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1.  วัตถุประสงค ์                                                                                                                l 
 เพื่อก ำหนดวิธีกำรทบทวนพิจำรณำและกำรตดัสินโครงร่ำงกำรวิจยัเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ที่ยื่นขอกำร
รบัรองต่อคณะกรรมกำรฯ  

 

2.  ขอบเขต  
 วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลมุกำรยื่นขอและกำรทบทวนพิจำรณำโครงรำ่งกำรวิจยัเก่ียวกบัเครื่องมือ
แพทยช์นิดใหม่ที่น  ำมำใชก้บัมนษุย ์และเครื่องมือแพทยเ์ดิมที่มีกำรใชอ้ยู่แต่น ำมำดดัแปลงหรือใชใ้นขอ้บ่งชีอ้ื่นที่ไม่
เคยมีกำรศึกษำมำก่อน ทั้งนี ้รวมถึง mobile medical applications ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ และ Software as Medical Device (SaMD) 

 

3.  ความรับผิดชอบ  
3.1 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ รบัเอกสำรโครงร่ำงกำรวิจัย ตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำร ก ำหนด

รหสัโครงรำ่งกำรวิจยั ส่งเอกสำรโครงร่ำงวิจยัใหก้รรมกำรฯ เตรียมเอกสำรเพื่อพิจำรณำ ท ำหนงัสือแจง้ผลกำรวิจยั 
และจดัเก็บเอกสำรโครงรำ่งกำรวิจยั และขอ้มลูทำงอิเล็กทรอนิกส ์

3.2 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ ก ำหนดกรรมกำรฯ ผูท้  ำหนำ้ที่ทบทวนโครงรำ่งวิจยั 

3.3 กรรมกำรทบทวนโครงรำ่งกำรวิจยั และสง่ผลกำรทบทวนคืนส ำนกังำนฯ ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
3.4 กรรมกำรผูท้บทวนหลกั น ำเสนอสรุปผลกำรทบทวนและขอ้คิดเห็น 
3.5 ที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำโครงร่ำงกำรวิจัย ประเมินว่ำกำรศึกษำเครื่องมือแพทยน์ั้นมี

ควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส ำคญั (ควำมเสี่ยงมำก) หรือมีควำมเสี่ยงที่ไม่มีนยัส  ำคญั (ควำมเสี่ยงนอ้ย)  ลงมติ ก ำหนด
ระยะเวลำกำรรบัรอง และควำมถ่ีของกำรสง่รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของกำรวิจยั 
 

4.  ข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ข้ันตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 รบัเอกสำรโครงรำ่งกำรวิจยั เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ  
2 ก ำหนดกรรมกำรผูท้บทวนโครงรำ่งกำรวิจยั เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ 
3 สง่เอกสำรโครงรำ่งวิจยัใหก้รรมกำรฯ เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
4 ทบทวนโครงรำ่งกำรวิจยัโดยกรรมกำรฯ กรรมกำรผูท้บทวนหลกั 
5 พิจำรณำโครงรำ่งกำรวิจยัในที่ประชมุคณะกรรมกำรฯ คณะกรรมกำรฯ 

6 แจง้ผลกำรพิจำรณำ เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
7 พิจำรณำโครงรำ่งกำรวิจยัที่สง่กลบัเขำ้ภำยหลงักำรปรบัปรุงแกไ้ข คณะกรรมกำรฯ 
8 จดัเก็บโครงรำ่งกำรวิจยั เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
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5.  วิธีปฏิบัติ                                                                                                         
5.1 การรับเอกสารโครงร่างการวิจัย 

สิ่งที่ผูวิ้จยัตอ้งสง่ 
5.1.1 แบบเสนอโครงรำ่งกำรวิจยั (AP 01) ประกอบดว้ย โครงรำ่งกำรวิจยัฉบบัสมบรูณแ์ละ

เอกสำรที่เก่ียวขอ้ง เป็นไปตำมรำยละเอียดใน BMAHREC 03 และสง่ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับเครื่องมือแพทย ์ไดแ้ก่ 
  1)  แบบเสนอโครงรำ่งกำรวิจยัเครื่องมือแพทย ์(AP 17) 
 2)  คู่มือผูวิ้จยัส  ำหรบัโครงรำ่งกำรวิจยัเครื่องมือแพทย ์ประกอบดว้ย 
      - ลกัษณะของเครื่องมือแพทย ์(มีรูปภำพประกอบ) 

      - รำยงำนกำรศกึษำเครื่องมือแพทยแ์บบเดียวกนัหรือคลำ้ยกนักบัที่เคยมีผูศ้กึษำมำแลว้  
       - วิธีกำรติดตำมควบคมุ (monitor) 
      - ขอ้มลูกำรประเมินควำมเสี่ยงของเครื่องมือแพทยโ์ดยผูส้นบัสนนุทนุวิจยั (ถำ้มี) 
      - กฎขอ้บงัคบั กำรควบคมุ ระดบัชำติและ/หรือนำนำชำติ ที่เก่ียวขอ้ง 
  3)  เอกสำรอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 

5.1.2 เอกสำรประกอบเก่ียวกบัเครื่องมือแพทย ์มีแนวทำงดงันี ้ 
5.1.2.1 เครื่องมือแพทยท์ี่น  ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กรณี ตำมประเภทกำรขึน้

ทะเบียน จำกกองควบคมุเครื่องมือแพทย ์ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ 
1)  ถ้ำเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องไดร้บัใบอนุญาต (licensed medical device) 

จำกกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ฯไดแ้ก่ เครื่องมือแพทย์ประเภทควำมเสี่ยงที่ 4 ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องแสดง
เอกสำรใบอนญุำต  

