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การพัฒนาและการทดสอบประสิทธิภาพของ 
Personal protective equipment (PPE)

และ
โอกาสสําคัญในการพัฒนา PPE เพื่อความมั่นคงทางการแพทยของ

ประเทศไทย และ โอกาสทางการคาในระดับนานาชาติ



เน้ือหาการบรรยาย
• โอกาสสําคัญในการพัฒนา PPE เพื่อความมัน่คงทางการแพทยของประเทศไทย และ

โอกาสทางการคาในระดับนานาชาติ
• นิยามและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทยในระดับสากลและระดับประเทศ
• Medical Product Life Cycle และมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวของกับ Personal 

Protective Equipment (PPE)
• การพัฒนา Platform MPCT เพื่อการสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยแบบครบ

หวงโซคุณคา
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https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/21/2036883/0/en/Personal-Protective-Equipment-Market-Size-Worth-USD-85-72-Billion-by-2026-Rapid-Spread-of-the-COVID-

19-Infection-to-Create-Ample-Opportunities-in-PPE-Industry-Fortune-Business-Insi.html



https://www.gminsights.com/industry

-analysis/personal-protective-

equipment-PPE-market



The World Health Organization (WHO) estimated that 89 million medical masks 

are required for the COVID-19 response each month, along with 76 million 

examination gloves and 1.6 million medical goggles (WHO 2020). WHO itself has 

so far shipped nearly half a million sets of personal protective equipment to 47 

countries, but supplies are depleting rapidly. To meet rising global demand, WHO 

estimates that industry must increase manufacturing by 40% and urges 

governments to act quickly to boost supply.
https://www.adb.org/publications/shortage-ppe-covid-19-supply-chains-bottlenecks-policy



The global market for PPE in the health sector was estimated 
to be worth $2.5 billion in 2018.

https://www.adb.org/publications/shortage-ppe-covid-19-supply-chains-bottlenecks-policy



https://www.adb.org/publications/shortage-ppe-covid-19-supply-chains-bottlenecks-policy



https://www.adb.org/publications/shortage-ppe-covid-19-supply-chains-bottlenecks-policy



https://www.thansettakij.com/content/normal_news/433465



https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521/attachments/1/translations/en/renditions/native



The COVID-19 crisis does not change the fact that PPE must be safe for the wearer, nor that the PPE must protect the wearer 

as claimed by the manufacturer. Even if some deviations of the conformity assessment procedures are made possible with 

the Commission Recommendation 2020/403, the essential health and safety requirements for PPE can under no condition 

be ignored. These exceptions are in any case limited for PPE used by healthcare workers. For more information on this 

specific aspect, see the page “exceptions to the conformity assessment rules for PPE”.
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หวงโซคุณคา



Definition of Medical Device 
(ASEAN Medical Device Directive; AMDD, 2015)

“medical device” shall mean any instrument, apparatus, implement, machine, appliance, implant, in vitro reagent 
and calibrator, software, material or other similar or related article:
(i) intended by the product owner to be used, alone or in combination, for human beings for one or more of the specific purpose(s) of:

(a) diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of disease;
(b) diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of or compensation for an injury;
(c) investigation, replacement, modification, or support of the anatomy or of a physiological process;
(d) supporting or sustaining life;
(e) control of conception;
(f) disinfection of medical devices; and
(g) providing information for medical or diagnostic purposes by means of invitro examination of specimens derived from the 
human body;

(ii) which does not achieve its primary intended action in or on the human body by pharmacological, immunological or metabolic 
means, but which may be assisted in its intended function by such means.



Classification of medical devices (AMDD)

Non-IVD Medical devices (16 rules) IVD Medical devices (7 rules)

Class A  Low risk Class A  Low individual risk and low public 

health risk

Class B  Low-moderate risk Class B  Moderate individual risk and/or low

public health risk

Class C  Moderate-high risk Class C  High individual risk and/or moderate

public health risk

Class D  High risk Class D  High individual risk and high public 

health risk





มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2562  มีการกําหนดกลุมเครื่องมือแพทย
หรือเครื่องมือแพทยตามระดับความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอนัตรายตอสุขภาพ ดังนี้
(ก) กลุมเครื่องมือแพทยหรือเครื่องมือแพทยที่ผูผลิตหรือผูนําเขาตองไดรับอนุญาต
(ประเภท 4, Class D)
(ข) กลุมเครื่องมือแพทยหรือเครื่องมือแพทยที่ผูผลิตหรือผูนําเขาตองแจงรายการละเอียด
(ประเภท 2, 3 หรือ Class B, C)
(ค) กลุมเครื่องมือแพทยหรือเครื่องมือแพทยที่ผูผลิตหรือผูนําเขาตองจดแจง
(ประเภท 1, Class A)



IMDRF ASEAN Canada EU* USA

Risk classification level

Low A A I I I

Low-Moderate B B II IIa

II

Moderate-High C C III IIb

High D D IV III III

*หมายเหตุ สําหรับการจัดประเภทเครื่องมือแพทยกลุม IVD ใน EU จําแนกเปน Class A-D

การจัดประเภทของเคร่ืองมือแพทยในอาเซียนและตางประเทศ

ที่มา ปริวัตร อัครพิมาน บทที่ 5 International Medical Device Regulatory Requirements and Risk Classification for Medical Devices ระบบการกํากับดูแลและการจัดประเภทของ
เครื่องมือแพทยตามความเส่ียงในประเทศตางๆ



