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1. บทน ำ 

     จำกกำรที่มีระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 ที่ผ่ำนมำพบว่ำ ในสถำนกำรณ์ระบำดเครื่องช่วยหำยใจ
จะขำดแคลนและยำกต่อกำรจัดซื้อ ซึ่งเครื่องหำยใจนี้ต้องสำมำรถใช้ในโรงพยำบำลสนำมที่ไม่มีระบบ
ท่ออำกำศทำงกำรแพทย์ และใช้ในกำรขนย้ำยผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหำยใจ ไทยต้องมีกำรพัฒนำ
เครื่องช่วยหำยใจที่เหมำะสม ให้เพียงพอที่จะพ่ึงพำตนเองได้เมื่อมีโรคระบำด 
 
     โรคโควิด 19 เป็นโรคที่เกิดจำกร่ำงกำยติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้จะแสดงอำกำร
ทั่วไปเช่นมีไข้ไอเจ็บคอคัดจมูกและในบำงกรณีท่ีมีอำกำรรุนแรงจะท ำให้เกิดกำรหำยใจล ำบำกปอด
อักเสบไตวำยยิ่งกว่ำนั้นยังก่อให้เกิดกำรเสียชีวิต กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 เริ่มต้นขึ้นที่
เมืองอู่ฮ่ันสำธำรณรัฐประชำชนจีนและกระจำยอย่ำงรวดเร็วไปยังประเทศต่ำงๆกำรระบำดได้เพ่ิมข้ึน
อย่ำงรวดเร็วองค์กำรอนำมัยโลกได้รำยงำนสถำนกำรณ์ปัจจุบันทั่วโลกเมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์  2021 
พบว่ำมีผู้ถูกยืนยันกำรติดเชื้อ 106,166,898 คน มีผู้ติดผู้เสียชีวิต 2,317,979คน 

 
     ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ่ 2019 บำงรำยที่มีอำกำรรุนแรงจะท ำให้เกิดปอดอักเสบภำวะหำยใจ
ล้มเหลวเฉียบพลันที่ต้องใช้เครื่องช่วยหำยใจ (ventilator)ซึ่งน ำไปสู่กำรเสียชีวิต30% ของผู้ป่วยที่ติด
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ที่อยู่ในโรงพยำบำลในสหรำชอำณำจักรสำธำรณรัฐประชำชนจีนและประเทศ
อิตำลีมีควำมต้องกำรใช้เครื่องช่วยหำยใจและพบว่ำมีเครื่องช่วยหำยใจไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยจะเห็นได้ว่ำ
เครื่องช่วยหำยใจเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญในกรณีท่ีมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร
น่ำ 2019 ไปทั่วโลกส ำหรับกำรช่วยชีวิตผู้ปว่ย 
 
     ในสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรระบำดของโรคทำงเดินหำยใจที่รุนแรง ผู้ป่วยจ ำนวนมำกต้องกำรเครื่องช่วย
หำยใจพร้อมๆกัน เครื่องช่วยหำยใจจะขำดแคลนและยำกต่อกำรจัดซื้อ ผู้ป่วยเหล่ำนี้อำจต้องเข้ำรับกำร
รักษำในโรงพยำบำลสนำมท่ีไม่มีประบบท่ออำกำศทำงกำรแพทย์ และอำจต้องขนย้ำยผู้ป่วยที่ใส่
เครื่องช่วยหำยใจแล้วไปรับกำรตรวจพิเศษเช่น chest computerized tomographyหรือย้ำยผู้ป่วยใน
โรงพยำบำลหรือระหว่ำงโรงพยำบำลเพ่ือเข้ำหอผู้ป่วยอำกำรหนัก (intensive care unit) นอกจำกนี้
ประเทศพัฒนำแล้วซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องช่วยหำยใจมีกำรจ ำกัดกำรส่งออกเม่ือมีกำรระบำดของโรคโค
วอด 19 อย่ำงหนักในประเทศของตนด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงต้องมีกำรประดิษฐ์และพัฒนำเครื่องช่วย
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หำยใจขึ้นให้เพียงพอต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ซึ่งมีแนวโน้มว่ำจะเพ่ิมข้ึนในอนำคตและ
สำมำรถน ำมำใช้เพื่อช่วยในกำรรักษำและกำรส่งต่อผู้ป่วยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2. กำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