2) ถำ้เป็นเครื่องมือแพทยท์ี่ตอ้งแจ้งรายการละเอียด (notified medical device) 
ใหก้ับกองควบคมุเครื่องมือแพทยฯ์ ไดแ้ก่ เครื่องมือแพทยป์ระเภทควำมเสี่ยงที่ 2, 3 ผูส้นบัสนุนทุนวิจยัตอ้งแสดง
เอกสำรใบแจง้รำยกำรละเอียด  

3) ถ้ำเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่ วไปอื่น ๆ (general medical device) หรือ เครื่องมือ
แพทยท์ี่ตอ้งจดแจ้ง (listing) ไดแ้ก่ เครื่องมือแพทยป์ระเภทควำมเสี่ยงที่ 1 ผูส้นบัสนุนทุนวิจยัตอ้งแสดงเอกสำรใบ
จดแจ้ง หรือ เอกสำรที่แสดงว่ำมีขำยในประเทศผู้ส่งออกและประเทศอื่น หรือ หนังสือรับรองการจ าหน่าย 
(certificate of free sale) ที่รบัรองโดยสถำนทตูไทยในประเทศนัน้ หรือเอกสำรรบัรองกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทยท์ี่
ไดร้บักำรยกเวน้มำตรำ 27 (5) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย ์2562 ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรวิจยัทำงคลินิก 

5.1.2.2 เครื่องมือแพทยท์ั่วไปที่ผลิตในประเทศ ที่ไม่เขำ้ข่ำยในกำรจดัใหเ้ป็นจ ำพวกกำรขึน้
ทะเบียน จำกกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ฯ ผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรือผู้วิจัยต้องด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข พรอ้มส่งรำยละเอียดของเครื่องมือแพทยท์ี่จะใช้
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ศกึษำ รวมถงึขอ้มลูตำมเกณฑม์ำตรฐำนอตุสำหกรรม (มอก.) ที่เก่ียวขอ้ง 
5.1.3 กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร กำรก ำหนดรหัสโครงร่ำงกำรวิจัย เป็นไปตำม

รำยละเอียดใน BMAHREC 03 
 

5.2 การก าหนดกรรมการผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ เป็นผู้คัดเลือก และอำจคัดเลือกกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น / 

ผูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์จ ำนวนขึน้กบัควำมซบัซอ้นของโครงกำรและเครื่องมอืแพทย ์
 

5.3 การส่งเอกสารโครงร่างวิจัยให้กรรมการ 
เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ จดัสง่เอกสำรเพิ่มเติม ส  ำหรบักรรมกำรผูท้บทวนหลกัคนที่ 1 และคนที่ 2 

ไดแ้ก่  
 1) แบบเสนอโครงรำ่งกำรวิจยัเครื่องมือแพทย ์(AP 17) 
 2) แบบทบทวนโครงรำ่งกำรวิจยัเครื่องมือแพทย ์(AO 11.6) 
 

5.4 การทบทวนโครงร่างการวิจัยโดยกรรมการฯ 
5.4.1  กรรมกำรผู้ได้รับมอบหมำย ทบทวนโครงร่ำงกำรวิจัยอย่ำงละเอียด ตำมแนวทำงกำร

ทบทวนและประเมินโครงรำ่งกำรวิจยั เป็นไปตำมรำยละเอียดใน BMAHREC 04 
5.4.2 กำรทบทวนพิจำรณำโครงกำรวิจยัเครื่องมือแพทย ์อำจแตกต่ำงไปจำกโครงกำรวิจยัยำทำง

คลินิก เช่น กระบวนการพัฒนาเคร่ืองมือแพทย์ ระยะการวิจัย/ทดลอง วิธีกำรประเมินผลสมัฤทธิ์ 
5.4.3  เหตผุลของกำรพฒันำและวิจยัเครื่องมือแพทย ์ว่ำเครื่องมือแพทยเ์ดิมไม่ดีอย่ำงไร ท ำไมจึง

ตอ้งดดัแปลง สรำ้ง หรือพฒันำใหม่ เช่น ผลแทรกซอ้นมำก สมรรถนะต ่ำ หรือผลส ำเรจ็ไม่ตรงตำมคำดหวงั ใชง้ำน

ยำกหรือไม่สะดวก รำคำแพง ไม่สวยงำม ไม่ถกูใจผูบ้รโิภค หรือไม่เคยมีมำก่อน 
5.4.4  ประเมินว่ำกำรศึกษำเครื่องมือแพทยน์ั้น มีควำมเสี่ยงมำกหรือมีควำมเสี่ยงน้อย ตรงกับ

ระดบัควำมเสี่ยงที่อำ้งอิงโดยผูผ้ลิตหรือไม่ 
5.4.5  พิจำรณำจำกควำมเสี่ยงทัง้หมดที่อำจเป็นผลมำจำกกำรใช้เครื่องมือแพทยน์ัน้ ไม่ใช่ควำม

เสี่ยงที่มีเมื่อเปรียบเทียบกบัเครื่องมืออื่น หรือหตัถกำรอื่น ถำ้เครื่องมือแพทยท์ี่จะน ำมำศกึษำ ใชร้ว่มกบัวิธีกำรหรือ
หตัถกำรที่มีควำมเสี่ยง กรรมกำรฯ ตอ้งน ำควำมเสี่ยงของวิธีกำรหรือหัตถกำรไปรวมกับควำมเสี่ยงของเครี่องมือ
เพื่อพิจำรณำ รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผิดพลำดของเครื่องมือเอง 