US ASEAN/THAI EU Japan Canada

Regulatory Authority FDA Regulatory Authorities 

of each member states

Competent Authorities 

of each member states

PMDA HC

QMS Standard / Regulation 21 CFR Part 820 

MDSAP

ISO 13485:2016, GMP EN ISO 13485:2016

MDD, IVDD, AIMDD

MDR, IVDR

JQMS

MDSAP

CMDR

MDSAP

QMS Audit FDA CB, Thai FDA NB PMDA + Registered CB 

in some cases

MDSAP Recognized 

Audting Organization

Evidence of product safety and 

performance

510k (Class I, II)

PMA (Class III)

CSDT Technical 

Documentation

STED STED

Pre-market review FDA Thai FDA NB PMDA HC

Post-market enforcement FDA Thai FDA Competent Authorities 

and NB

PMDA HC

FDA US Food and Drug Administration CFR Code of Federal Regulation
MDSAP Medical Device Single Audit Program PMA Pre-Market Approval
GMP Good Manufacturing Practices CSDT Common Submission Dossier Template
CB Certification Body NB Notified Body
JQMS Japanese Quality Management System STED Summary Technical Documentation
HC Health Canada PMDA Pharmaceutical and Medical Device Agency

การกํากับดูแลและควบคุมเครื่องมอืแพทยในอาเซียนและตางประเทศ

ที่มา ปริวัตร อัครพิมาน บทที่ 5 International Medical Device 
Regulatory Requirements and Risk Classification for 
Medical Devices ระบบการกํากับดูแลและการจัดประเภทของ
เครื่องมือแพทยตามความเส่ียงในประเทศตางๆ
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• Analysis (e.g. Software validation, Sterilization validation)

Idea Concept Definition Exploration Design & Development Process validation Mass production Launch

Market validation

ISO 13485 certification

Risk mgt.
in product realization process Product disposal

- Design input

- Design output
- Design process

- Design verification

- Design validation

- Design transfer

De
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iew

• Inspection (e.g. Dimension, Visual inspection)

• Testing

-- Prototype

Pre-clinical testing (e.g. Basic, Chem, Physical, Bio…)
Animal testing -- GLP

• User feedback

• Clinical evaluation -- Prototype manufactured
by ISO 13485 plant
(Initial production lot)Es
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Life Cycle
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installation and 

servicing, 
decommissioning 

and disposal)

ISO 13485

ที่มา Medical Products Consortium of Thailand



ระบบคุณภาพ ISO 13485: Medical devices-Quality Management Systems

• เปนมาตรฐานของกระบวนการ (Process) บนฐานวาหากมีกระบวนการและกระบวนการผลิตที่ดี 
จะไดเครื่องมือแพทยที่ดีไดระดับหนึ่ง โดยมุงเนนความปลอดภัยและสมรรถนะการทํางาน 
(Safety and Performance)

• ควบคูกับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ (Product) เชน มอก. และ CE mark
• มีองคประกอบ 8 หมวด โดยมีขอกําหนดหลักในหมวด 4, 5, 6, 7 และ 8
• ในกระบวนการผลิตและจําหนายเครื่องมือแพทย นอกจากทําตาม ISO 13485 ยังจําเปนตองทํา

รายละเอียดตามขอบังคับตามกฎหมาย (Regulatory requirements) ของแตละประเทศที่มีใน
ปจจุบันและอนาคต (หากเทียบกับ ISO 9001 จะไมมีในสวนนี้)



ท่ีมา : นายวิวัฒน จันทรสาธิต, ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS)
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https://www.medicaldesignbriefs.com/component/

content/article/mdb/features/articles/26238



ระบบคุณภาพ ISO 13485: Medical devices-Quality Management Systems

• หนวยงานที่นําระบบ ISO 13485 มาใช สามารถดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยตาม 
Product Life Cycle ไดเปนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได เชน การออกแบบ การออกแบบและ
พัฒนา การผลิตและสงมอบ การใหบริการ โดยหากมีการดําเนินการเปนบางสวนสามารถเขียน
ขอยกเวนในขอกําหนดหลักบางขอตามคูมือคุณภาพได อนึ่ง Certificate ที่ไดรับจะระบุถึง
ขอบขายที่ไดรับการรับรองคุณภาพไว

• กรณีการออกแบบ (Design) อยางเดียว เชน นักวิจัย หรือผูประกอบการที่ออกแบบผลิตภัณฑเอง 
โดยการข้ึนรูปตนแบบทําโดยหนวยงานภายนอก (Outsources) แลวนํามาทดสอบทาง
หองปฏิบัติการและการทดสอบทางคลินิกโดยนักวิจัย ซึ่งผูตรวจรับรอง ISO 13485 จะทําการ
ตรวจสอบแฟมประวัติการออกแบบ (Design history file) ตามหัวขอหลัก 7.3 Design and 
Development



ท่ีมา : นายวิวัฒน จันทรสาธิต, ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS)



ระบบคุณภาพ ISO 13485: Medical devices-Quality Management Systems

• ในกรณีที่นักวิจัยไมไดจัดทํามาตรฐาน ISO 13485 ควรดําเนินการตามหัวขอ 7.3 เพื่อใหสามารถ
ถายโอนการออกแบบ (Design and Development Transfer) ใหผูผลิตดําเนินการเชิงพาณิชย
ไดอยางราบรื่น และเปนไปตามมาตรฐาน ISO 13485

กรณีที่ 1 นักวิจัยใหสิทธิ์ (Licensing) แกผูผลิต และแฟมประวัติการออกแบบ 
(Design history file) และผูผลิตทําการผลิตตามขอกําหนด ISO 13485 ตามขอ 
7.5 Production and Service Provision

กรณีที่ 2 นักวิจัยทําสัญญา (Contracting) ผูผลิตใหผลิตเครื่องมือแพทยให และ
ผูผลิตทําการผลิตตามขอกําหนด ISO 13485 ตามขอ 7.5 Production and 
Service Provision 