     เนื่องจำกโครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือกำรพัฒนำต้นแบบเครื่องช่วยหำยใจที่สำมำรถ
เคลื่อนย้ำยได้ เพื่อผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล และมีควำมพร้อมที่จะผลิตในเชิงพำณิชย์ 
ทั้งนี้ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ฉบับที่ 2 พศ.25621 ได้ก ำหนดไว้ว่ำเครื่องมือดังกล่ำงต้องผ่ำน
กำรสอบเทียบดังต่อไปนี้ เพ่ือเตรียมกำรขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ องค์กำรอำหำรและยำ 
 
๑ มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ และมำตรฐำนกำรแผ่รังสีที่อำจรบกวนอุปกรณ์อ่ืน  IEC 601-1 
IEC 601-2 2(มอก. 2629 เล่ม 1-25575) และได้ติดต่อห้องปฏิบัติกำร PTEC ของศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ เพื่อให้เป็น
ผู้ด ำเนินกำร เนื่องจำกควำมซับซ้อนของกำรทดสอบ ทำงโครงกำรได้ขอควำมร่วมมือไปยังสถำบันไฟฟ้ำ
และอิเลคโทรนิคส์ กระทรวงอุตสำหกรรมด้วย ขั้นตอนส ำคัญมีดังนี้ 
 

 
ภำพประกอบที่ 1 โครงสร้ำงและรำยละเอียดของ IEC 60601 ที่เครื่องช่วยหำยใจเพ่ือกำรขนย้ำย
ผู้ป่วยฉุกเฉินจะต้องทดสอบ อันได้แก่ IEC60601-1 Safety & Essential Performance, General 
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Requirement , IEC60601-2 Electrical Interference , ISO 14971:2019 Risk management 
standard , IEC 62366-1:2015 + AMD 1:2020 Usability standard , IEC 62304:2006 + 
AMD1: 2015 Software standard ขั้นตอนที่ได้รับกำรยกเว้นถูกขีดฆ่ำสีแดงไว้ 

 
จำกกำรปรึกษำจำกท้ังสองหน่วยงำนดังกล่ำว ในกำรที่จะได้รับกำรรับรองมำตรฐำนIEC60601มี
ขั้นตอนกำรตรวจสอบที่ต่ำงกันไปในแต่ละเครื่องมือ และมีควำมแตกต่ำงจำกเครื่องมือที่ทำงบริษัทเคย
มีส่วนร่วมในกำรยื่นทดสอบรำยละเอียดได้แก่ 

1) IEC60601-1 Safety & Essential Performance, General Requirement (ISO 14971, 
IEC62304, IEC62366, ISO 10993) ) 

เป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ใช้งำนเครื่องมือแพทย์ 
2) IEC60601-2 Electrical Interference  เป็นมำตรฐำนเพื่อดูว่ำเครื่องของโครงกำรจะไม่ไป

รบกวนเครื่องมือแพทย์อ่ืน และเครื่องมือแพทย์อ่ืนจะไม่มำรบกวนเครื่องมือแพทย์ของทำง
โครงกำร 

3) ISO 14971:2019 Risk management standard ทำงโครงกำรได้เตรียมเอกสำรนี้ไว้เป็นส่วน
หนึ่งของ  ISO 13485 

4) IEC 62366-1:2015 + AMD 1:2020 Usability standard ** 
5) IEC 62304:2006 + AMD1: 2015 Software standard ทำงโครงกำรได้เตรียมยื่นมำตรฐำน

นี้กับทำง SQUAT ไว้แล้ว  
6) ISO 10993 biocompatibility โครงกำรได้รับกำรยกเว้นเนื่องงจำกไม่มีชิ้นส่วนใด ๆ ของ