5.4.6  กำรประเมินประเภทเครื่องมือแพทย์ตำมควำมเสี่ยง อิงขอ้บังคับ/ประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ซึ่งสอดคลอ้งกบั ASEAN Agreement โดยอำจมีควำมเห็นในกำรประเมินควำมเสี่ยง
ของเครื่องมือแพทย ์เหมือนหรือแตกต่ำงจำกกำรประเมินโดยผูส้นบัสนนุทนุวิจยั 
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5.4.7  กรรมกำรผูท้บทวน บนัทึกควำมเห็น ขอ้เสนอแนะ ลงในแบบทบทวนและน ำเสนอโครงร่าง
การวจิยั (AO 11.1) รวมทัง้แบบทบทวนโครงรำ่งกำรวิจยัเครื่องมือแพทย ์(AO11.6) สง่คนืใหเ้จา้หน้าทีส่ านักงานฯ 
ก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำรฯ อยำ่งนอ้ย 1 วนั 

5.4.8. กรรมกำรผูอ้ื่น อ่ำน ทบทวน โครงรำ่งกำรวิจยั เพื่อใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

5.5 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
5.5.1  กำรด ำเนินกำรประชุม กำรน ำเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย กำรลงมติตัดสินและสรุปผลกำร

พิจำรณำโครงรำ่งกำรวิจยั เป็นไปตำมรำยละเอียดใน BMAHREC 03 กำรพิจำรณำในที่ประชมุคณะกรรมกำรฯ 
5.5.2  ประธำนคณะกรรมกำรฯ หำรือในที่ประชุมเก่ียวกับ ประเภทความเสี่ยงของเคร่ืองมือ

แพทย์ ดงันี ้
 5.5.2.1  เคร่ืองมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)   

     1) ประเภทที่ 1 มีควำมเสี่ยงต ่ำต่อบคุคลและกำรสำธำรณสขุ  
     2) ประเภทที่  2 มีควำมเสี่ยงปำนกลำงต่อบุคคลหรือควำมเสี่ยงต ่ำต่อกำร
สำธำรณสขุ  
     3) ประเภทที่ 3 มีควำมเสี่ยงสูงต่อบุคคลหรือควำมเสี่ยงปำนกลำงต่อกำร
สำธำรณสขุ 
     4) ประเภทที่ 4 มีควำมเสี่ยงสงูต่อบคุคลและกำรสำธำรณสขุ  
   5.5.2.2  เคร่ืองมือแพทย์ที่ไม่ใช่เคร่ืองมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอก

ร่างกาย (non-IVD) หรือ เคร่ืองมือแพทย์วิจัยทางคลินิก จดัประเภทควำมเสี่ยงเป็น 
    1) ประเภทที่ 1 มีควำมเสี่ยงต ่ำ  
    2) ประเภทที่ 1มีควำมเสี่ยงปำนกลำงระดบัต ่ำ  
    3) ประเภทที่ 1มีควำมเสี่ยงปำนกลำงระดบัสงู  
    4) ประเภทที่ 1มีควำมเสี่ยงสงู   
  5.5.2.3 เคร่ืองมือแพทย์มีความเสี่ยงอย่างไม่มีนัยส าคัญ เม่ือคณะกรรมกำรฯ ให้
กำรรบัรองโครงรำ่งกำรวิจยั ผูวิ้จยัสำมำรถด ำเนินกำรวิจยัทำงคลินิกได ้

 5.5.2.4 เคร่ืองมือแพทย์มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ ผูวิ้จยัจะด ำเนินกำรวิจยัทำง
คลินิกได้ ต่อเมื่อได้รับกำรรับรองโครงร่ำงกำรวิจัยจำกคณะกรรมกำรฯ และได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ 

5.5.3  กำรก ำหนดระยะเวลำกำรรบัรอง และก ำหนดควำมถ่ีของกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
เป็นไปตำมรำยละเอียดใน BMAHREC 03  

5.5.4  กำรมอบหมำยกรรมกำรผูท้บทวน 
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  5.5.4.1 กรณี ปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อรบัรอง ใหป้ระธำนในที่ประชุมระบุชื่อกรรมกำรอย่ำง
นอ้ย 2 คน ท ำหนำ้ที่ใหค้ ำปรกึษำและตรวจสอบโครงร่ำงกำรวิจยัที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขกลบัมำ เพื่อเสนอประธำนให้
กำรรบัรอง แลว้น ำเขำ้มำแจง้ใหท้ี่ประชมุทรำบในครัง้ต่อไป 

 5.5.4.2 กรณี ปรบัปรุงแกไ้ขและน ำเขำ้พิจำรณำใหม่ ใหก้รรมกำรอย่ำงนอ้ย 2 คน ท ำ
ท ำหนำ้ที่ใหค้ ำปรกึษำและตรวจสอบโครงรำ่งกำรวิจยัที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขกลบัมำ เพื่อน ำเขำ้มำพิจำรณำในที่ประชุม
ครัง้ต่อไป 

  5.5.4.3 กรณี ไม่รบัรอง และผูวิ้จยัมีกำรอทุธรณค์ ำตดัสิน ใหป้ระธำนเป็นผูพ้ิจำรณำค ำ
อทุธรณ ์เพื่อน ำเขำ้มำพิจำรณำในที่ประชมุครัง้ต่อไป 
 

5.6 การแจ้งผลการพิจารณา 
   เป็นไปตำมรำยละเอียดใน BMAHREC 03 

5.7 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้าภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
  เป็นไปตำมรำยละเอียดใน BMAHREC 03 