ระบบคุณภาพ ISO 13485: Medical devices-Quality Management Systems

• หนวยงานที่นําระบบ ISO 13485 มาใช สามารถดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยตาม 
Product Life Cycle ไดเปนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได เชน การออกแบบ การออกแบบและ
พัฒนา การผลิตและสงมอบ การใหบริการ โดยหากมีการดําเนินการเปนบางสวนสามารถเขียน
ขอยกเวนในขอกําหนดหลักบางขอตามคูมือคุณภาพได อนึ่ง Certificate ที่ไดรับจะระบุถึง
ขอบขายที่ไดรับการรับรองคุณภาพไว

• กรณีการผลิต (Production) โดยหนวยงานรับจางการผลิตเครื่องมือแพทยจะไดรับขอมูล
ขอกําหนดผลิตภัณฑ (Product specification) จากผูวาจาง หลังจากนั้น จะผลิตและสงมอบ
เครื่องมือแพทยใหกับผูวาจางตามสัญญาจาง ดังนั้น หนวยงานรับจางจึงไมจําเปนตองมีขอบขาย
การออกแบบ (Design)



ระบบคุณภาพ ISO 13485: Medical devices-Quality Management Systems

• หนวยงานที่นําระบบ ISO 13485 มาใช สามารถดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยตาม 
Product Life Cycle ไดเปนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได เชน การออกแบบ การออกแบบและ
พัฒนา การผลิตและสงมอบ การใหบริการ โดยหากมีการดําเนินการเปนบางสวนสามารถเขียน
ขอยกเวนในขอกําหนดหลักบางขอตามคูมือคุณภาพได อนึ่ง Certificate ที่ไดรับจะระบุถึง
ขอบขายที่ไดรับการรับรองคุณภาพไว

• กรณีการบริการ (Service) โดยหนวยงานรับจางการใหบริการฆาเชื้อเครื่องมือแพทย โดยวิธี 
Ethylene Oxide และ Radiation

• กรณีการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) การผลิตและสงมอบ (Production 
and Distribution) เครื่องมือแพทย หนวยงานกลุมนี้ สวนใหญมักมีขนาดใหญ จึงมีบริบทที่ครบ
ตาม Product Life Cycle



http://www.aseanlab.com/page-detail.php?id=591

https://amatamedicare.com/quality-control-certificates



https://certifications.thomasnet.com/certifications/glossary/quality-certifications/cen/en-iso-13485-2012/

https://www.sophi.info/en/news/latest-news-medien/detail/en-iso-134852016-certificate.html
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ผูผลิตตองทราบวาขอกําหนดขอใดของ 
Essential Principles เก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑของตน
ผูผลิตตองทราบวามาตรฐานใดที่เหมาะสม
(suitable standards) ในการแสดงความ
สอดคลองกับขอกําหนดของ Essential 
Principles ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑของตน
ได
ผูผลิตตองแสดงหลักฐานท่ีแสดงความ
สอดคลองตามมาตรฐานได เชน results of 
laboratory testing, validations เปนตน



Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices (Annex1 of AMDD)
General requirement (หัวขอ 1-7) เก่ียวของกับเครื่องมือแพทยทุกชนิด ตองระบุทุกหัวขอ
Design & Manufacturing requirements เก่ียวของกับเครื่องมือแพทยแตละชนิด โดยบางหัวขออาจยกเวนไดสําหรับเครื่องมือแพทยบางชนิด 
เน่ืองจากไมเก่ียวของกับคุณลักษณะและการทํางานของเครื่องมือแพทยชนิดน้ันๆ

หัวขอ 8 Chemical, Physical & Biological properties มีหัวขอยอย 8.1-8.6
หัวขอ 9 Infection & Microbial contamination มีหัวขอยอย 9.1-9.11
หัวขอ 10 Manufacturing & Environmental properties มีหัวขอยอย 10.1-10.4
หัวขอ 11 Medical devices with a diagnostic or measuring function มีหัวขอยอย 11.1-11.5
หัวขอ 12 Protection against radiation มีหัวขอยอย 12.1-12.5
หัวขอ 13 Requirements for medical devices connected to or equipped with an energy source มีหัวขอ 13.1-13.8
หัวขอ 14 Protection against mechanical risks มีหัวขอยอย 14.1-14.5
หัวขอ 15 Protection against the risks posed to the patient by supplied energy or substances มีหัวขอยอย 15.1-15.3
หัวขอ 16 Active implantable devices มีหัวขอยอย 16.1-16.2
หัวขอ 17 Protection against the risks posed to the patient for medical devices for self-testing or self-administration 
มีหัวขอยอย 17.1-17.3
หัวขอ 18 Information supplied by the product owner
หัวขอ 19 Clinical investigation
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+ Sterility (if applicable)

+ Biocompatability



Standards for Gowns

Labeling that shows a product has been tested to and meets appropriate performance standards is one way 

for users and procurers to determine when to use a particular gown.

The performance of gowns is tested using consensus standards:

American Society for Testing and Materials (ASTM) F2407 is an umbrella document which describes testing for 

surgical gowns: tear resistance, seam strength, lint generation, evaporative resistance, and water vapor 

transmission.

Below is a summary of ASTM F2407 standard recognized by the FDA.

