ผลิตภัณฑ
1.

แนวทางการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑสุขภาพ
อื่น ๆ (Others)
ประเภทของผลิตภัณฑ

เครื่องที่ใชกับผิวหนา/ผิวกาย/ผม (Face, Body, Hair)
(1) เครื่องถายภาพใบหนา

ไมเปน
เครื่องมือ
แพทย



(2) เครื่องตรวจสภาพผิวหนา



(3) เครื่องหรืออุปกรณที่มีลักษณะเปนแปรงหรือฟองน้ํา
(puff) ที่สามารถหมุนหรือสั่นได
(4) เครื่องหรืออุปกรณพนไอน้ําหรือน้ําแรลงบนผิว



2.

หนากาก (Mask)
(1) หนากากอนามัยทางการแพทย (Medical mask)
และ/หรือที่มีสวนประกอบของคารบอน (carbon)
และ/หรือที่มีวาลวปด (valve)/
หนากากอนามัยชนิด N95
(2) หนากากใชในโรงงานอุตสาหกรรม
(Disposable mask for Industry)

(3) หนากากใชสวมปองกันความรอนและเปลวไฟขณะเกิด
เพลิงไหม (Firefighter mask)
(4) หนากากปองกันฝุนละออง (Disposable dust mask)
และ/หรือที่มีสวนประกอบของคารบอน (carbon)
และ/หรือที่มีวาลวปด (valve)/หนากากชนิด N95

ยา

เครื่อง
สําอาง

หมายเหตุ

เพื่อตรวจสอบสภาพผิวหนา เชน ความชุมชื้น
(Moisture) ความยืดหยุนผิว (Elastic) ความมัน
(Sebum) รูขุมขน (Pore) ความเขมสีผิว
(Melanin) ความสะอาดรูขุมขน (Clearness of
pore) ริ้วรอย (Wrinkle) ความไวผิวตอสิ่งกระตุน
(Sensitivity)
ขนาดรูขุมขน สีผิว ริ้วรอย ความแหงตึง จุดดางดํา
และเพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการใหคําแนะนําการ
ใชเครื่องสําอางแกลูกคาที่เคานเตอรเครื่องสําอาง
ใชขัดทําความสะอาด หรือสําหรับเกลี่ยแปงหรือ
ครีม
เพื่อใหใบหนาชุมชื้น




(5) เครื่องทําผิวสีแทน (Tanning machine)
(6) เครื่องหรืออุปกรณฉีดพนเครื่องสําอางที่เปนของเหลวให
เปนละอองไอน้ํา
(7) เครื่องถายภาพสภาพเสนผม

เครื่องมือ
แพทย




เพื่อตรวจสอบสภาพเสนผม เชน สภาพผมที่หลุด
รวง (Hair loss status) สภาพหนังศีรษะ (Scalp
status) ความหนาแนนของเสนผม (Hair density)
สภาพรังแคบนหนังศีรษะ (Keratin on scalp)
ความไวตอสิ่งกระตุนของหนังศีรษะ (Sensitivity)
ความหนาของเสนผม (Hair thickness) สภาพรู
ขุมขนของเสนผม (Hair pore status) สภาพเสน
ผมชั้นนอก (Cuticle status)







เชน Surgical Mask, มีวัตถุประสงคการใชทางการ
แพทย เชน กรองหรือฆาเชื้อโรค เชื้อไวรัส
เชื้อแบคทีเรีย เปนตน
เชน
-อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronics Industry)
-อุตสาหกรรมอาหารหรือรานอาหาร (Food Industry)
-อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
(Automotive and components Industry)
-อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
(Textile and apparel Industry)
-อุตสาหกรรมสี (Paint Industry)
เพื่อปองกันฝุนละออง/เกสรดอกไม/หมอก/ควัน

หมายเหตุ : ขอมูลนี้สามารถใชสําหรับอางอิงกับหนวยงานราชการตาง ๆ เชน อย. ศุลกากร ดานอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
โรงพยาบาล เปนตน โดยไมจําเปนตองใชหนังสือที่ออกจาก อย. เพื่อยืนยันประเภทของผลิตภัณฑดังกลาวอีก : ขอมูล ณ มกราคม 2562

ผลิตภัณฑ

3.

ประเภทของผลิตภัณฑ

ไมเปน
เครื่องมือ
แพทย
อุปกรณสําหรับขยายชองทางเดินหายใจ (Nasal Dilator)

เครื่องมือ
แพทย



(1) แผนหรือแถบแปะจมูก (Nasal Strips)


4.

มือ (Hand) และ เทา (Feet) และ หลัง (Back)
(1) สายรัดหรือปลอกขอมือ (wrist strap) ขอเทา (ankle
strap)
(2) แผนรองเทา (Insoles) และ/หรือที่มีสวนประกอบของ
ผงถาน (activated charcoal)
(3) แผนติดในรองเทาบริเวณสนเทา (Heel liners)
(4) แผนยึดติดกับรองเทา (Foot cushion)

(โปรดอานและ
ปฏิบัติตาม
หมายเหตุ)






(6) ไมเทา



ไมเทา
ไมเทา
(7) เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัดขนาดและรูปรางของ
เทาแตละบุคคล
5.
กําจัดขน (Depilate)
(1) มีดโกนขน (Blade)
(2) เครื่องกําจัดขนชั่วคราว (Epilator hair removal)
(3) เครื่องกําจัดขนถาวร (Epilator hair removal) และ/
หรือเครื่องกําจัดขนถาวรที่อาศัยหลักการ Intensive
Pulse Light (IPL)
(4) เครื่องโกนหนวด (Shaver)
(5) เครื่องหรือหมอหลอมละลายแวกซ (Wax) ที่ใชกําจัดขน
6.