5.8 การจัดเก็บโครงร่างการวิจัย 
  เป็นไปตำมรำยละเอียดใน BMAHREC 03 

 

6.  ค านิยาม                                                                                                                      , 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
เคร่ืองมือแพทย์ 
(medical device) 
 

เป็น “เครื่องมือ” ตำม พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย ์พ.ศ. 2562 หมำยควำมว่ำ 
(1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้ำไปในร่ำงกำย น ้ำยำที่ใช้ตรวจในหรือนอก
หอ้งปฏิบัติกำร ผลิตภัณฑ ์ซอฟตแ์วร ์หรือวสัดุอื่นใด ที่ผูผ้ลิตหรือเจำ้ของผลิตภัณฑม์ุ่งหมำย
เฉพำะส ำหรบัใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดกับมนุษย์หรือสัตว ์ดังต่อไปนี ้ไม่ว่ำจะใช้โดยล ำพัง ใช้
รว่มกนั หรือใชป้ระกอบกบัส่ิงอื่นใด 
 (ก) วินิจฉยั ป้องกนั ติดตำม บ ำบดั บรรเทำ หรือรกัษำโรค 
 (ข) วินิจฉยั ติดตำม บ ำบดั บรรเทำ หรือรกัษำกำรบำดเจ็บ 
 (ค) ตรวจสอบ ทดแทน แกไ้ข ดดัแปลง พยงุ ค ำ้ หรือจนุดำ้นกำยวิภำคหรือกระบวนกำรทำง
สรีระของรำ่งกำย 
 (ง) ประคบัประคองหรือช่วยชีวิต 
 (จ) คมุก ำเนิดหรือช่วยกำรเจรญิพนัธุ ์
 (ฉ) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยควำมทพุพลภำพหรือพิกำร 
 (ช) ใหข้อ้มลูจำกกำรตรวจส่ิงส่งตรวจจำกร่ำงกำย เพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรแพทยห์รือกำร
วินิจฉยั 
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 (ซ) ท ำลำยหรือฆำ่เชือ้ส ำหรบัเครื่องมือแพทย ์
(2) อปุกรณ ์เสรมิส ำหรบัใชร้ว่มกบัเครื่องมือแพทยต์ำม (1) 
(3) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รฐัมนตรีประกำศก ำหนดว่ำเป็น
เครื่องมือแพทย ์
     ผลสมัฤทธ์ิตำมควำมมุ่งหมำยของส่ิงท่ีกล่ำวถึงตำม (1) ซึ่งเกิดขึน้ในรำ่งกำยมนษุยห์รือสตัว ์
ตอ้งไม่เกิดจำกกระบวนกำรทำงเภสัชวิทยำ วิทยำภูมิคุม้กัน หรือปฏิกิริยำเผำผลำญใหเ้กิด
พลงังำนเป็นหลกั 

มาตรการควบคุม
เคร่ืองมือแพทย์ 

มำตรกำรควบคมุกลุ่มเครื่องมือแพทยห์รือเครื่องมือแพทย ์ดงัต่อไปนี ้
(ก) กลุ่มเครื่องมือแพทย ์หรือเครือ่งมือแพทยท์ี่ผูผ้ลิตหรอืผูน้  ำเขำ้ตอ้งได้รับอนุญาต 
(ข) กลุ่มเครื่องมือแพทย ์หรือเครื่องมือแพทยท์ี่ผูผ้ลิตหรือผูน้  ำเขำ้ตอ้งแจ้งรายการละเอียด 
(ค) กลุ่มเครื่องมือแพทย ์หรือเครื่องมือแพทยท์ี่ผูผ้ลิตหรือผูน้  ำเขำ้ตอ้งจดแจ้ง 

หนังสือรับรองการ
จ าหน่าย (certificate 
of free sale) 

เอกสำรส ำคัญออกโดยประเทศผูผ้ลิต หรือประเทศผูจ้  ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำรบัรอง ที่ผู้ประกอบกำรตอ้งน ำมำยื่นเพื่อประกอบกำรน ำเข้ำ
ผลิตภณัฑส์ขุภำพเพื่อกำรศกึษำวิจยั 

การแบ่งกลุ่ม
เคร่ืองมือแพทย์ 
 

เครื่องมือแพทย ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้
(1) เคร่ืองมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย [In Vitro Diagnostic (IVD) 
medical device] หมำยควำมว่ำ: น ำ้ยำ (reagent) ชดุตรวจ (reagent product) ตวัสอบเทียบ 
(calibrator) ส ำ รค วบคุม  (control material) เค รื่ อ งมื อห รือ อุ ป ก รณ์  (kit, instrument, 
apparatus or equipment) ระบบกำรตรวจวิเครำะห ์(system) หรือวตัถุอื่นใด ไม่ว่ำจะใชโ้ดย
ล ำพงั ใชร้่วมกันหรือใชร้่วมกับเครื่องมือแพทยอ์ื่นที่เจำ้ของผลิตภณัฑม์ุ่งหมำยส ำหรบัตรวจส่ิง
ส่งตรวจจำกรำ่งกำยมนษุยร์วมทัง้โลหิตและอวยัวะบรจิำค เพื่อใหข้อ้มลู 
     1. สภำพทำงสรีรวิทยำ หรือพยำธิสภำพ หรือควำมพิกำรแต่ก ำเนิด 
     2. พิจำรณำควำมปลอดภยัและควำมเขำ้กนัไดข้องเนือ้เยื่อของผูท้ี่มีโอกำสรบัอวยัวะ หรือ 
     3. ตรวจติดตำมกำรรกัษำ รวมทัง้ภำชนะเก็บส่ิงส่งตรวจ 
(2) เคร่ืองมือแพทยท์ี่ไม่ใช่เคร่ืองมือแพทยส์ าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (non-
IVD medical device, non-IVD) มี 3 ประเภท 
     1. เครื่องมือแพทยท์ี่ไม่ไดรุ้กล ำ้เขำ้ไปในรำ่งกำย (non-invasive medical devices) 
     2 เครื่องมือแพทยท์ี่รุกล ำ้เขำ้ไปในรำ่งกำย (invasive medical devices) 
     3. เครื่องมือแพทยท์ี่มีก ำลงั (active medical devices) 
     4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติม (additional rules) เช่น เครื่องมือแพทย์ที่มียำ เครื่องมือแพทย์
ทัง้หมดที่ใชส้  ำหรบักำรคมุก ำเนิด หรือป้องกนัโรคติดเชือ้จำกกำรมีเพศสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