Tensile Strength: ASTM D5034, ASTM D1682

Tear resistance: ASTM D5587(woven), ASTM D5733 (nonwoven)

Seam Strength: ASTM D751 (stretch woven or knit)

Lint Generation (ISO 9073 Part 10)

Water vapor transmission (breathability) ASTM F1868 Part B, ASTM D6701 (nonwoven), ASTM D737-75

American National Standards Institute (ANSI) and the Association of the Advancement of Medical 

Instrumentation (AAMI): ANSI/AAMI PB70:2003 describes liquid barrier performance and classification of 

protective apparel and drapes intended for use in health care facilities.

https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/medical-gowns



แรงดึงขาด

https://www.youtube.com/watch?v=4NjkeQ2YfK8



ความตานแรงฉีกขาด

https://www.youtube.com/watch?v=ZeX-cKOfVB4



ความแข็งแรงของตะเข็บ

https://www.youtube.com/watch?v=QkbP-9hMMrE



https://www.youtube.com/watch?v=0xX3dlLG5GM

ทดสอบการหลุดรุย



จําลองการระเหยของเหง่ือ

https://www.youtube.com/watch?v=GHjuEIqUjHw



ทดสอบ
Material comfort
กรณี Non-woven

ASTM E96

ASTM E96 ASTM D6701
https://www.youtube.com/watch?v=y_gCg-9GBIo

https://www.youtube.com/watch?v=yKL7pRdxbeY



+ Sterility (if applicable)

+ Biocompatability





https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/medical-gowns

Surgical 

gowns and 

surgical 

isolation 

gowns are 

regulated 

by the FDA 

as a Class II 

medical 

device that 

requires a 

510(k) 

premarket 

notification

.



AATCC 42 Water resistance-Impact penetration

https://www.youtube.com/watch?v=OQ6eF0EJrlM&app=desktop



AATCC 127 Water resistance-Hydrostatic Pressure

https://www.youtube.com/watch?v=uZ2RsRbx0hM



EN14126



https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_LANG_ID,FSP_PROJECT:25,6634&cs=155F567850BC9864BA6B7BBFEDE322FB3

มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการทดสอบการปองกัน
การซึมผานของเลือดสังเคราะหในวัสดุท่ีใชทํา PPE



https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_LANG_ID,FSP_PROJECT:25,6634&cs=155F567850BC9864BA6B7BBFEDE322FB3

https://www.iso.org/standard/32248.html

มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการทดสอบการปองกัน
การซึมผานของเชื้อไวรัสในวัสดุท่ีใชทํา PPE



Suspension of Bacteriophage phi X174

in liquid medium  

Pressure 14 KPa, 5 min

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Phi_X_174

E. coli ATCC 13706 bacteria

Plaque

25-27 nm

https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/

designandviolence/synthetic-phix174-bacteriophage-hessel-quinn-jaschke/

เครื่องมือทีใ่ชในการทดสอบการซึมผานไวรัส
พัฒนาและใหการสนับสนุนแกคณะเทคนิคการแพทย ม.มหิดล

โดย ดร.กนิษฐ ตะปะสา ผูอํานวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)
ดร.กรธรรม สถิรกุล และทีมงาน

ผาหรือวัสดุที่ทดสอบ





หองเพาะเลี้ยงไวรัส และหองปฏิบัติการวิเคราะหทางอณูชีววิทยา 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

หองสกัดแยก และหองปฏิบัติการวิเคราะหโควิด-19



+ Sterility (if applicable)

+ Biocompatability



Sterility Information for Gowns

For a device sold sterile, the FDA recommends sponsors provide the following information as detailed in 

the final guidance entitled Submission and Review of Sterility Information in Premarket Notification 

(510(k)) Submissions for Devices Labeled as Sterile. This information may include:
• Sterilization method that will be used.

• A description of the method that will be used to validate the sterilization cycle, but not the validation 

data itself (for established sterilization methods).

• Reference to a standard method (e.g., AAMI Radiation Standard) usually is sufficient for established 

sterilization methods with FDA-recognized standards.

• The sterility assurance level (SAL) for the device which the firm intends to meet. An SAL of 10-6 is 

required for surgical drapes and surgical gowns which are to be used during surgical procedures.

• A description of the packaging’s ability to maintain the device's sterility.

• If sterilization involves ethylene oxide (EtO), the maximum levels of residues of ethylene oxide, 

ethylene chlorohydrin, and ethylene glycol which remain on the device. The levels should be consistent 

with the draft Federal Register Notice on EtO limits.

• In the case of radiation sterilization, the radiation dose.

https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/medical-gowns



Biocompatibility Information for Gowns

Surgical gowns are devices that are considered a surface-contacting device with intact 
skin with a contact duration of ≤ 24 hours. 

The FDA recommends that cytotoxicity (ISO 10993-5), sensitization (ISO 10993-10), and 

irritation or intracutaneous reactivity (ISO 10993-10) is evaluated for a device. For more 

information about biocompatibility end point assessment, please refer to the final 

guidance document entitled, “Use of International Standard ISO 10993-1, “Biological 

evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management 

process".
irritation

localized non-specific inflammatory response to single, repeated or 

continuous application of a substance/material

NOTE Skin irritation is a reversible reaction and is mainly characterized by local 

erythema (redness) of the skin.

skin sensitization

allergic contact dermatitis immunologically mediated cutaneous reaction to a 

substance

NOTE In the human, the responses can be characterized by pruritis, erythema, 

oedema, papules, vesicles, bullae or a combination of these. In other species 

the reactions can differ and only erythema and oedema can be seen.

cytotoxicity

https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/medical-gowns



ท่ีมา : นายวิวัฒน จันทรสาธิต, ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS)



การทดสอบความเขากันไดทางชีวภาพ (Biocompatibility Test)

Thai FDA ท่ีมา : นายวิวัฒน จันทรสาธิต, ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 256360
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Common Submission Dossier template (CSDT)
(Annex 4 of AMDD)

เอกสารวิชาการท่ีแสดงความปลอดภัยและสมรรถนะการทํางานของเคร่ืองมือแพทย
เพื่อใชในการยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ

Scope

The CSDT applies to all medical devices. For IVD medical devices, the 
Regulatory Authority of the Member State may choose to adopt this 
CSDT or prescribe another format for regulatory submissions to that 
Member States. The depth and detail of the information contained in 
the CSDT will depend on:

the classification of the subject medical device;

the complexity of the subject medical device.