หมายเหตุ

เครื่อง
สําอาง

ขยายชองทางเดินหายใจทําใหหายใจไดสะดวกขึ้น
ลดอาการนอนกรน (snoring)
กรณี มีวัตถุประสงคการใชสําหรับภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับ (sleep apnea) ตองยื่นวินิจฉัยเปนลาย
ลักษณอักษร ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทยกอน

เพื่อระบุรายละเอียดของผูปวยหรือเด็กทารก
เชน ชื่อสกุล วันที่เขารับการรักษา เปนตน
วางในรองเทาเพื่อรองรับเทาใหเกิดความสบาย
หรือลดกลิ่นอันไมพึงประสงค
กันรองเทากัดหรือเพื่อใหเกิดความกระชับ
โดยไมมีวัตถุประสงคสําหรับใชทางการแพทย



(5) แผนพยุงหลัง (Back support)

ยา




รองรับแรงกระแทกและการเสียดสีที่เกิดจากแรงกดของ
ฝาเทา โดยไมมีวัตถุประสงคสําหรับใชทางการแพทย
อุปกรณพยุงหลังสวนเอว บรรเทาอาการปวดหลัง
สามารถปองกันการบาดเจ็บที่สวนหลังขณะยกของหนัก
สําหรับผูพิการ/ผูที่ไดรับการบาดเจ็บ/ผูที่ระหวางการ
ทํากายภาพบําบัด
ใชสําหรับบุคคลทั่วไปที่ตองการเดินทางทองเที่ยว/
ปนเขา

ใชเปนขอมูลในการตัดแผนรองเทาหรือตัดรองเทา
ใหเหมาะสมกับรูปเทาแตละคน







ผลิตภัณฑที่ใชหลักการทํางาน BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)
(1) เครื่องใชวัดองคประกอบของรางกาย โดยมีวัตถุประสงค

สําหรับใชวัดและวิเคราะหองคประกอบของรางกาย
เชน น้ําหนักตัว มวลไขมัน มวลกลามเนื้อ ปริมาณน้ํา
ทั้งหมดของรางกาย ดัชนีมวลกาย เปอรเซ็นตไขมันใน
รางกาย อัตราการเผาผลาญพลังงานของรางกาย
อัตราสวนเอวตอสะโพก ประมาณการอายุของรางกาย
เปรียบเทียบอายุของรางกาย วางแผนการออกกําลังกาย
(2) กรณี ที่เครื่องวัดองคประกอบของรางกายสามารถ

เชื่อมตอเขากับเครื่องวัดความดันโลหิตและ/หรือ
เครื่องวัดชีพจรได

เพื่อความสวยงาม
โดยไมมีวัตถุประสงคสําหรับใชทางการแพทยหรือ
การวินิจฉัย

เนื่องจากการทํางานของเครื่องวัดองคประกอบของ
รางกาย เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัดชีพจร
สามารถทํางานไดดวยตนเอง แมแยกสวนออกจากกัน

หมายเหตุ : ขอมูลนี้สามารถใชสําหรับอางอิงกับหนวยงานราชการตาง ๆ เชน อย. ศุลกากร ดานอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
โรงพยาบาล เปนตน โดยไมจําเปนตองใชหนังสือที่ออกจาก อย. เพื่อยืนยันประเภทของผลิตภัณฑดังกลาวอีก : ขอมูล ณ มกราคม 2562

ผลิตภัณฑ
(2.1) เครื่องวัดความดันโลหิต

ประเภทของผลิตภัณฑ

ไมเปน
เครื่องมือ
แพทย

เครื่องมือ
แพทย

ยา

เครื่อง
สําอาง

หมายเหตุ

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท

(Mercury sphygmomanometer)
(2) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดขดลวด

(Aneroid equipment)
(3) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล (Automatic Blood Pressure Monitor)
-เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอลชนิดวัดรอบขอมือ

(Automatic Wrist Blood Pressure Monitor)
-เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอลชนิดวัดรอบแขน

(Automatic Arm Blood Pressure Monitor)
(2.2) เครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจ (Heart Rate Monitor)
(1) ใชในการวัดอัตราการเตนของหัวใจขณะออกกําลังกาย

เพื่อการกีฬา (Heart Rate Monitor for Sport)
(1)

(2)

7.