โครงกำรที่จะสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ๒ มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงซอร์ฟแวร์ IEC60601-
1:2005, IEC62304:2006 และได้ติดต่อห้องปฏิบัติกำร SQUATของงำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ เพ่ือให้เป็น
ผู้ด ำเนินกำร 

๒ มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงซอร์ฟแวร์ IEC60601-1:2005, IEC62304:2006 และได้ติดต่อ
ห้องปฏิบัติกำร SQUATของงำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ เพ่ือให้เป็นผู้ด ำเนินกำร 
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ภำพประกอบที่ 2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรทดสอบงำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตำม 
IEC60601-1:2005, IEC62304:2006 

 
๓ ข้อก ำหนดเฉพำะส ำหรับควำมปลอดภัยเบื้องต้น และสมรรถนะที่จ ำเป็นของเครื่องช่วยหำยใจใน
สภำพแวดล้อมงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน ISO 80601-2-84:2020(มอก. 3075 เล่ม 11-2563 
เอกสำรประกอบที่ 3,กรุณำอ่ำนผ่ำน ) โดยทำงกองเครื่องมือแพทย์ องค์กำรอำหำรและยำ จะให้กำร
รับรองกำรขึ้นทะเบียนเครื่องช่วยหำยใจที่กองมำตรวิทยำ ได้ด ำเนินกำรสอบเทียบตำมมำตรฐำน มอก. 
3075 เล่ม 11-2563(ISO 80601-2-84:2020) ซึ่งส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม ได้ก ำหนดขึ้น ตำมเอกสำร ISBN 978-616-475-832-2 ซึ่งได้ประกำศใน รำชกิจจำ
นุเบกษำ ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๙๕๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์ – ข้อก ำหนดเฉพำะส ำหรับควำมปลอดภัย
เบื้องต้น และสมรรถนะที่จ ำเป็นของเครื่องช่วยหำยใจในสภำพแวดล้อมงำนบริกำรทำงกำรแพทย์
ฉุกเฉิน ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๔ 
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๔ มำตรฐำนผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ในฐำนะผู้ออกแบบ และผู้ผลิต ISO 134856  โดย
มีปรึกษำในกำรจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ปริวัตร อัครพิมำน และได้ติดต่อบริษัท SGS ให้มำเป็น
ผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบ 
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3. ระเบียบวิธีด ำเนินกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรแบ่งกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้สำมำรถขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ไทยและขึ้นทะเบียนเครื่องช่วย
หำยใจเพื่อกำรขนย้ำยผู้ป่วยกับองค์กำรอำหำรและยำ โดยใช้แนวทำงของเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์แห่งประเทศไทย และตำมค ำแนะน ำจำกที่ปรึกษำในกำรจดทะเบียนเครื่องมือ
แพทย์ ปริวัตร อัครพิมำน ตำมตำรำงที่ 1 

 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือเตรียมเข้ำตรวจมำตรฐำน IEC และปรับระบบกำร
ท ำงำนตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ ISO13485  
  1.1 วำงแผนปรับHard wareตำม ISO80601-2-84:2020 
  1.2 วำงแผนปรับSoft wareตำม IEC60601-1:2005, 
IEC62304:2006 
  1.3 กำรจัดเตรียมรำยงำน Risk Management 
ISO14971:2019 
  1.4 กำรจัดเตรียมระบบกำรประกันคุณภำพ ISO13485:2016  
 
2 กำรด ำเนินกำรปรับเครื่องต้นแบบให้ผ่ำนมำตรฐำน IEC และท ำกำรผลิตเครื่อง
เพ่ือเข้ำตรวจมำตรฐำนจ ำนวน  5 เครื่อง 
2.1 กำรปรับ controller/patient alarm soft ware  
2.2 กำรปรับ User interface soft ware / hard ware 
2.3 กำรปรับ air flow path/sensors/exhale valve  
2.4 กำรจัดท ำ user/Repair manual/Covid Cleaning 
2.5 กำรผลิตเครื่องที่พร้อมเข้ำรับกำรตรวจ 5 เครื่อง 
 
