่งสําเร็จที่ไมมีคาสายตา  
(Semi-finished lenses blank) 

     

4. เลนสสัมผัสทั้งที่มีคาสายตาและไมคาสายตา รวมถึง
เพ่ือความสวยงาม (Contact lens with or 
without power including cosmetic contact 
lens) 

    เปนเคร่ืองมือแพทยที่ตองมีใบอนุญาต ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เลนสสัมผัส 

4.1 กลองใสเลนสสัมผัส (Contact lens case)      
5. ผลิตภัณฑดูแลเลนสสัมผัส (Contact lens products) 

5.1 น้ํายาลางเลนสสัมผัส (Lens care solution)      
5.2 Lubricating/Rewetting Drops for contact lens     ใชหลอล่ืนและเพิ่มความสบายใหแกดวงตา โดยใช

รวมกันกับคอนแทคเลนส 
6. ผลิตภัณฑที่มีสมบัติหนืดสําหรับใชในกระบวนการ

ผาตัดตา [Ophthalmic Viscosurgical Device 
(OVD)] ซ่ึงประกอบดวยสารที่มีสมบัติความหนืด เชน 
Sodium hyaluronate, Chondroitin sulfate, 
Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) 

    เปนเคร่ืองมือแพทยที่ตองแจงรายการละเอียด ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ผลิตภัณฑที่มี
สมบัติหนืดสําหรับใชในกระบวนการผาตัดตา พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

7. เครื่องมือที่เก่ียวของกับการผาตัดดวงตา (Eye surgical) 
7.1 ใบมีดที่ใชกับเคร่ืองเปดกระจกตา (Keratome blade)      
7.2 เคร่ืองใชฝกปฏิบัติการผาตัดตอกระจก  

(Eye surgery simulator) 
    ใชเพื่อการเรียนการสอน 

8. เครื่องมือที่เก่ียวของกับการผลิตเลนสแวนตา 
8.1 เคร่ืองผลิตเลนสแวนตา (Optical lens machine)      

8.2 เคร่ืองวัดกําลังเลนสแวนตา (Lensmeter)     ที่ใชโดยพนักงานแผนกตรวจสอบแมแบบที่
โรงงานผลิตเลนสแวนตา หรือใชโดยนักทัศนมาตร
ศาสตรที่รานประกอบสายตา 

8.3 เคร่ืองวัดกําลังเลนสแวนตา (Lensmeter)     ที่ใชเฉพาะพนักงานแผนกตรวจสอบแมแบบที่
โรงงานผลิตเลนสแวนตา 
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9. อ่ืนๆ (Others) 

 น้ําตาเทียม (Artificial Tear)      

 อุปกรณลางตากรณีฉุกเฉิน (Emergency eye wash)     สําหรับลางตาผูไดรับบาดเจ็บจากสารเคมีหรือฝุน
ละอองเบื้องตน กอนนําสงโรงพยาบาล 

 แผนทดสอบตาบอดสี (Color blindness tests)      

 แผนทดสอบระดับสายตา (Snellen chart)     เคร่ืองมือใชในการทดสอบระดับสายตา หรือ 
Visual acuity (VA) 

 ตารางตรวจคัดกรองโรคที่เกิดจากการเส่ือมของบริเวณ
จุดภาพชัดของจอตา (Amsler grid) 

     

 แวนตาสําหรับบุคลากรทางการแพทย เชน แพทยผาตัด 
แพทยผิวหนัง ทันตแพทย สัตวแพทย รวมถึงแวน
สําหรับผูปวย เปนตน (laser safety eyewear, laser 
safety glasses, laser safety goggles) 

    ใสเพื่อปกปองดวงตาของแพทยผูทําการรักษาใหแก
ผูปวย หรือสําหรับปกปองดวงตาของผูปวย 

 อุปกรณประคบรอน/เย็นบริเวณดวงตา     ที่มีวัตถุประสงคการใชทางการแพทย เชน กระตุน
การไหลเวียนบริเวณรอบดวงตา ลดอาการบวม  
ลดอาการปวดศีรษะ ลดรอยหมองคลํ้าหรือรอยดํา
รอบดวงตา ลดร้ิวรอย เปนตน 

 