ใชในการวัดอัตราการเตนของหัวใจโดยมีวัตถุประสงค
สําหรับการวินิจฉัยโรคหรือการบาดเจ็บของมนุษยหรือสัตว

เกี่ยวกับเข็ม (Needle) เข็มเย็บแผล (Suture Needle) และกระบอกฉีดยา (Syringe)



(1) เข็มเย็บใดๆ ที่มีวัตถุประสงคการใชและขอบงใชสําหรับ
เย็บแผล (Suture Needle for wound closer)
(2) เข็มเย็บใดๆ ที่มีขอบงใชสําหรับยกกระชับใบหนา
หรือสวนตางๆ ของรางกายเพื่อความสวยงาม
(Suture Needle for lifting)


(โปรดอาน
และ
ปฏิบัติตาม
หมายเหตุ)

แตใหผูผลิตหรือผูนําเขายื่นเอกสาร ดังนี้
(1) ยื่นเอกสารผลการวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ ไหมนั้น ๆ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
(๒) ไมอนุญาตใหโฆษณากับประชาชนทั่วไป แตอนุญาตให
โฆษณาโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและตอง
ระบุขอความวา “ใชโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ”

(3) เครื่องทําลายเข็มฉีดยา (Needle destroyer)



(4) กระบอกฉีดยา (syringe) ทั้งรูปแบบพลาสติก (plastic)
และแกว (glass)
8.
เกี่ยวกับอินซูลิน (Insulin)



8.1 กระบอกฉีดอินซูลิน (Insulin syringe) ทั้งแบบมีเข็ม
ฉีดและไมมีเข็มฉีด
(1) กระบอกฉีดอินซูลิน (Insulin Syringe) ที่มีความแรง
อินซูลิน 40 หนวยของอินซูลินตอลูกบาศกเซนติเมตร
(U-40) และอินซูลินที่มีความแรงอินซูลิน 100 หนวย
ของอินซูลินตอลูกบาศกเซนติเมตร (U-100) ที่ผลิตหรือ
นําเขาเพื่อขายในประเทศ



(2) กระบอกฉีดอินซูลิน (Insulin Syringe) ที่ผลิตหรือ
นําเขาเพื่อขายในประเทศ ที่ใชกับอินซูลินที่มีความแรง
นอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ 8.1.1





เปนเครื่องมือแพทยทั่วไปซึ่งตองมีมาตรฐานเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเรื่อง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมกระบอกฉีดอินซูลินปราศจาก
เชื้อชนิดใชครั้งเดียว (มอก.2084-2552) หรือตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเรื่องดังกลาวซึ่ง
จะประกาศใชตอไป แลวแตกรณี ในหัวขอ บทนิยาม
แบบ ความจุ รูปรางและสวนประกอบ คุณลักษณะที่
ตองการ การบรรจุ การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
และการทดสอบ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใชครั้งเดียว)
เปนเครื่องมือแพทยที่ผูผลิตและผูนําเขาตองแจงรายการ
ละเอียด (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใชครั้งเดียว)

หมายเหตุ : ขอมูลนี้สามารถใชสําหรับอางอิงกับหนวยงานราชการตาง ๆ เชน อย. ศุลกากร ดานอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
โรงพยาบาล เปนตน โดยไมจําเปนตองใชหนังสือที่ออกจาก อย. เพื่อยืนยันประเภทของผลิตภัณฑดังกลาวอีก : ขอมูล ณ มกราคม 2562

ผลิตภัณฑ
(3) เข็มฉีดอินซูลิน (Insulin Syringe Needle)

ประเภทของผลิตภัณฑ

ไมเปน
เครื่องมือ
แพทย

เครื่องมือ
แพทย

ยา

เครื่อง
สําอาง

หมายเหตุ




(4) อินซูลิน (Insulin)
8.2 ปากกาฉีดอินซูลิน (Insulin Pen)



(1) ปากกาฉีดอินซูลินแบบบรรจุหลอดอินซูลินสําเร็จรูป
(ไมสามารถเปลี่ยนหลอดอินซูลินได)
(Disposable Insulin Pen)
(2) ปากกาฉีดอินซูลินแบบบรรจุหลอดอินซูลินสําเร็จรูป
(สามารถเปลี่ยนหลอดอินซูลินได)
(Durable, Reuseable Insulin Pen)
(3) หลอดบรรจุอินซูลินสําเร็จรูปสําหรับปากกาฉีดอินซูลิน
(Insulin Cartridge)
9.
เกี่ยวกับการสัก (Tattoo) / เจาะ (Pierce)
(1) เครื่องหรืออุปกรณสําหรับสักรางกาย
(Tattoo Machine) เพื่อประโยชนทางการแพทย
(2) เครื่องหรืออุปกรณสําหรับสักรางกาย
(Tattoo Machine) เพื่อความสวยงาม
(3) เข็มสําหรับสักรางกาย (Tattoo Needles)
(4) หมึกสําหรับสักรางกาย (Tattoo Ink)
(5) อุปกรณหรือเข็มสําหรับเจาะอวัยวะตาง ๆ ของ
รางกาย (Piercing Needles)
(6) อุปกรณคีบ หนีบ หยิบ จับเครื่องประดับ
10.
11.