ท่ีมา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา



• Analysis (e.g. Software validation, Sterilization validation)
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Conformity assessment (การประเมินความสอดคลอง)

CONFORMITY ASSESSMENT: The systematic examination of 
evidence generated and procedures undertaken by the 
product owner, under requirements established by the 
Regulatory Authority, to determine that a medical device is 
safe and performs as intended by the product owner and, 
therefore, conforms to the Essential Principles of Safety and 
Performance for Medical Devices (Annex 1, AMDD 2015).



ตัวอยางแบบฟอรมการกรอก 
Declaration of Conformity

ตาม AMDD

ผูผลิตเคร่ืองมือแพทยควรใหคํามั่นวาเคร่ืองมือแพทยนั้นมี
ความสอดคลองกับตาราง EP ที่แสดงใหเห็นถึงความปลอดภัย
และประสิทธิภาพ ซ่ึงหนวยตรวจประเมินควรตรวจสอบวา
เอกสารครบถวนและถูกตองตามที่ระบุไวใน Declaration of 
Conformity และลงนามโดยผูมีอํานาจสงูสุดของบริษัทผูผลติ

ขั้นตอนท่ีผูผลิตใหการรับประกันเปนลายลักษณอักษรวาผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการเปนไปตามขอกําหนด



How to get US FDA approval for your COVID-19 related devices e.g. face masks, gloves, gowns and PPE

Gowns, other apparel, and gloves are medical devices regulated by the FDA when they are intended for a medical 

purpose, such as prevention of infectious disease transmission (including uses related to COVID-19).  When 

evaluating whether these products are intended for a medical purpose, among other considerations, the FDA will 

consider whether:

1. They are labeled or otherwise intended for use by a health care professional;

2. They are labeled or otherwise for use in a health care facility or environment: and

3. They include any drugs, biologics, or anti-microbial/anti-viral agents.

The Enforcement Policy for Gowns, Other Apparel, and Gloves During the Coronavirus Disease (COVID-19) Public 

Health Emergencyapplies to the following FDA-regulated gowns and other apparel listed in Table 1:

*Note:  The industry codes are 79 or 80 for all products listed in table 1.  Additionally, product code 80F--ME, 

Examination Gown, is also subject to the enforcement policy.

https://www.cortechinnovation.com/news/how-to-get-us-fda-approval-for-your-covid-19-related-devices-e-g-face-masks-gloves-gowns-and-ppe



How to CE mark your COVID-19 related devices e.g. face masks, gloves, gowns and PPE

In the context of COVID-19, the European Commission has issued guidance to facilitate the rapid uptake of new PPE 

products on the EU market. On the one hand, the Commission has urged all notified bodies, including third party 

testing bodies, to prioritize any new requests submitted by manufacturers for COVID-19 related products. The 

attention of the notified bodies was drawn to the fact that the WHO guidelines could present alternative adequate 

technical solutions.

The Commission has also provided for certain scenarios in which products may be placed on the market even if the 

conformity assessment procedures have not yet been finalized or in certain circumstances have not even 

commenced.

1) If national market surveillance authorities find that the equipment ensures an adequate level of health and safety 

in accordance with the essential requirements set out in EU law, they may authorize these products on the EU 

market, even though the conformity assessment procedures, including the affixing of CE marking, have not been fully 

finalized.

2) In exceptional circumstances, products can be placed on the market even if the certification procedures have not 

been initiated and no CE marking has been affixed upon them, if the following cumulative conditions are fulfilled:

• The products are manufactured in accordance with one of the EN standards or in accordance with any of the 

other standards referred to in the WHO guidelines or a technical solution ensuring an adequate level of safety

• The products are part of a purchase organized by the relevant Member State authorities

• The products are only made available for the healthcare workers

• The products are only made available for the duration of the current health crisis, and

• The products are not entering the regular distribution channels and made available to other users

https://www.cortechinnovation.com/news/how-to-ce-mark-your-covid-19-related-devices-e-g-face-masks-gloves-gowns-and-ppe



สรุปขั้นตอนการดําเนินการเพื่อแสดงการรับรองตาม AMDD หรือ CE Mark

1. ผลิตภัณฑจัดเปนเคร่ืองมือแพทยหรือไม?    พิจารณาจาก Intended use of the medical devices
2. ผลิตภัณฑจัดเปนเคร่ืองมือแพทยประเภทใด?  พิจารณาจาก Directives ที่เก่ียวของ
3. การจัดลําดับกลุมของเคร่ืองมือแพทย (Classification) พิจารณาจาก Rules และการจัด Class ของ non-

IVD MD หรือ IVD MD
4. วิธีการแสดงการรับรองที่เหมาะสม (Conformity Assessment Procedure)
5. มาตรฐาน/กฎระเบียบทีเ่ก่ียวของ (Harmonized Standards)

ลําดับช้ันในการพิจารณามาตรฐาน/กฎระเบียบ



6.    จัดทํา Essential Requirements of the Directive (Annex I of AMDD)
7. EC Representative กรณีขอขึ้น CE Mark จะตองมีตัวแทนที่อยูในทวีปยุโรปเพือ่ประสานงานตามกฎหมาย 

ระหวางผูผลิตกับเจาหนาทีข่องสหภาพยุโรป
8. Technical File/CSDT preparation
9. ยื่นขอการรับรอง/Document preparation