ประเภทความเสี่ยง
ของเคร่ืองมือแพทย์

ตำมระดบัควำมเส่ียงต่อบคุคลและกำรสำธำรณสขุ จำกต ่ำไปสงู  ดงัต่อไปนี ้
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ส าหรับการวนิิจฉัย
ภายนอกร่างกาย (In 
Vitro Diagnostic 
medical device) 

(1) ประเภทที่ 1 หมำยควำมว่ำ เครื่องมือแพทยท์ี่มีควำมเส่ียงต ่ำต่อบคุคลและกำรสำธำรณสขุ  
(2) ประเภทที่ 2 หมำยควำมว่ำ เครื่องมือแพทยท์ี่มีควำมเส่ียงปำนกลำงต่อบุคคลหรือควำม
เส่ียงต ่ำต่อกำรสำธำรณสขุ 
(3) ประเภทที่ 3 หมำยควำมว่ำ เครื่องมือแพทยท์ี่มีควำมเส่ียงสงูต่อบคุคลหรือควำมเส่ียงปำน
กลำงต่อกำรสำธำรณสขุ 
(4) ประเภทที่ 4 หมำยควำมว่ำ เครื่องมือแพทยท์ี่มีควำมเส่ียงสงูต่อบคุคลและกำรสำธำรณสขุ 

ประเภทความเสี่ยง
ของเคร่ืองมือแพทย์
ทีไ่ม่ใช่เคร่ืองมือ
แพทย์ส าหรับ 
การวินิจฉัยภายนอก
ร่างกาย (non-IVD 
medical device, non-
IVD) 

ตำมระดบัควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ จำกต ่ำไปสงู  ดงัต่อไปนี ้
(1) ประเภทที่ 1 หมำยควำมว่ำ เครื่องมือแพทยท์ี่มีควำมเส่ียงต ่ำ 
(2) ประเภทที่ 2 หมำยควำมว่ำ เครื่องมือแพทยท์ี่มีควำมเส่ียงปำนกลำงระดบัต ่ำ 
(3) ประเภทที่ 3 หมำยควำมว่ำ เครื่องมือแพทยท์ี่มีควำมเส่ียงปำนกลำงระดบัสงู 
(4) ประเภทที่ 4 หมำยควำมว่ำ เครื่องมือแพทยท์ี่มีควำมเส่ียงสงู 
- กรณีเครื่องมือแพทย์อาจจดัประเภทไดม้ากกว่าหนึ่งประเภทตามหลกัเกณฑ์ขา้งตน้ ใหจ้ัด
ประเภทเครือ่งมือแพทย์นัน้เป็นประเภททีม่ีความเสีย่งสูงสดุ  
- กรณีเครื่องมือแพทย์ไดร้บัการออกแบบใหใ้ชร้่วมกบัเครื่องมือแพทย์อื่นดว้ย ใหจ้ัดประเภท
เครือ่งมือแพทย์ทีใ่ชร่้วมกนันัน้ โดยแยกพจิารณาจดัประเภทเครือ่งมือแพทย์แต่ละรายการ 
- กรณีเครื่องมือแพทย์มีวัตถุประสงค์การใชม้ากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ขึ้นไป ใหจ้ัดประเภท
เครือ่งมือแพทย์นัน้ตามวตัถปุระสงคก์ารใชท้ีม่ีความเสีย่งสูงสดุ 

การศึกษาใหม่  
(new study) 

โครงกำรวิจยัรวมทัง้เอกสำรชีแ้จงและใบยินยอม ประวตัิ คุณวฒุิของผูว้ิจยั และเอกสำรโฆษณำ 
เพื่อพิจำรณำเป็นครัง้แรก ทั้งนี ้รวมถึงโครงกำรวิจัยที่เคยยื่นแล้วไม่ได้รบักำรเห็นชอบโดย
คณะกรรมกำรพิจำรณำจรยิธรรมของสถำบนั 

เคร่ืองมือแพทย์ที่
ศึกษา(investigational 
medical device) หรือ 
เคร่ืองมือแพทย์วิจัย
ทางคลนิิก (clinical 
investigation) 

เครื่องมือแพทยท์ี่น ำมำวิจยัทำงคลินิก เพื่อประเมินควำมปลอดภยัและประสิทธิภำพ ไดแ้ก่ 
(1) เคร่ืองมือแพทยท์ี่ฝังในร่างกาย และ/หรือเคร่ืองมือแพทยป์ระเภทที่ 4 (เครื่องมือ
แพทยท์ี่ควำมเส่ียงสงู) โดยทั่วไปตอ้งท ำวิจยัทำงคลินิกใหม่ นอกจำกไดร้บักำรยกเวน้ ไดแ้ก่ 