อุปกรณนวดขนาดเล็ก ยกตัวอยางเชน ใชถานขนาด
AA, AAA และมีรูปรางเปนตุกตาสัตวที่มีขาสําหรับ
สั่นสะเทือนยื่นออกมาภายนอก 2,3,4 ขา เปนตน
เกี่ยวกับอุปกรณสําหรับการสูบบุหรี่ (Smoke) ยาสูบ (Tabacco)

(1) บารากู (Baraku) และบารากูไฟฟา (Electronic
Baraku) หรือบุหรี่ไฟฟา (Electronic Cigarette)
(2) สารละลายหรือของเหลวหนืด ดักจับ tar และnicotine
ไวในกนกรองบุหรี่
12. ยานพาหนะ (Vehicle)
(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)
(2) รถเฉพาะกิจที่ใชในทางการแพทย เชน
-รถกูภัยฉุกเฉิน (Emergency Vehicle),
-รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
(Mobile Medical Check-up Vehicle),
-รถเอ็กซเรยเคลื่อนที่ (Mobile X-Ray Vehicle),
-รถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Mobile Dental Vehicle),
-รถหองปฏิบัติการเคลื่อนที่
(Mobile Laboratory Vehicle)




เชน สักเพื่อแกไขความผิดปกติของผิวหนัง ไดแก
แผลเปนจากอุบัติเหตุ ไฟไหม น้ํารอนลวก แผลเปน
จากการผาตัด โรคดางขาว (Vitiligo) ผมรวง

เชน สักคิ้ว สักริมฝปาก สักหัวนม หรือเพื่อความ
เชื่อหรือศาสนา

ใชเจาะบริเวณ คิ้ว หู จมูก ปาก ลิ้น สะดือ หัวนม
หรือบริเวณอื่น ๆ เพื่อใสเครื่องประดับเจาะ
รางกาย และเพื่อความสวยงาม
สําหรับอุปกรณที่ใชใสในรางกาย เชน หวง ตุม
ใชนวดเพื่อชวยผอนคลายและเพื่อความเพลิดเพลิน

ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง กําหนดใหบารากู
และบารากูไฟฟาหรือบุหรี่ไฟฟาเปนสินคาที่ตอง
หาม ในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗
ใชหยดลงในกนกรองบุหรี่ เพื่อลดปริมาณ tar และ
nicotine ที่จะสูดดมเขาสูรางกาย




หมายเหตุ : ขอมูลนี้สามารถใชสําหรับอางอิงกับหนวยงานราชการตาง ๆ เชน อย. ศุลกากร ดานอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
โรงพยาบาล เปนตน โดยไมจําเปนตองใชหนังสือที่ออกจาก อย. เพื่อยืนยันประเภทของผลิตภัณฑดังกลาวอีก : ขอมูล ณ มกราคม 2562

ผลิตภัณฑ
(3) แผนหรืออุปกรณบันทึกเวลาและอุณหภูมิบริเวณ
แวดลอมสินคาขณะทําการขนสงสินคา

ประเภทของผลิตภัณฑ

ไมเปน
เครื่องมือ
แพทย

เครื่องมือ
แพทย



ยา

หมายเหตุ

เครื่อง
สําอาง

เพื่อเปนขอมูลประกอบการเก็บรักษาสินคาไมให
เสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงหรือต่ําจนเกินไป

13. เครื่องหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับสปา (Spa), ซาวนา (Sauna), ความงาม (Beauty), กิจกรรมกลางแจง (Outdoor), การพักผอน (Rest)
(1) อางน้าํ ทําดวยยางชนิดเปาลม
ใชวายน้ํากลางแจง

(2) อางนวดอาบน้ํา (Massage Bath Tub)



(3) ถุงเก็บปสสาวะ (Disposable urinal)



(4) ถุงหุมขาพรอมลูกยางปมสุญญากาศเพื่อดูดลมออก



(5) เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)



(6) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ (Hygrometer)



(7) ที่นอนหรือเตียง (Couch)



(8) เตียงระบบมอเตอรไฟฟา (Motorized bed)



(9) เกาอี้ (Chair)



(10)

รถสกูตเตอรไฟฟา (Electric scooter)



(11)

อุปกรณสรางบรรยากาศในการนอน



(12)

สระวายน้ําหรืออางน้ําสําหรับสปา (Swimming Pool
Spa and Outdoor Spa)



14. อุปกรณใหความรอน (Heated)
(1) ผาปูเตียงใหความรอน (Heated underblanket)

ใชในสถานบันเทิงประเภทอาบอบนวด เพื่อให
ความบันเทิงและผอนคลายแกผูใชบริการ
ถุงบรรจุปสสาวะแลวนําไปทิ้ง ใชขณะเดินทางหรือ
พักแรมสําหรับบุคคลทั่วไป ผูปวยหรือผูพิการ

ใชหุมขาเพื่อปองกันผิวบริเวณขาที่ไมตองการ สัมผัสน้ํา
เชน บริเวณที่ใสเฝอก พันผายืดหรือมีแผล ระหวางทํา
กิจกรรมที่ตองสัมผัสน้ํา เชน อาบน้ําหรือวายน้ํา เปนตน
ติดตั้งภายในหองอบซาวนา (Sauna) เพื่อใชวัด