3 กำรเข้ำรับกำรตรวจ IEC ของเครืองช่วยหำยใจ 
3.1 ส่งเครื่องตรวจ IEC 601-1, IEC 601-2 @PTEC 
3.2 ส่งเครื่องตรวจ IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, IEC62304 
:2006+AMD1:2015 
3.3 ส่งเครื่องตรวจ ISO 80601-2-84:2020 โดยอ้ำงอิง มอก 3075 เล่ม 11 - 
2563 ผ่ำนสถำบันมำตรวิทยำและส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
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4 กำรเข้ำรับกำรตรวจ ISO 13485 ของกระบวนกำรกำรผลิต  
4.1 Internal Audit: Team selection, Coaching, Management review 
4.2 1st Internal Audit by consultant (SIC)/Peer 
4.3 Corrective actions for found nonconformities 
4.4 Management review 
4.5 Internal audit by consultant (SIC) 
4.6 Fine tuning of system prior to CB assessment 
4.7 Audit by Certifying Body 
4.8 Corrective actions to complete the system 
4.9 Certification to ISO 13485:2016 
 
5 กำรขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย.  
5.1 กำรยื่นเอกสำรเพิ่มเติมขอเป็นผู้ผลิตเครื่องช่วยหำยใจและเอกสำรตำมมำตรำ 
27 
5.2 กำรตรวจสถำนที่ผลิตโดย อย. 
5.3 กำรจัดเตรียมเอกสำร Partial CSDT ตำมกฏหมำยเครื่องมือแพทย์ 2563 
5.4 ยื่นเอกสำรเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย. และเครื่องช่วยหำยใจ
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย. 
 
6 กำรผลิตเครื่องพร้อมใช้และกำรทดสอบกำรใช้งำน  
1 กำรท ำแบบส ำรวจ กำรใช้งำนเครื่องช่วยหำยใจและกำรเข้ำร่วมใช้งำน 
2 กำรผลิตเครื่องช่วยหำยใจ ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนแล้ว 10 เครื่อง 
3 กำรรวบรวมรำยงำนประสิทธิภำพและปัญหำกำรใช้งำนเครื่องช่วยหำยใจ 

 
ตำรำงที่ 1 แสดงขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
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1 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือเตรียมเข้ำตรวจมำตรฐำน IEC และปรับระบบกำรท ำงำน
ตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ ISO13485 ทำงโครงกำรจะ  
     1.1 ปรับHard wareของเครื่องช่วยหำยใจตำม ISO80601-2-84:2020 โดยต้องเพ่ิมเติม
กำรแสดงสัญลักษณ์ต่ำง ๆ บนตัวถัง ฉลำก และคู่มือผู้ใช้ (User manual) โดยใช้สัญลักษณ์
ต่ำง ๆ ตำมตำม ISO80601-2-84:2020 เนื่องจำกต้องส่งทั้งเอกสำรและเครื่องไปยังผู้ตรวจ
มำตรฐำน ทั้งที่ PTEC และ ผู้ตรวจมำตรฐำน ISO80601-2-84:2020 ทำงโครงกำรได้จัดซื้อ
มำตรฐำน ISO80601-2-84:2020 มำแล้ว และได้ศึกษำรำยงำน ของเครื่องช่วยหำยใจรุ่น 
PB560 ที่มีกำรเผยแพร่แล้ว จะน ำมำเป็นแนวทำงในกำรเขียน คำดว่ำกำรปรับปรุงตำม
มำตรฐำนนี้จะใช้เวลำไม่เกิน 1 เดือน  
 
     1.2 วำงแผนปรับSoft wareตำม IEC 60601-1 : 2005 + AMD1:2012 
(Programmable electrical medical system (PEMS) ) และ  IEC 62304 : 2006 + 
AMD1:2015 (Software life cycle process ) ตำมข้ันตอนของงำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ (SQUAT/SEPT) โดยทำงโครงกำรได้ขอเข้ำเรียนกับ  งำนวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) แล้ว และได้ศึกษำรำยงำน ของเครื่องช่วยหำยใจรุ่น 
PB5607 ที่มีกำรเผยแพร่แล้ว จะน ำมำเป็นแนวทำงในกำรเขียน คำดว่ำกำรปรับปรุงตำม
มำตรฐำนนี้จะใช้เวลำไม่เกิน 1 เดือน 
  