สรุปขั้นตอนการดําเนินการเพื่อแสดงการรับรองตาม AMDD หรือ CE Mark (ตอ)



เน้ือหาการบรรยาย
• โอกาสสําคัญในการพัฒนา PPE เพื่อความมัน่คงทางการแพทยของประเทศไทย และ

โอกาสทางการคาในระดับนานาชาติ
• นิยามและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทยในระดับสากลและระดับประเทศ
• Medical Product Life Cycle และมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวของกับ Personal 

Protective Equipment (PPE)
• การพัฒนา Platform MPCT เพื่อการสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยแบบครบ

หวงโซคุณคา



บทเรียนในอดีต: ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยไทย
ตนทาง
- แหลงทุนวิจัยแยกสวนกันใหเงนิทุน ทําใหไมสามารถพัฒนางานวิจัยไดครบหวงโซคุณคา (Value chain) และเสริมกันไดอยางครบวงจร
- คณาจารย นักวิจัยสวนใหญพัฒนาโจทยวิจัยตามที่สนใจเพื่อสรางผลงานวิชาการ โดยไมไดคํานึงถึงความตองการของตลาดและลูกคา รวมทั้งมี

สวนนอยที่วางแผนงานไปสูการสรางตนแบบชิ้นงาน (Prototype) หรือการสรางนวัตกรรมเพื่อใชประโยชนจริง
- คณาจารย นักวิจัยมองไมออกวา Product life cycle จะตองผานข้ันตอนอะไรบางต้ังแตเริ่มงานวิจัย การทดสอบตางๆ ทางคลินิก การขอข้ึน

ทะเบียน และการจําหนายในตลาดไทยและตลาดตางประเทศที่เปนไปตามขอกําหนดระดับนานาชาติ
กลางทาง
- ประเทศไทยยังขาดหองปฏิบัติการทดสอบ (Pre-clinical, Animal testing, Clinical investigation) ที่มีศักยภาพและครอบคลุมรายการตรวจ

ตามเกณฑมาตรฐานนานาชาติ ทําใหตองสงไปทดสอบในตางประเทศเพื่อนํารายงานผลกลับมาขอข้ึนทะเบียนในไทย
- Regulators (เชน อย. สมอ.) ยังไมมีระบบการใหคําปรึกษาแกนักวิจัยและผูประกอบการ รวมทั้งกลไกสงเสริมการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑเครื่องมือ

แพทยที่ผลิตเพื่อการใชประโยชนในประเทศ ลดการนําเขา และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
ปลายทาง
- ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยของไทย ยังไมไดรับความเชื่อมั่นในการใชงานจากผูใช กอปรกับไมมีเทคโนโลยีของไทยที่จะใชในการจัดการศึกษา และ

อบรมบุคลากรทางการแพทย ทําใหคุนชินกับผลิตภัณฑของตางประเทศเพียงเทานั้น
- การไมมีนโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหมีการรับซื้อผลิตภัณฑของไทยไปใชในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทําใหไมสามารถจําหนาย และไมมี 

Economy of scale ที่ดีและสามารถแขงขันในตลาดระดับตางๆ ได ที่มา Medical Products Consortium of Thailand
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การแกไขเชิงนโยบายโดยการเสนอขอปรับปรุง พรบ.เคร่ืองมือแพทยใหเอื้อตอการสงเสริมการผลิต
เคร่ืองมือแพทยในประเทศ ซึ่งหลังจากนี้ ตองมีการทํากฎหมายลูกและประกาศตางๆ รองรับ

พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย พ.ศ.2551 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562

ที่มา Medical Products Consortium of Thailand



27 หนวยงานรวมลงนามในสัญญา MOU

SET

รวมมือกันใหการสนับสนุนดานความรู ขอมูล การให
แนะนําแกบริษัทธุรกิจ และชวยสงเสริมใหหนวย

ธุรกิจสามารถเติบโตและเขาถึงแหลงเงินทุน

โดยการจัดต้ัง 
“The Medical Products Consortium 

of Thailand: MPCT”

โดยมี อย. ทําหนาท่ีประสานบริหารจัดการ
และสรางความรวมมือน้ี

ที่มา Medical Products Consortium of Thailand



การจัดตั้งระบบการพิจารณาผลติภัณฑเคร่ืองมือแพทยกอนการยื่นคํา
ขออนุญาต (Pre-submission process) ประกอบดวย

1. กระบวนการจัดต้ังหลักสูตรและหนวยฝกอบรมดานผลิตภัณฑเครื่องมือ
แพทย (Expert Training) 

2. กระบวนการใหคําปรึกษาดานผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 
(Consultation)

3. กระบวนการพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการยอมรับ และ
หนวยตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 
(Recognized Laboratory and Conformity Assessment Body: 
CAB)

4. กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยในการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก (Investigational Device Exemption: IDE)

5. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑเครื่องมือ
แพทยของประเทศไทย (Information System Development)

ภารกิจ (MISSION)

ที่มา Medical Products Consortium of Thailand



โครงสราง อย. สวนหนา

อย. ไทย กําลังพัฒนาระบบนี้เพื่อสงเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมเครื่องมอืแพทยในประเทศ

Pre-submission process
โครงสราง อย. สวนหลัง

ทางเขา อย. 1
เครื่องมือแพทย

ที่ผลิตภายในประเทศ เครื่องมือแพทยที่นําเขา

ทางเขา อย. 2

ใหคําปรึกษาเร่ืองการทดสอบประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

เชื่อมโยงหองปฏิบัติการระดับตางๆ และประเมินรับรอง
หนวยตรวจประเมินที่ อย. ใหการยอมรับ 

