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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการเครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและในโรงพยาบาลสนาม 

ส าหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 
 Corona Disease 2019 Transport and Field Hospital Ventilator Project 
4.สรุปโครงการวิจัย 
4.1 ความส าคัญและที่มา 

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บางรายจะมีอาการปอดอักเสบและภาวะหายใจล้มเหลว
เฉียบพลันที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (ventilator) ซึ่งน าไปสู่การเสียชีวิตประมาณ30% ใน
สถานการณร์ะบาดเครื่องช่วยหายใจจะขาดแคลนและยากต่อการจัดซื้อ และผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลสนามที่ไม่มีประบบท่ออากาศทางการแพทย์  หรืออาจต้องขนย้ายผู้ป่วยที่ใส่
เครื่องช่วยหายใจ ไทยจึงต้องมีการพัฒนาเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม ให้เพียงพอที่จะพ่ึงพาตนเองได้
เมื่อมีโรคระบาด 
4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

พัฒนาต้นแบบเครื่องช่วยหายใจที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล 
และพร้อมที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยจะทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า(IEC 601-1 IEC 
601-2), ทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์เครื่องช่วยหายใจมาตรฐานของสถาบันมาตรวิทยา(ISO 80601-
2-84:2020)เพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน ISO 13485:2016 เพ่ือน าเครื่องช่วยหายใจเข้าขึ้นทะเบียน
เครื่องมือแพทย์กับกองอาหารและยาและขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตเครื่องช่วยหายใจจ านวน 
๑๐ เครื่องเพ่ือหาข้อจ ากัดในกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องว่ามีคุณสมบัติ  ตรง
ตามเครื่องต้นแบบ 
4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  

ด าเนินการตามเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ และที่ปรึกษา นายปริวัตร 
อัครพิมาน โดยทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้ากับPTEC (IEC 601-1 IEC 601-2), ทดสอบ
วิเคราะห์เครื่องช่วยหายใจกับสถาบันมาตรวิทยา(ISO 80601-2-84:2020) เข้ารับการตรวจ ISO 
13485 ของกระบวนการการผลิตกัยบริษัทSGS ท าการทดสอบในมนุษย์และเมื่อได้รับ ISO 
13485:2016แล้วจึงขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย. และผลิตเครื่องพร้อมใช้ 10 เครื่องเพ่ือการ
ทดสอบการใช้งาน  
4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัย  

โครงการได้ปรับปรุงเครื่องต้นแบบของโครงการ และได้เข้าตรวจกับPTEC และสถาบันมาตรวิทยา 
และได้ยื่นขออนุญาตด าเนินการทดลองกับคณะกรรมการจริยธรรมในคน คณะแพทศาสตร์จุฬาฯ แล้ว 
ได้ท าการตรวจสอบกระบวนการผลิตและเอกสารกับบริษัทที่ปรึกษา นายปริวัฒน์ อัครพิมาน และได้
นัดแนะกับบริษัทเอสจีเอส เพ่ือด าเนินการตรวจ กระบวนการผลิตตาม ISO 13485 เครื่องของทาง
โครงการ ผ่านการตรวจคุณสมบัติจากสถาบันมาตรวิทยา แต่ได้รับค าแนะน าให้มาด าเนินการแก้ไข
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จากทาง PTEC โดยติดปัญหา1) วัสดุที่ใช้ท ากล่องไม่ได้ผ่านการตรวจมาตรฐาน 2) ต้องท าการตรวจซ้ า
เนื่องจากสามารถถูกรบกวนทางไฟฟ้าเมื่อมีแหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงอยู่ใกล้ จึงต้องด าเนินการตรวจ
มาตรฐานเพ่ิมเติม โดยทางห้องปฎิบัติการ ก าหนดระยะเวลาที่จะทดสอบซ้ าได้ในเดือน พฤษภาคม 
256 และจะสามารถยื่นPartial ICSDT เพ่ือขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อ.ย.ได้ภายในเดือน
เดียวกัน 
 
4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่ซับซ้อน พบว่า ต้องมีการแก้ไข เครื่องมือให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทั้งกระบวนการผลิต และรายละเอียดเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและมาตรฐาน
การท างานของเครื่องมือ ดังนั้น ระยะเวลาที่เหมาะสม อาจเป็นสิบสองถึงสิบห้าเดือน 

2. ทางโครงการประสบปัญหาเกี่ยวกับ กระบวนการเบิกจ่าย เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการพิเศษ ซึ่งผู้ด าเนินโครงการไม่มีความรู้ รวมถึงข้อจ ากัดทางการคลัง ที่ผู้ด าเนินโครงการ 
จะไม่สามารถมีชื่อเป็นเจ้าของ บริษัท ที่เขามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการได้ ความรู้เหล่านี้ 
อาจเป็นอุปสรรค ถ้าถามบริษัทไม่สามารถชดเชย การเบิกจ่ายที่ต้องตัดทอนลงได้ 

3. ทางโครงการ พบว่าการมีบริษัทที่ปรึกษา ที่มีความสามารถ มีส่วนช่วยให้การด าเนินการ 
วางแผนขึ้นทะเบียนโครงการ เป็นไปได้อย่างราบรื่น จึงเป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับ
โครงการที่มีลักษณะเดียวกันในอนาคต 

4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค การขาดแคลนชิ้นส่วน เป็นปัญหาและ
อุปสรรคที่ยากจะคาดคะเน ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ และผู้ด าเนินโครงการ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการ ตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