     1.3 กำรจัดเตรียมรำยงำน Risk Management ISO14971:2019 โดยได้ศึกษำรำยงำน 
risk management ของเครื่องช่วยหำยใจรุ่น PB5607 ที่มีกำรเผยแพร่แล้ว จะน ำมำเป็น
แนวทำงในกำรเขียน risk management document ที่จะใช้  
 
     1.4 กำรจัดเตรียมระบบกำรประกันคุณภำพ ISO13485:2016 โดยมีขั้นตอนตำม
ค ำแนะน ำของที่ปรึกษำในกำรจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ปริวัตร อัครพิมำน  
  
2 กำรด ำเนินกำรปรับเครื่องต้นแบบให้ผ่ำนมำตรฐำน IEC และท ำกำรผลิตเครื่องเพ่ือเข้ำตรวจ
มำตรฐำนจ ำนวน  5 เครื่อง 
     2.1 กำรปรับ controller/patient alarm soft ware ผู้รับผิดชอบคือ ANPI Equipment 
Co. Ltd. โดยทำงโครงกำรจะท ำกำรท ำกำรทดสอบและจัดท ำเอกสำรคู่มือให้สอดคล้องกับ 
IEC 601-1, 601-2, 806901-2-84  ของระบบควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ กำรทนต่อสัญญำณ
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รบกวน กำรควบคุมกำรหำยใจและกำรแสดงสัญญำณเตือนเมื่อมีอัตรำกำรหำยใจ ปริมำณ
อำกำศท่ีหำยใจ ที่ไม่เป็นไปตำมที่ตั้งไว้ในระบบ ตำมมำตรฐำน 806901-2-84 เพ่ือให้ระบบ
พร้อมเข้ำรับกำรตรวจมำตรฐำนดังกล่ำว 
 
     2.2 กำรปรับ User interface soft ware / hard ware ผู้รับผิดชอบคือ Intronic Co. 
Ltd. โดยทำงโครงกำรจะท ำกำรทดสอบและจัดท ำเอกสำรคู่มือให้สอดคล้องกับ IEC 601-1, 
601-2, 806901-2-84  ของระบบควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ กำรทนต่อสัญญำณรบกวน กำร
แสดงสัญลักษณ์บนตัวถังและบนหน้ำจอที่สอดคล้องกับมำตรฐำน 806901-2-84 เพ่ือให้ระบบ
พร้อมเข้ำรับกำรตรวจมำตรฐำนดังกล่ำว 
     2.3 กำรปรับ air flow path/sensors/exhale valve ผู้รับผิดชอบคือ ANPI 
Equipment Co. Ltd. ร่วมกับ Meticuly Co. Ltd. โดยทำงโครงกำรจะท ำกำรท ำกำรทดสอบ
และจัดท ำเอกสำรคู่มือให้สอดคล้องกับ IEC 601-1, 601-2, 806901-2-84  ของระบบกำร
ไหลของอำกำศ ระบบกำรวัดควำมดันและ ระบบวำล์วเพ่ือกำรหำยใจออก เพ่ือให้ระบบพร้อม
เข้ำรับกำรตรวจมำตรฐำนดังกล่ำว 
     2.4 กำรจัดท ำ User Manual, Repair manual, Covid Cleaning Manual ผู้รับผดิชอบ
ส ำหรับ User Manual, Covid Cleaning Manual คือ ANPI Equipment Co. Ltd. โดยทำง
โครงกำรจะจัดท ำเอกสำรคู่มือให้สอดคล้องกับ IEC 601-1, 601-2, 806901-2-84  โดยเป็น
เอกสำรที่เขียนให้ผู้ใช้ที่เป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ สำมำรถใช้เครื่องช่วยหำยใจ ท ำควำม
เข้ำใจกับuser interface และ สัญญำณเตือนต่ำง ๆ กำรดูแลแก้ไขเบื้องต้น กำรท ำควำม
สะอำดอย่ำงปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้ ผู้ป่วยและเครื่องช่วยหำยใจ และผู้รับผิดชอบส ำหรับ Repair 
manual คือ Intronic Co. Ltd. โดยทำงโครงกำรจะจัดท ำเอกสำรคู่มือให้สอดคล้องกับ IEC 
601-1, 601-2, 806901-2-84  โดยเป็นเอกสำรที่เขียนให้ผู้ใช้ที่เป็นช่ำงที่จะท ำกำรซ่อมบ ำรุง 
2.5 กำรผลิตเครื่องที่พร้อมเข้ำรับกำรตรวจ 5 เครื่อง ผู้รับผิดชอบคือ ANPI Equipment Co. 
Ltd. ร่วมกับ คือ Intronic Co. Ltd.  โดยจะยื่นขอเพ่ิมเป็นผู้ผลิตเครื่องช่วยหำยใจ และยื่นขอ
ยกเว้นกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ในปริมำณเท่ำท่ีจ ำเป็น เพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรขออนุญำต หรือ
ขอแจ้งรำยกำรละเอียดเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรำ 27 (5) กับทำงกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
องค์กำรอำหำรและยำ ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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เครื่องต้นแบบเครื่องที่ วัตถุประสงค์  