อุณหภูมิ

ติดตั้งภายในหองอบซาวนา (Sauna) เพื่อใชวัด
ความชื้นสัมพัทธ

สําหรับใชนอนเพื่อรองรับการนวดหนา นวดตัวหรือ
สําหรับการเสริมสวย
สําหรับนอนพักผอนที่บาน สามารถปรับระดับ
ความสูง ขึ้นลง ปรับยกศีรษะหรือขาได
ใชนั่งหรือนอนหลับเปนระยะเวลาสั้นๆ หรือการงีบ สามารถ
ปรับระดับการเอน ความดังของดนตรี ความสวาง หรือการ
สั่นสะเทือนได โดยไมมีวัตถุประสงคการใชทางการแพทย

สําหรับใชขับขี่เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ระยะใกลๆ ใชในสถานที่ตางๆ เชน บาน สํานักงาน
หางสรรพสินคา ศูนยแสดงสินคา สวนสาธารณะ
ประกอบดวย เสียงเพลง กลิ่นจากน้ํามันหอมระเหย
และแสงไฟ
ประกอบดวยระบบปมน้ําวน ระบบทําความรอน ระบบ
แรงดันน้ํา ระบบโอโซน ระบบน้ําพุ มีเพลงและไฟ LED
มีวัตถุประสงคสําหรับใชแชน้ําเพื่อนวดรางกายและชวย
ผอนคลาย และสามารถสรางบรรยากาศไดดวย
เสียงเพลงและแสง สามารถใชไดที่บาน สปา คลินิก
โรงพยาบาล




(2) ผาหมใหความรอนระหวางผาตัด
(Surgical warming blanket)
(3) ผาหมใหความรอน (Thermal overblanket)



(4) หมอตมน้ําปรับอุณหภูมิ




ใชโดยวางบนที่นอนแลวปูผาปูที่นอนทับเพื่อทําให
ที่นอนบนเตียงอบอุน ใชในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น
โดยไมมีวัตถุประสงคการใชทางการแพทย

ใชสําหรับใหความอบอุนแกผูปวยในระหวาง
การผาตัด

สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กภายในผลิตภัณฑจะ
ปลอยความรอนออกมาเพื่อใหความอบอุนแกรางกาย
ใชในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น โดยไมมีวัตถุประสงค
การใชทางการแพทย

ตอเขากับที่นอนยางพาราเพื่อปรับอุณหภูมิที่นอน
ใหอุนขึ้น ใชในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น

แปะลงบนเสื้อผา ใตถุงเทาเพื่อใหความอบอุนแก
รางกาย เหมาะสําหรับผูที่ตองการความอบอุนในสภาพ
อากาศที่หนาวเย็น หรือผูที่เลนกีฬาหนาหนาว
โดยไมมีวัตถุประสงคการใชงานทางการแพทย
หมายเหตุ : ขอมูลนี้สามารถใชสําหรับอางอิงกับหนวยงานราชการตาง ๆ เชน อย. ศุลกากร ดานอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
โรงพยาบาล เปนตน โดยไมจําเปนตองใชหนังสือที่ออกจาก อย. เพื่อยืนยันประเภทของผลิตภัณฑดังกลาวอีก : ขอมูล ณ มกราคม 2562

(5) แผนใหความรอน (Hot pad) หรือถุงรอน (Hot bag)
แบบพกพา

ผลิตภัณฑ
15. เกี่ยวกับอากาศ (Air, Oxygen, CO2)
(1) เครือ่ งหรืออุปกรณผลิตออกซิเจนแบบพกพา
(Mobile Oxygen Generator)

ประเภทของผลิตภัณฑ
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เครื่องมือ
แพทย



เครื่องมือ
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เครื่อง
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หมายเหตุ

อุปกรณผลิตออกซิเจนสําหรับคนทั่วไป สําหรับลด
อาการเหนื่อยลาจากการขับรถหรือจากการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน ซึ่งจะชวยเพิ่มสมาธิในการทํางาน
หรือการอานหนังสือได
ใชเพื่อปองกันการสูญเสียน้ําจากรางกาย
ในหองที่ใชเครื่องปรับอากาศ
ใชหลักการของ Infrared (IR) Absorption
Spectrometry และใชวัดภายในหองปฏิบัติการ
หองวิจัย เปนตน

(2) เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ (Humidifier Machine)



(3) เครื่องวิเคราะหหาปริมาณคารบอนไดออกไซดในอากาศ
(CO2 Gas Analyser)



(4) เครื่องหรือตูควบคุมความเขมขนของกาซ
คารบอนไดออกไซด (Air Jacket CO2 Incubator)



อาศัยระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร [Infrared (IR) senser]
หรือ ระบบ TC senser (Thermo couple senser)
สําหรับบมเพาะเลี้ยงเซลลในอาหารสังเคราะห (Media)
เพื่อเพิ่มจํานวนหรือรักษาสภาพของเซลล โดยใชภายใน
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

(5) เครื่องฟอกอากาศ (Air purifier) ใชในโรงพยาบาลหรือ
ในบานเรือน รวมถึงในรูปแบบพกพา