1. เครื่องมือแพทยท์ี่ไดร้บักำรประเมินทำงคลินิก จำกขอ้มลูทำงคลนิิก ที่เพียงพอ 
2. เครื่องมือแพทยท์ี่ถูกออกแบบโดยกำรพฒันำหรือปรบัปรุงเครื่องมือแพทยท์ี่วำงขำยใน

ทอ้งตลำดโดยผูผ้ลิตรำยเดิม และผูผ้ลิตตอ้งแสดงว่ำเครื่องมือแพทยท์ี่ถูกพัฒนำหรือ
ปรบัปรุงมีควำมเหมือนกับ (equivalent) เครื่องมือแพทยท์ี่วำงขำยในทอ้งตลำด และ
ตอ้งไดก้ำรรบัรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือหน่วยงำนที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (notified body) ทั้งนี ้กำร
ประเมินทำงคลินิก (clinical evaluation) ของเครื่องมือแพทยท์ี่วำงขำยในท้องตลำด
ตอ้งเพียงพอท่ีจะแสดงควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัและสมรรถนะ
กำรท ำงำนของเครื่องมือแพทยท์ี่ถกูพฒันำหรือปรบัปรุง 
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3. ไหมเย็บแผล (sutures) อุปกรณ์เย็บผิวหนัง (staples) วัสดุอุดฟัน (dental filling) 
อปุกรณจ์ดัฟัน (dental braces) ฟันปลอม (tooth crowns) สกรูหรือหมดุยึด (screws) 
ล่ิม (wedges) แผ่นดำม กระดูก (plates) ลวด (wires) หมุด (pins) ตัวหนีบ (clips) 
หรือขอ้ต่อ (connectors) ที่ไดร้บักำรประเมินทำงคลินิกจำกขอ้มลูทำงคลินิกที่เพียงพอ 

4. เครื่องมือแพทยท์ี่ผลิตเฉพำะรำย (custom-made device) 
5. เครื่องมือแพทยส์ ำหรบักำรวินิจฉยัภำยนอกรำ่งกำย (IVD medical device) 

(2) เคร่ืองมือแพทยท์ี่ไม่มี หรือมีประสบการณ์การใช้ทางคลินิก (clinical experience) 

น้อย เช่น เครื่องมือแพทยน์วตักรรมใหม่ เครื่องมือแพทยท์ี่ไม่มีมำตรฐำนสำกล (non-standard 
device) 
(3) เคร่ืองมือแพทยท์ี่มีหลักฐานทางคลินิก (clinical evidence) ไม่เพียงพอที่จะแสดง
ควำมสอดคลอ้งกับหลักกำรส ำคัญเก่ียวกับควำมปลอดภัยและสมรรถนะกำรท ำงำนของ
เครื่องมือแพทยท์ำงคลินิก 

เคร่ืองมือแพทย์ทีมี่
ความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญ (significant 
risk medical device) 
 

ไดแ้ก่ เครื่องมือแพทยว์ิจยัทำงคลินิก ดงัต่อไปนี ้
(1) มีวตัถปุระสงคส์ ำหรบัใชฝั้งในรำ่งกำย และมีแนวโนม้ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงที่รำ้ยแรงต่อ 
สขุภำพ ควำมปลอดภยั และควำมเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขำ้รว่มกำรวิจยั 
(2) ใชป้ระคบัประคองหรือช่วยชีวิตของมนษุย ์และมีแนวโนม้ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงที่รำ้ยแรง 
ต่อสขุภำพ ควำมปลอดภยั และควำมเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขำ้รว่มกำรวิจยั 
(3) มีควำมส ำคญัอย่ำงมำกในกำรวินิจฉยั ป้องกนั บ ำบดั บรรเทำ หรือรกัษำโรค และมี 
แนวโนม้ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงที่รำ้ยแรงต่อสขุภำพ ควำมปลอดภยั และควำมเป็นอยู่ที่ดี 
ของผูเ้ขำ้รว่มกำรวิจยั 
(4) เครื่องมือแพทยอ์ื่นใด ท่ีมีแนวโนม้ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงที่รำ้ยแรงต่อสขุภำพ ควำม 
ปลอดภยั และควำมเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขำ้รว่มกำรวิจยั 
เครื่องมือแพทยป์ระเภทนี ้ใหย้ื่นค ำขอผลิตหรือน ำเขำ้เครื่องมือแพทยเ์พื่อใชใ้นกำรศึกษำวิจัย
ทำงคลินิก แล้วเสนอโครงร่ำงกำรวิจัยทั้งต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและ
คณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวิจยัในคน เมื่อไดร้บัอนญุำต/รบัรอง จึงด ำเนินกำรวิจยัทำงคลินิก 

เคร่ืองมือแพทย์ทีไ่ม่
มีความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญ 
(non-significant risk 
medical device 

เครื่องมือแพทยท์ี่ใชใ้นกำรศึกษำวิจัยทำงคลินิกที่ไม่เขำ้นิยำมเครื่องมือแพทยท์ี่มีควำมเส่ียง
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
เครื่องมือแพทยป์ระเภทนี ้ใหย้ื่นค ำขอผลิตหรือน ำเขำ้เครื่องมือแพทยเ์พื่อใชใ้นกำรศึกษำวิจัย
ทำงคลินิก แลว้เสนอโครงร่ำงกำรวิจยัเพื่อขอกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวิจยัใน
คน เมื่อไดร้บักำรรบัรอง จึงด ำเนินกำรวิจยัทำงคลินิก 