1. Reference design 
prototype 

ใช้เป็นเครื่องอ้ำงอิง เมื่อเกิดปัญหำในกำร
ทดสอบ หรือกำรใช้งำน 

2. Electrical safety Testing เพ่ือใช้ในกำรทดสอบตำม IEC 601-1, IEC 
601-2  ที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 

3. Software Standard 
Testing 

เพ่ือใช้ในกำรทดสอบตำม IEC 60601-
1:2005+AMD1:2012, IEC62304:2006 
+AMD1:2015  ที่งำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และทดสอบผลิตภัณฑ์( SQUAT) 

4. ISO 80601-2-84:2020 เพ่ือใช้ในกำรทดสอบ มอก 3075 เล่ม 11 - 
2563 ผ่ำนสถำบันมำตรวิทยำและ
ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

5. Medical User Testing เพ่ือใช้ทดสอบตำมมำตรฐำนของกอง
วิศวกรรมกำรแพทย์ กรมสนับสนุนบริกำร
ทำงกำรแพทย์ และเพ่ือให้แพทย์ผู้ใช้งำน 
ได้ทดลองใช้ เพ่ือขอรับกำรติชม เพื่อน ำมำ
ปรับปรุง 

ตำรำงที่ 2 แสดงรำยละเอียดวัตถุประสงค์ของเครื่องต้นแบบตำมมำตรำ 27 (5) 
 

3 กำรเข้ำรับกำรตรวจ IEC ของเครืองช่วยหำยใจ  
 ผู้รับผิดชอบคือ ANPI Equipment Co. Ltd. รว่มกับ คือ Intronic Co. Ltd.  โดย
ทำงโครงกำรจะท ำกำรท ำกำรทดสอบและจัดท ำเอกสำรคู่มือให้สอดคล้องกับ IEC 601-1, 
601-2, 806901-2-84 และได้เตรียมกำรติดต่อเพ่ือกำรส่งตรวจมำตรฐำนดังรำยกำรดังต่อไปนี้ 
     3.1 ส่งเครื่องตรวจ IEC 601-1, IEC 601-2 ที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 
     3.2 ส่งเครื่องตรวจ IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, IEC62304:2006+AMD1:2015 
ที่ที่งำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์( SQUAT) 
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     3.3 ส่งเครื่องตรวจ ISO 80601-2-84:2020 โดยอ้ำงอิง มอก 3075 เล่ม 11 - 2563 ผ่ำน
สถำบันมำตรวิทยำและส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
 