Third party Laboratory/Notified body
ทดสอบทางหองปฏิบัติการ, Pre-clinical testing พิจารณาอนุญาตการศึกษาวิจัยใน

มนุษย (Clinical investigation)

Clinical Investigation
(CRO/PI + CRC)

Medical Product Consortium of Thailand (MPCT)
เครือขายความรวมมอืดานผลิตภัณฑทางการแพทยแหงประเทศไทย

ภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• สถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ
• แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ
• หนวยตรวจวิเคราะห
• หนวยงานพัฒนามาตรฐาน
• หนวยงานสนับสนุนเชิงพาณิชย

MOU

จัดต้ังระบบ Training / Certification / Updated
เครือขายผูเชี่ยวชาญเคร่ืองมอืแพทยสงเขาบัญช ีอย.

National Clinical Research Center รวมกับ 
Local CRC 

รวบรวมผลการทดสอบทั้งหมด
ทาํเปนเอกสารทางเทคนคิ

+ Declaration of Conformity

CSDT
Submission

Submission process
กระบวนการพิจารณาอนุญาต

อย. ไทย มีอยูเดิม

List of Experts
ตรวจประเมินเอกสารทางวิชาการ

Product launch

Post-market control

Recognized Laboratory and 
Conformity Assessment Body (CAB) panel

Consultation panel

บัญชีผูเชี่ยวชาญแบบใหม
List of Experts (Qualified and Competent)

Coordination panel (Admin) Informatics panel

Expert training panel

ประสานงานกับทุก Panel เพ่ือติดตาม รวบรวม สรุปผล และจัดการความรู พัฒนาระบบฐานขอมลูและการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ (Big Data)

Investigational Device 
Exemption (IDE) panel

Registration
Unique Device 

Identification (UDI)
รหัสเฉพาะผลิตภัณฑ

ที่มา ดัดแปลงจาก ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ
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Training Panel

TH-FDA

Org.
Regulatory expert

Consultation Panel

Tech. expert

Recognized Lab & CAB Panel

IDE & CI Panel

Informatics Panel

Coordination Panel

• Analysis (e.g. Software validation, Sterilization validation)

Idea Concept Definition Exploration Design & Development Process validation Mass production Launch

Market validation

ISO 13485 certification

Risk mgt.
in product realization process Product disposal

- Design input

- Design output
- Design process

- Design verification

- Design validation

- Design transfer

De
sig

n r
ev

iew

• Inspection (e.g. Dimension, Visual inspection)

• Testing

-- Prototype

Pre-clinical testing (e.g. Basic, Chem, Physical, Bio…)
Animal testing -- GLP

• User feedback

• Clinical evaluation -- Prototype manufactured
by ISO 13485 plant
(Initial production lot)Es
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CSDT Registration 
Conformity assessment
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TRAINING PANEL

COURSE

Consultant Reviewer

Pre-Clinical 
Reviewer

Clinical 
Reviewer

1st Training Course
Essential regulatory 
requirement for medical 
device approval
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย
วันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2563

Upcoming Training Courses

82ที่มา Medical Products Consortium of Thailand
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CONSULTATION PANEL
Q-Sub

(USFDA)

PMDA

(Japan)

Singapore

ที่มา Medical Products Consortium of Thailand



85

CONSULTATION PANEL

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการการใหคําปรึกษาผลิตภัณฑเครื่องมอืแพทย รวมกับ 5 โครงการ TMTE Fund
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

เพื่อใหแตละโครงการนําเสนอความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมถึงรวมใหคําแนะนําการวิจัยและพฒันา
ผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทย

ที่มา Medical Products Consortium of Thailand
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ชนิดเครื่องมือแพทย Essential principle 19 ขอ ตาม AMDD หองปฏิบัติการทดสอบ

Infusion pump

HIP joint

Plate screw

IVD (CA marker)

Disinfectant

1. หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง 
ISO 17025 หรือ ISO 15189 หรือ GLP อยูเดิม
(หมายเหตุ ปจจุบันมีจํานวนไมมากนัก และไมครอบคลุมรายการ
ทดสอบตามชนิดและกลุมเครื่องมือแพทย)

2. Recognized lab

3. หองปฏิบัติการตางประเทศ เชน
เยอรมนี อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไตหวัน ญี่ปุน เพื่อชวย
ทดสอบในบางรายการที่ประเทศไทยยังไมมีในชวงตน

Cluster of lab

หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง 
ISO 17025 หรือ ISO 15189

หรือ GLP ในอนาคต

Auditing system

สมอ.

อย.

DMSC

วศ.

NIMT

อ่ืนๆ

ขอ 3
- Basic safety test IEC60601-1
- Particular test IEC60601-2-24
- Additional test IEC60601-1-8
- Transport packaging test
ขอ 4 Environmental testing IEC60068-1
- Cold IEC60068-2-1
- Dry heat IEC60068-2-2
- Damp heat IEC60068-2-78
ขอ 5 Environmental testing IEC60068-1
- Impact/shock IEC60068-2-31
- Vibration IEC60068-2-6
ขอ 10.2  
- Electromagnetic test IEC60601-1-2
- Ingress IEC60529
- Flammability test IEC60695-11-10
ขอ 13 Usability test 
- Usability Eng test IEC62366-1
- Software validation IEC62304
- Flammability test IEC60695-11-10
ขอ 14………………………………………..
ขอ 15………………………………………..ที่มา Medical Products Consortium of Thailand



ประกาศ อย. เรื่อง มาตรฐานตามความเหมาะสมของขอบขายการตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะหเครื่องมือแพทย
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหความเห็นชอบ มีการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชแลว

มาตรฐานตามขอกําหนด Recognized Laboratory
1. ขอกําหนดท่ัวไป
2. ขอกําหนดดานโครงสราง
3. ขอกําหนดดานทรพัยากร

3.1 ดานบคุลากร
3.2 สิ่งอํานวยความสะดวกและภาวะแวดลอม
3.3. เครื่องมือและการสอบกลบัไดทางมาตรวิทยา

4. ขอกําหนดดานกระบวนการ
4.1 การทบทวนคําขอ ขอเสนอการประมูล ขอสัญญา และขอตกลง
4.2 การเลือก การทวนสอบวิธี (selection, verification) และการตรวจสอบความใชได
ของวิธี (validation of methods)
4.3 การจัดการตวัอยางทดสอบ
4.4 บันทึกทางดานวิชาการ การควบคุมขอมูล และการจดัการสารสนเทศ
4.5 การประเมินคาความไมแนนอนของการวัด
4.6 การสรางความมั่นใจในความใชไดของผล
4.7 การรายงานผล
4.8 การรบัขอโตแยงและขอรองเรียน
4.9 งานท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด

5. การตรวจตดิตามภายในและการทบทวนบรหิาร
ที่มา Medical Products Consortium of Thailand
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Pre-clinical testing (e.g. Basic, Chem, Physical, Bio…)
Animal testing -- GLP

• User feedback

• Clinical evaluation -- Prototype manufactured
by ISO 13485 plant
(Initial production lot)Es

se
nt

ial
 p

rin
cip

les
of

 Sa
fet

y a
nd

 Pe
rfo

rm
an

ce
 

of
 M

ed
ica

l D
ev

ice
s (

EP
) 

Re
lev

an
t s

tan
da

rd

CSDT Registration 
Conformity assessment

ที่มา Medical Products Consortium of Thailand



IDE PANEL
PROGRESS

• Clinical investigation Flowchart
กําหนดข้ันตอนกระบวนการสําหรับการพิจารณาคําขอเพื่อ
ขออนุญาตผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยในการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก

NEXT STEP
• ทดสอบระบบ

โดยเลือกจากโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีทางการแพทย

• คูมือการยื่นคําขออนุญาตเครื่องมือแพทย เพื่อใชใน
การศึกษาวิจัยทางคลินิก

• รางกฎหมายที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลเคร่ืองมือ
แพทยที่ใชในการวิจัยทางคลินิก

ข้ันตอนการขออนุญาตเครื่องมือแพทย เพื่อใชในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ที่มา Medical Products Consortium of Thailand
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INFORMATICS PANEL

โครงสรางระบบสารสนเทศของ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย อย. 
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Training Panel

TH-FDA

Org.
Regulatory expert

Consultation Panel

Tech. expert

Recognized Lab & CAB Panel

IDE & CI Panel

Informatics Panel

Coordination Panel

• Analysis (e.g. Software validation, Sterilization validation)

Idea Concept Definition Exploration Design & Development Process validation Mass production Launch

Market validation

ISO 13485 certification

Risk mgt.
in product realization process Product disposal

- Design input

- Design output
- Design process

- Design verification

- Design validation

- Design transfer

De
sig

n r
ev

iew

• Inspection (e.g. Dimension, Visual inspection)

• Testing

-- Prototype

Pre-clinical testing (e.g. Basic, Chem, Physical, Bio…)
Animal testing -- GLP

• User feedback

• Clinical evaluation -- Prototype manufactured
by ISO 13485 plant
(Initial production lot)Es
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COORDINATION PANEL
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ตอ นักวิจัย/ผูผลิต
ภายในประเทศ
• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษาใหกับ
นักวิจัย/ผูผลิตภายในประเทศในดาน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องมือ
แพทย

• นักวิจัย/ผูผลิต มีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยอยางมีทิศทาง
และเปนไปตามมาตรฐานสากล

• ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยของประเทศ
ไทยสามารถแขงขันในระดับประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

ตอ ประเทศ
• ตอบสนองตอนโยบายการเปนศูนยกลาง

สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของรัฐบาล
ในการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ซ่ึง
เปนหนึ่งในอุตสาหกรรม New S-curve ของ
ประเทศไทย

• หองปฏิบัติการทดสอบทางดานเครื่องมือแพทย
ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากลมีจํานวน
เพ่ิมมากข้ึน

• งานวิจัยทางคลินิกมีความนาเชื่อถือ สามารถใช
อางอิงในระดับสากลได รวมถึงสามารถเปน
ฐานในการวิจัยทางคลินิกไดในระดับสากล

• นวัตกรรมเครื่องมือแพทยของประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึง
ผูบริโภคสามารถเขาถึงนวัตกรรมเครื่องมือ
แพทยของไทยไดเร็วข้ึน

• อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมือแพทยของ
ประเทศไทยสามารถทดแทนการนําเขาได

ตอ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
• มีระบบการพิจารณาผลิตภัณฑ

เครื่องมือแพทยกอนการย่ืนคําขอ
อนุญาต เพื่อสงเสริมสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทย โดย
มุงเนนผูผลิตภายในประเทศ ใหมี
มาตรฐานสอดคลองกับระบบสากลและ
สามารถเขาสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชยได Practical suggestion

• มีบัญชีผูเชี่ยวชาญ (Pool of 
Experts) ดานการในคําปรึกษาและ
การประเมินเอกสารทางวิชาการ เพื่อ
ชวยใหการใหคําแนะนําและการ
พิจารณาเอกสารทางวิชาเปนไปดวย
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน

ที่มา Medical Products Consortium of Thailand
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