Mobile medical 
applications 

ซอฟแวรท์ี่ท  ำงำนบนอุปกรณ์พกพำ เช่น โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต นำฬิกำ หรือบนเว็บไซต ์
คลำวด ์(cloud) ฯลฯ ที่มีวัตถุประสงคก์ำรใชง้ำนเพื่อวินิจฉัย รกัษำ บรรเทำ ป้องกัน โรคหรือ
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ภำวะต่ำง ๆ หรือไปมีผลต่อโครงสรำ้งหรือกำรท ำหนำ้ที่ของร่ำงกำย โดยใชร้่วมกับเครื่องมือ
แพทย ์หรือ เปล่ียนอปุกรณพ์กพำเหล่ำนัน้ใหเ้ป็นเสมือนเครื่องมือแพทย ์

Software as 
Medical Device 
(SaMD) 

ซอฟแวรท์ี่มีกำรน ำมำใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรแพทย์ โดยที่ซอฟแวรน์ั้นไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของเครื่องมือแพทย ์

กระบวนการพัฒนา
เคร่ืองมือแพทย ์  
(medical device 
development 
process) 

กำรผลิตเครื่องมือแพทยม์ีขั้นตอนกำรพัฒนำ แบ่งตำมระดับควำมพรอ้มของเทคโนโลยีสู่
อตุสำหกรรม (Technology Readiness Levels, TRL) ดงันี ้
TRL 0 Idea แนวคิดในกำรสรำ้งผลิตเครื่องมือแพทย ์(ยงัไม่มีกำรทดสอบ) 
TRL 1 Basic research งำนวิจยัพืน้ฐำนศึกษำขอ้มลูควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน กฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง 
TRL 2 Technology formulation ก ำหนดพิมพเ์ขียวของแนวคิดและกำรใชป้ระโยชน ์

TRL 3 Needs validation กำรตรวจสอบผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียหลกั (Stakeholder)  
TRL 4 Small scale prototype ตน้แบบขนำดเล็ก ในหอ้งปฏิบตัิกำร 

4.1  กำรพิสจูนผ์ลิตภณัฑเ์ชิงแนวคิด (proof of concept) หมำยถึงกระบวนกำรวิจยัที่แสดง
กลไกกำรท่ำงำนหรือกำรออกฤทธ์ิของแนวคิดผลิตภณัฑ ์

4.2  กำรพัฒ นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  (prototype design & development) หมำยถึ ง 
กระบวนกำรรวบรวม design inputs จำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อน ำมำสรำ้งแนวคิดกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design concept) และด ำเนินกำรท ำกระบวนกำร
ออกแบบ (design process) เพื่อใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ (design output) 

4.3  กำรทดสอบเพื่อประเมินควำมปลอดภยัและประสิทธิภำพหรือสมรรถนะของผลิตภณัฑ์
ตน้แบบในระดับก่อนกำรทดสอบในมนุษย์ (preclinical - conformity assessment) 
กระบวนกำรนี ้เรียกได้อีกอย่ำงว่ำเป็นกำรท ำ Design Verification เพื่อทวนสอบว่ำ
ผลิตภณัฑต์น้แบบ (design output) สอดคลอ้งกับ design input ไดแ้ก่ กำรทดสอบใน
ห้องปฏิบัติกำร กำรทดสอบทำงด้ำนควำมเข้ำกัน ได้ทำงชีวภำพในสัตว์ทดลอง 
(biocompatibility tests) กำรวิเครำะหแ์ละจัดกำรควำมเส่ียง รวมถึงกำรทดสอบอื่นๆ 
ตำมมำตรฐำนอำ้งอิง อ.ย.ก ำหนด 

TRL 5 Large scale prototype ตน้แบบขนำดใหญ่ กำรทดสอบในมนษุยเ์บือ้งตน้ ระยะที ่1  
ผลิตภณัฑต์น้แบบท่ีผ่ำนกำรทดสอบในระดบัก่อนกำรทดสอบในมนษุยเ์พียงพอแลว้ (sufficient 
pre-clinical testing) ถกูผลิตในสถำนท่ีผลิตผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำน อย. ใน
หมวดเดียวกนั และน ำไปทดสอบในสภำพส่ิงแวดลอ้มที่ก ำหนด (intended environment) โดย
กำรศกึษำ 3 ประเภท คือ 
1.  Early feasibility study (first in human study) หมำยถึงกำรทดสอบผลิตภณัฑใ์นมนษุย์
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จ ำนวนนอ้ย เนื่องจำกเป็นผลิตภณัฑท์ี่ไม่เคยไดร้บักำรทดสอบในมนุษยม์ำก่อนหรือ อย.
พิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีควำมเส่ียงนยัยะส ำคญั ตอ้งกำรควบคมุก ำกบัใกลช้ิด  

2.  Clinical observation study หมำยถึง กำรทดสอบในมนุษย์จ ำนวนหนึ่งตำมที่  อ.ย. 
ก ำหนด ส ำหรับผลิตภัณฑ์ควำมเส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงสูงหรือควำมเส่ียงแต่มี
ผลิตภณัฑเ์ทียบเคียงที่เคยไดร้บัอนญุำตแลว้จ ำหน่ำยในตลำด  

3.  Clinical trial / investigation phase 1 หมำยถึงกำรทดสอบในมนุษย ์ระยะที่ 1 ส ำหรบั
ผลิตภณัฑค์วำมเส่ียงสงู ตำมที่ อ.ย. ก ำหนด  