สามารถกําจัดกลิ่นและฆาเชื้อโรคในอากาศ แบบติดตั้ง
ในสถานที่ตางๆ หรือพกพาไปยังสถานที่ตางๆ เชน
หองน้ํา หองนอน หองนั่งเลน หองครัว สถานพยาบาล
หรือสถานที่ที่มีกลิ่นอันไมพึงประสงค โดยไมมี
วัตถุประสงคการใชทาง การแพทย

(6) เครื่องกําจัดไรฝุน (Dust Mites Machine)



อาศัยหลักการควบคุมความชื้นสัมพัทธในอากาศ
และอุณหภูมิภายในหอง ทําใหสภาวะแวดลอม
ไมเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของตัวไรฝุน
ทําใหตัวไรฝุนตายในที่สุด

และสามารถควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นได

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ (Mobile Application) หรือการดาวนโหลด แอพพลิเคชั่น (Download Application) เขาไปยังสมารทโฟน (Smart Phone)
แทปเล็ต (Tablet) พีซี (PC) home network หรือผลิตภัณฑที่มีลักษณะการใชงานแบบสามารถใชไดดวยตนเองที่บาน (Home Use)
(1) แอพพลิเคชั่นตาง ๆ ไดแก การวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
เพื่อแสดงสัญญาณชีพ (vital signs) ทางสุขภาพ

(Oxygen saturation) การวัดระดับน้ําตาลในเลือด (Blood
หรือทางกีฬา
glucose) การวัดความดันโลหิต (Blood pressure) การวัด
อุณหภูมิรางกาย (Body temperature)

16.

(2) แอพพลิเคชั่นหรือผลิตภัณฑที่มีแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับ
การวัดไขมันในรางกาย (Body fat)
17. เครื่อง อุปกรณ หรือหุนจําลองที่ใชงานในการเรียน
การสอน (Models, Simulators and Medical
Skills Training Products)




-หุนอายุรศาสตร (Internal Medicine)
-หุนสูติ-นรีเวชศาสตร (Obstetrics and Gynecology)
-หุนโสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
-หุนศัลยศาสตร (Surgery)
-หุนกุมารเวชศาสตร (Pediatrice)
-หุนจักษุวิทยา (Ophthalmology)
-หุนศัลยศาสตรออโธปดิกส (Orthopaedic Surgery)
-หุนวิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
-หุนฝกการพยาบาลผูใหญ (Patient Care Mankin)
-งานทันตกรรม (Dental)
-ฝกวัดสัญญาณไฟฟาทางดานสรีระวิทยา เชน
คลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) สัญญาณไฟฟากลามเนื้อ (EMG)
สัญญาณไฟฟาสมอง (EEG) สัญญาณไฟฟารอบดวงตา
(EOG) สัญญาณไฟฟาอุณหภูมิที่ผิวหนัง (Skin

หมายเหตุ : ขอมูลนี้สามารถใชสําหรับอางอิงกับหนวยงานราชการตาง ๆ เชน อย. ศุลกากร ดานอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
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ไมเปน
เครื่องมือ
แพทย

18. เกี่ยวกับกลองจุลทรรศน (Microscopes)
(1) กลองจุลทรรศน (Microscope) ใชสองดูชิ้นเนื้อของ
รางกายมนุษยและสัตวโดยเฉพาะ

เครื่องมือ
แพทย

ยา

เครื่อง
สําอาง

หมายเหตุ
Temperature) ตามบทเรียนที่กําหนดไว โดยใชใน
การเรียนการสอน (teaching) การวิจัย (research)
ภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย
-ฝกการผายปอด (Rescue Breathing) การปมหัวใจ
[Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)]
-อุปกรณฝกสอนผูปวย (Inhalation Trainer)
ถึงวิธีการสูดยาที่ถูกตอง



เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการบาดเจ็บของมนุษยและ
สัตวโดยเฉพาะ

(2) กลองจุลทรรศน (Microscope) หรือเครื่องวิเคราะห
หาขนาด ปริมาณ และทําใหเห็นภาพของโครงสราง
ภายในของวัตถุขนาดเล็ก



เพื่อการศึกษาวิจัย เชน เซลล เนื้อเยื่อ ไม หินแร
สารคัดหลั่ง กระดูกสัตว โฟม หิมะ โลหะ ตัวอยาง
จากจานเพาะเชื้อ พืช แมลง สัตวขนาดเล็ก

(3) กลองจุลทรรศน (Microscope) ชนิด 2 หรือ 3
กระบอกตา มีเลนสตาที่มีกําลังขยาย



ใชสองเซลล โครงสรางของสิ่งมีชีวิตเพื่อใชใน
การศึกษาทางชีววิทยา การแพทย การเกษตร และ
ดานอุตสาหกรรม

(4) อุปกรณติดบริเวณหัวกลองจุลทรรศนเพื่อปองกัน
ความชื้น



เพื่อปองกันความชื้นที่เปนสาเหตุของเชื้อราใน
กลองจุลทรรศน



ใช ปองกันผูปฏิบัติงานและปกปองสิ่งแวดลอมจาก
ตัวอยางที่เปนอันตรายที่อยูภายในตูปลอดเชื้อ
แพรกระจาย และปองกันตัวอยางหรือผลิตภัณฑ
ภายในตูปลอดเชื้อปนเปอนจากสิ่งแวดลอมภายนอก
ใชในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร




ใชผลิตน้ํากลั่นสําหรับใชในอุตสาหกรรมการผลิตยา



เชน ชิ้นงานจําพวกเข็มฉีด เข็มเย็บ มีดผาตัด

(4) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)



ใชวัดระดับเสียงในอุตสาหกรรมที่มีมลพิษทางเสียง เชน
โรงงาน สถานที่กอสราง สาธารณูปโภค (น้ํา กาซ ไฟฟา)

(5) ตูที่มีระบบฆาเชื้อดวยไอน้ําภายใตความดัน



ใชสําหรับงานกําจัดซากสัตวทดลองและขยะที่มีการ
ปนเปอนเชื้อจุลินทรีย



ใชเข็นอุปกรณ อุปกรณไฟฟาหรือสิ่งของตางๆ ใชงาน
ภายในโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานที่อื่นๆ ไดทั่วไป



เพื่อแจกจายยาใหแกผูปวยแตละราย



สามารถเคลื่อนยายไปในที่ตางๆ ได ใชในโรงพยาบาล
คลินิก สํานักงานได



ใชจัดเก็บและขนยาย Endoscopes จากสถานที่

19.

ตูปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet Class II,
Cytotoxic Safety Cabinet )

20.

เครื่องหรืออุปกรณสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต

(1) เครื่องกลั่นน้ํา
(2) ซิลิโคนใชหลอลื่นหรือเคลือบผิวในกระบวนการผลิต
ชิ้นงานที่เปนแกว โลหะ พลาสติก ยาง
(3) ซิลิโคนใชหลอลื่นหรือเคลือบผิวในกระบวนการผลิตชิ้นงานที่
เปนโลหะหรือมีลักษณะขอบคมเพื่อลดแรงเสียดทาน

21.

เชน ชิ้นงานจําพวกโอริง วาลว catheter

โตะหรือรถเข็น (Tables, Trolley)

(1) โตะเข็นอุปกรณแบบอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Tables)
(2) รถเข็นใสยาหรือจายยาเคลื่อนที่ (Medicine Trolley,
(UD Dose Cart)
(3) รถเข็นสําหรับวางคอมพิวเตอรชนิดพกพา
(Mobile Computer Cart)
(4) รถเข็นจัดเก็บและขนยาย Endoscopes
(Scope Transport System)

ใชงาน สถานที่เก็บ และสถานที่ทําความสะอาด

หมายเหตุ : ขอมูลนี้สามารถใชสําหรับอางอิงกับหนวยงานราชการตาง ๆ เชน อย. ศุลกากร ดานอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
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ไมเปน เครื่องมือ
เครื่องมือ แพทย
แพทย
22. เครื่องหรืออุปกรณที่ใชงานในอุตสาหกรรมตางๆ โดยใชรังสีเอ็กซเรย (x-ray)
(1) เครื่องหรืออุปกรณตรวจสอบโลหะ

(Metal Detector) โดยใชรังสีเอ็กซเรย (x-ray)
(2) เครื่องหรืออุปกรณตรวจสอบการปดบรรจุภัณฑ
(Seal Inspection) โดยใชรังสีเอ็กซเรย (x-ray)



(3) เครื่องหรืออุปกรณตรวจสอบน้ําหนักของผลิตภัณฑ
(Weigh Inspection) โดยใชรังสีเอ็กซเรย (x-ray)



(4) อุปกรณตรวจหาวัตถุหรือวัสดุภายในเสื้อผาหรือ
บนรางกายผูโดยสาร (Passenger Screening)



(5) อุปกรณตรวจสอบการบัดกรีโดยใชรังสีเอ็กซเรย
(X-ray Inspection System)



23.

นาฬิกาเตือนเวลา (Alarm Clock) จับเวลา (Timer)



24.

ระบบบันทึกการเคลื่อนไหวของมนุษย
(Motion Capture System)



25. ระบบจายแกสทางการแพทย (Medical Gas Pipeline)
25.1 อุปกรณในการกอสราง (Construction)
(1) -ทอ (TUBE) ทอทองแดง (COPPER TUBE) และ
อุปกรณประกอบ (PIPING)
(2) -หัวจายแกสทางการแพทย (OUTLET/INLET) เชน หัวจาย
ชนิดฝงติดผนัง (Wall Outlet), หัวจายชนิดติดเพดาน
(Ceiling Outlet), หัวจายชนิดฝงแบบคอนโซล (Console
Outlet), หัวจายดูดอากาศเสียจากเครื่องดมยาสลบ
(Evacuation), ชุดควบคุมการจายอากาศอัดแรงดันสูง (Gas
Control Panel for High Pressure Air)

(3) -โซนวาลว (ZONE VALVE), เมนวาลว (MAIN VALVE)