5. ทางโครงการได้มีแผนการจัดจ าหน่าย โดยผ่านตัวแทน คือบริษัทไพรม์เมดิเคิลจ ากัด ซึ่งใน
เบื้องต้น สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างในประเทศไทย อาจไม่ได้รับความยอมรับจากวงการเเพทย์ ใน
ไทย ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ ที่อาจต้องใช้การให้ความรู้ กับประชาชนและวงการแพทย์โดยรวม 
รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ว่าเครื่องมือแพทย์ที่ ผลิตขึ้นในไทย มีคุณสมบัติและ
มาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีราคาที่สมเหตุผล 
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5 บทคัดย่อภาษาไทย 
 

จาการที่มีระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ผ่านมาพบว่า ในสถานการณ์ระบาดเครื่องช่วย
หายใจจะขาดแคลนและยากต่อการจัดซื้อ ซึ่งเครื่องหายใจนี้ต้องสามารถใช้ในโรงพยาบาลสนามที่ไม่มี
ระบบท่ออากาศทางการแพทย์ และใช้ในการขนย้ายผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ไทยต้องมีการพัฒนา
เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม ให้เพียงพอที่จะพ่ึงพาตนเองได้เมื่อมีโรคระบาด 

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเครื่องช่วยหายใจที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสากล และผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า(IEC 601-1 
IEC 601-2), ทดสอบมาตรฐานของสถาบันมาตรวิทยา(ISO 80601-2-84:2020)เพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน 
ISO 13485:2016 เพ่ือขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย. และขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และผลิต
เครื่องช่วยหายใจ ๑๐ เครื่องเพ่ือหาข้อจ ากัดในกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ 

โครงการฯ ได้ด าเนินการตามเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ  ภายใต้
ค าแนะน าของที่ปรึกษา โดยทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้ากับPTEC, ทดสอบวิเคราะห์
เครื่องช่วยหายใจกับสถาบันมาตรวิทยา เข้ารับการตรวจ ISO 13485 ของกระบวนการการผลิตกับ
บริษัท เอสจีเอส และท าการทดสอบในมนุษย์ เมื่อได้รับ ISO 13485:2016แล้ว จึงขึ้นทะเบียน
เครื่องมือแพทย์กับ อย. และผลิตเครื่องพร้อมใช้ 10 เครื่องเพ่ือการทดสอบการใช้งาน  

โครงการฯ ประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด19 และปัญหาการจ่ายเงิน จึงต้องขอต่ออายุ
เป็นเวลาสามเดือน โดยขณะนี้ เครื่องต้นแบบของโครงการ ก าลังเข้ารับการตรวจกับ PTEC และ
สถาบันมาตรวิทยา และได้ยื่นขออนุญาตกับคณะกรรมการจริยธรรมในคน คณะแพทศาสตร์จุฬาฯ 
แล้ว ได้ท าการตรวจสอบกระบวนการผลิตและเอกสารตาม ISO 13485 กับบริษัทที่ปรึกษา เอสไอซี 
และบริษัท เอสจีเอส คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในมิถุนายน 256 และยื่นขึ้นทะเบียน
เครื่องมือแพทย์กับ อ.ย.ได้ภายในเดือนเดียวกัน 

จากการด าเนินโครงการฯ พบว่า ต้องมีการแก้ไขเครื่องมือตามมาตรฐานกระบวนการผลิต, ความ
ปลอดภัยและมาตรฐานการท างาน ระยะเวลาควรเป็นสิบห้าเดือน  การขาดความรู้ เกี่ยวกับ
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6.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  
From the Corona 19 pandemic, ventilators are necessary, scarce, and very difficult 

to acquire. These ventilators must be able to work in the field hospital with no or poor 
medical-air-system and can be used to transport intubated patients. Thailand needs 
to locally develop and register her own transport ventilators that is suitable for use in 
Thailand and able to commercially mass produce them for Thailand to be self-
sufficient during the pandemic. 

The objective of our project is to locally develop and register transport ventilators 
which can be certified to international standards and locally produced. These 
standards include medical electrical safety ( IEC 601-1  IEC 601-2 ) , specific ventilator 
performance (ISO 80601-2-84:2020) and quality management system standards (ISO 
13485:2016). Thai medical device control agency requires these certifications prior to 
the registration. Registration with the Thai Innovation Registrar is also planned. Ten 
ventilators will be manufactured to ensure the quality of the manufacturing process 
and the quality of the end products. 

Our project follows MPCT protocol under the supervision of consultant firm SIC.  
We are undergoing electrical safety test with PTEC, specific ventilator performance test 
with NIMT and ISO 13485 evaluation by SGS. We plan to obtain Chula IRB permission 
to do equivalent testing in human subjects. When we are ISO13485: 2016 certified, we 
plan to register the device with the Thai FDA and plan to manufacturer 10 ventilators 
for quality assurance.  

Our project took place during the pandemic which causes health and supply chain 
problems. We also face with financial regulation difficulties and we need to extend 
the project for three months. Our ventilators are undergoing testing with PTEC and 
NIMT.  We have submitted for human testing with Chula IRB and we are under 
documentation review for QA standard ISO 13485 with SGS. All the processes will finish 
in June 2023 and we plan to submit for medical device registration in the same month.  

From our experiences, preparation for medical device registration requires several 
modifications to both the product and the process to comply with the manufacturing 
quality assurance, medical safety and transport ventilator specific standards. We 
believe the process requires at least 15 months. Our lack of knowledge of public sector 
financial regulations and restrictions is one of the causes of project delay which can 
be improved. Pandemic related health and supply chain disruption, though expected, 
is harder to prepare for and need day to day adjustment to the plan depending on 
the situation. Local medical devices are still not well accepted by the Thai medical 
communities and Thai general public. Public education and longer period of 
introduction of locally made medical devices will help prove that these devices have 
adequate property, reached international standards and can be used safely in Thai 
medical care at a reasonable price. 
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