TRL 6 Prototype system กำรทดสอบในมนุษย์เบื ้องต้น  ระยะที่  2  ทดสอบในสภำพ
ส่ิงแวดลอ้มที่ก ำหนดใหใ้กลเ้คียงกบักำรใชง้ำนท่ีคำดไว ้(expected performance) 
TRL 7 Demonstration system กำรทดสอบในมนุษย์เบื ้องต้น  ระยะที่  3 ทดสอบใน
สถำนกำรณจ์รงิ ในระดบัก่อนผลิตเชิงพำณิชย ์(pre-commercial scale) 
TRL 8 First of a kind commercial system กำรเตรยีมเอกสำรขออนญุำตขึน้ทะเบียนแบบ 
CDA (Common Drug Dossier) หรือ CSDT (Common Submission Dossier Template) 
TRL 9 Full commercial application กำรติดตำมเฝำ้ระวงัควำมปลอดภยัหลงัออกสู่ตลำด 
 

สรุปภาพรวมของ TRL 9 ระดับคือ 
TRL 0-3 Idea กำรพฒันำองคค์วำมรูแ้ละกำรวิจยัพืน้ฐำน 
TRL 4-5 Prototype กำรพฒันำและทดสอบตน้แบบ  
TRL 6-7 Validation กำรตรวจสอบเทคโนโลยีหรือผลิตภณัฑ ์
TRL 8-9 Production กำรผลิตใหแ้ก่ลกูคำ้ 

 

7.  ภาคผนวก 
  AO 11.6 แบบทบทวนโครงรำ่งกำรวิจยัเครื่องมือแพทย ์
  AP 17  แบบเสนอโครงรำ่งกำรวิจยัเครื่องมอืแพทย ์
 

8.  เอกสารอ้างอิง 
8.1 คณะกรรมกำรกลำงพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยัในคน. ระเบียบวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบับ 4.0. 

2563. 
8.2 พระรำชบญัญัติเครื่องมือแพทย ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562. 
8.3 ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรื่อง กำรจดัเครื่องมือแพทยต์ำมระดบัควำมเสี่ยง พ.ศ. 2562. 
8.4 Code of Federal Regulation (CFR) 21, Volume 8, Part 812, April 2003, Food and Drug 

Administration, U.S. Government Printing Office via GPO Access. 
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8.5 US FDA. Information Sheet Guidance for IRBs, Clinical Investigators, and Sponsors 
Significant Risk and Nonsignificant Risk Medical Device Studies. January 2006.  

8.6 EUROPEAN COMMISSION DG HEALTH AND CONSUMER Directorate B, Unit B2 
“Cosmetics and medical devices” GUIDELINES RELATING TO THE APPLICATION OF THE COUNCIL 
DIRECTIVE 93/42/EEC ON MEDICAL DEVICES.  

8.7 National Health Service, UK. Approval for medical devices research. Guidance for 
researchers, manufacturers, research ethics committees and NHS R&D offices Version 2 March 2008. 

8.8 ASEAN Medical device directive, 2015. 
8.9 IMDRF Software as a Medical Device (SaMD) Working Group Software as a Medical 

Device": Possible Framework for Risk Categorization and Corresponding Considerations. Date: 18 
September 2014 

8.10 US DHHS. Mobile Medical Applications Guidance for Industry and Food and Drug 
Administration Staff. Document issued on February 9, 2015.  
 

9. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน                                                                                          ง 
 

 ฉบับที ่1 
BMA 01.0 

ฉบับที ่2 
BMA 02.0 

ฉบับที ่3 
BMA 02.1 

ฉบับที ่4 
BMA 03.0 

เตรียมโดย คณะกรรมกำรรำ่ง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนงำนวิจยั
กรุงเทพมหำนคร 

เหตุผลของ
การปรับปรุง 

- - ยงัไม่มีแนวทำงกำร
พิจำรณำโครงรำ่งกำรวิจยั
ที่เป็นเครื่องมือแพทย ์

- ตำมประกำศและกฎหมำยไทย
ที่ปรบัเปลี่ยนไป 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรฯ 
และเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำน 

รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- - เพ่ิมบทกำรพิจำรณำโครง
รำ่งกำรวิจยัที่เป็นเครื่องมือ
แพทย ์

- ปรบัแนวทำงกำรทบทวนโครง
รำ่งกำรวิจยัที่เป็นเครื่องมือแพทย ์
- (มตี่อ)* 

ทบทวนโดย คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยั
ในคน กรุงเทพมหำนคร 

รับรองโดย ประธำนคณะกรรมกำร
จรยิธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 
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อนุมัติโดย ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

วันทีอ่นุมัติ 27 สิงหำคม 2545 13 มกรำคม 2557 25 มถิุนายน 2562  
 

* ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน (ต่อ) 
ฉบับที ่4  BMAHREC 03.0 
รายละเอียดของ
การแก้ไข 

- ปรบัปรุงค ำนิยำมของเครื่องมือแพทยต์ำมพระรำชบญัญัติเครื่องมือแพทย ์พ.ศ.2562 และประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุ เร่ือง กำรจดัเครื่องมือแพทยต์ำมระดบัควำมเสี่ยง  
- เพ่ิมนิยำมศพัทเ์ครื่องมือแพทยท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
- เพิม่นยิำมศพัทก์ระบวนกำรพฒันำเครื่องมือแพทย ์ แบ่งตำมระดบัTechnology Readiness Levels (TRL) 
- จดัท ำแบบเสนอโครงรำ่งกำรวิจยัเครื่องมือแพทย ์ใชร้ว่มกบัแบบเสนอโครงรำ่งกำรวิจยั 
- จดัท ำแบบทบทวนโครงรำ่งกำรวิจยัเครื่องมือแพทย ์ใชร้ว่มกบัแบบทบทวนและน ำเสนอโครงรำ่งกำรวิจยั 

 