ยา

เครื่อง
สําอาง

หมายเหตุ

ใชในอุตสาหกรรมตางๆ หลากหลาย เชน ยา
อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย ยานยนต
พลาสติก เปนตน
ใชในอุตสาหกรรมตางๆ หลากหลาย เชน ยา
อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย ยานยนต
พลาสติก เปนตน
ใชในอุตสาหกรรมตางๆ หลากหลาย เชน ยา
อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย ยานยนต
พลาสติก เปนตน
ทั้งที่เปนโลหะและไมใชโลหะ ไดแก อาวุธ วัตถุ
ระเบิดมาตรฐานและวัตถุระเบิดชนิดทําเอง
ของเหลว เจล พลาสติก ผง โลหะ เซรามิค และ
ของแข็งอื่นๆ
ตรวจสอบการประกอบบนแผนวงจรพิมพ และ
ตรวจสอบภายในชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ใชใน
อุตสาหกรรมประกอบแผนวงจรไฟฟา ผลิตหรือ
ประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน แบตเตอรี่
งานหลอโลหะ บีจีเอ (Ball Grid Array) เปนตน
สามารถบอกเวลา วันเดือนป พรอมจับเวลา และเตือน
ดวยเสียงเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว ใชในงานอุตสาหกรรม
อาหาร กีฬา การแพทย เชน เตือนเวลาทานยา ตั้งเวลา
เตือนในการทํา CPR (Cardiopulmonary
resuscitation) แทนการมองนาฬิกาขอมือ
เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของมนุษย สัตว และวัตถุที่ไม
มีชีวิต เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหว การจําลองการ
เคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ใชในอุตสาหกรรมบันเทิง เชน
ภาพยนตร หนัง เกมส อุตสาหกรรมกีฬา







(4) -ระบบสัญญาณเตือน (ALARM) เชน ระบบสัญญาณ
เตือนหลัก (MASTER ALARM), ระบบสัญญาณเตือน
ประจําพื้นที่ (AREA ALARM), ระบบสัญญาณเตือน
แบบควบระหวางสัญญาณเตือนหลักและสัญญาณเตือน
ประจําพื้นที่ (COMBINATION ALARM)
(5) -ศูนยจายแกส (MANIFOLD) เชน ศูนยจายแกส

ออกซิเจน (OXYGEN MANIFOLD), ศูนยจายแกส
ไนตรัสออกไซด (NITROUS OXIDE MANIFOLD)
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(6) -ระบบผลิตอากาศทางการแพทย

(MEDICAL AIR SYSTEM) ไดแก ปมลม (Air Compressor),
ปม (Pump), มอเตอร (Motor), ระบบควบคุม (Control
System), เครื่องทําอากาศแหง (Air Dryer) , อุปกรณ
ควบคุมแรงดันอากาศ (Regulator)

(6) -ระบบผลิตอากาศอัดขับเครื่องมือแพทย
(MEDICAL INSTRUMENT AIR COMPRESSOR
SYSTEM)
(7) -เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย
(MEDICAL VACUUM SYSTEM)
25.2 อุปกรณใชงานกับคนไขหรือระบบเซ็นทรัลไปปไลน
(1) -โฟลวมิเตอรของออกซิเจนพรอมหัวเสียบ
(FLOWMETER)
(2) -ชุดใหความชื้น (HUMIDIFIER)
(3) -ชุดเครื่องพนยา (NEBULIZER)

(4) -อุปกรณซัคชั่นสําหรับใชทางปาก คอ จมูกสําหรับเด็ก
และผูใหญ (SUCTION TUBE)
(5) -อุปกรณซัคชั่นสําหรับดูดกรดและของเหลวในกระเพาะ
อาหาร (NASOGASTRIC TUBE)
(6) -อุปกรณซัคชั่นสําหรับหองผาตัด
(SUCTION FOR SURGICAL ROOM)
25.3 ชุดศูนยรวมอุปกรณหรือแผงรวมอุปกรณ
(1) -แผงรวมอุปกรณ (Power Column)

ประเภทของผลิตภัณฑ

ไมเปน
เครื่องมือ
แพทย

เครื่องมือ
แพทย

ยา

เครื่อง
สําอาง

หมายเหตุ













(2) -ชุดศูนยรวมอุปกรณจากเพดาน (Pendant, Ceiling
Column , Ceiling Pendant, Bridge Pendant )



(3) -แผงรวมอุปกรณหัวเตียงคนไข
(Bed Head Unit, Medical Care Unit)



ติดตั้งพรอม Console gas outlet/ ปลั๊ก สวิตช/ชั้นวาง
อุปกรณ/ระบบเรียกพยาบาล/อุปกรณใหออกซิเจนหรือ
ดูดเสมหะและอุปกรณชวยชีวิตอื่นๆที่จําเปน
ติดตั้งพรอม Console gas outlet/ ปลั๊ก สวิตช/ชั้นวาง
อุปกรณ/ อุปกรณใหออกซิเจนหรือดูดเสมหะและ
อุปกรณชวยชีวิตอื่นๆที่จําเปน
ติดตั้งพรอม Console gas outlet/ ปลั๊ก สวิตช/ชั้นวาง
อุปกรณ/ระบบเรียกพยาบาล/อุปกรณใหออกซิเจนหรือ
ดูดเสมหะและอุปกรณชวยชีวิตอื่นๆที่จําเปน
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