4 กำรเข้ำรับกำรตรวจ ISO 13485 ของกระบวนกำรกำรผลิต   
 ผู้รับผิดชอบคือ ANPI Equipment Co. Ltd. รว่มกับ คือ Intronic Co. Ltd.  โดยมี
ที่ปรึกษำในกำรจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ปริวัตร อัครพิมำน ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
4.1 Internal Audit: Team selection, Coaching, Management review 
4.2 1st Internal Audit by consultant (SIC)/Peer 
4.3 Corrective actions for found nonconformities 
4.4 Management review 
4.5 Internal audit by consultant (SIC) 
4.6 Fine tuning of system prior to CB assessment 
4.7 Audit by Certifying Body 
4.8 Corrective actions to complete the system 
4.9 Certification to ISO 13485:2016 
5 กำรขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย.  
5.1 กำรยื่นเอกสำรเพิ่มเติมขอเป็นผู้ผลิตเครื่องช่วยหำยใจ และ ยื่นขอยกเว้นกำรผลิต
เครื่องมือแพทย์ในปริมำณเท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรขออนุญำต หรือขอแจ้งรำยกำร
ละเอียดเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรำ 27 (5) กับทำงกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ องค์กำรอำหำร
และยำ โดยเอกสำรนี้จะยื่นทันทีที่ได้รับกำรสนับสนุน 
5.2 กำรตรวจสถำนที่ผลิตโดย อย. เป็นกำรตรวจสถำนที่ผลิต จะสำมำรถท ำได้เมื่อเกิดกำร
ผลิตเครื่องมือช่วยหำยใจขึ้นจริงแล้ว 
5.3 กำรจัดเตรียมเอกสำร Partial CSDT ตำมกฏกระหมำยเครื่องมือแพทย์ 2563 
5.4 ยื่นเอกสำรเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย. และเครื่องช่วยหำยใจได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย. 
6 กำรผลิตเครื่องพร้อมใช้และกำรทดสอบกำรใช้งำน  
6.1 กำรท ำแบบส ำรวจ กำรใช้งำนเครื่องช่วยหำยใจและกำรเข้ำร่วมใช้งำน 
6.2 กำรผลิตเครื่องช่วยหำยใจ ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนแล้ว 10 เครื่อง 
6.3 กำรรวบรวมรำยงำนประสิทธิภำพและปัญหำกำรใช้งำนเครื่องช่วยหำยใจ 
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 ทดลองท ำกำรผลิตเครื่องช่วยหำยใจจ ำนวน 10 เครื่องในเดือนสุดท้ำยจะเป็นกำรสรุป
โครงกำรวิจัย 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำน  

 
โครงกำรได้ด ำเนินกำรเพ่ือเข้ำตรวจมำตรฐำน IEC 60601-1, 60601-2 กับทำง PTECและปรับระบบ
กำรท ำงำนตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ ISO13485 แล้วสร็จทั้งหมด โดย  
๔.๑ บริษัทแอนไพอีควิปเมนท์และ ตัวแทนจำกบริษัทอินโทรนิคส์ ได้เข้ำรับกำรอบรมและผ่ำนกำรสอบ 
ISO13485:2016 Requirement &Internal Audit เมื่อวันที่ 6-7 พฤษจิกำยน 2021 (เอกสำร
ประกอบ ๑) 
๔.๒ กำรจัดเตรียมระบบกำรประกันคุณภำพ ISO13485:2016 บริษัทแอนไพอีควิปเมนท์ได้ปรับปรุง
โครงสร้ำงภำยในองค์กร กำรก ำหนดภำระงำน กระบวนกำรทำงบุคลำกร กำรจัดซื้อและเอกสำรของ
บริษัทแอนไพอีควิปเมนท์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ ISO13485:2016 ตำมค ำแนะน ำของ อ.ปริวรรต อัคร
พิมำน (เอกสำรประกอบ ๒ Quality management document for ISO13485:2016 )  
  

 
ภำพประกอบที่ 3 โครงสร้ำงภำยในองค์กร กำรก ำหนดภำระงำน ที่ได้ปรับปรุงตำม 
ISO13485:2016 

 
๔.๓ กำรปรับปรุงสถำนที่ผลิต เพ่ือรองรับกำรตรวจ  ISO 13485 ทั้งนี้หลังกำรเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ผลิต
ของ อ.ปริวรรต อัครพิมำนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2564 พบว่ำกระบวนกำรผลิตทั้งหมดควรเป็น
สถำนทีเ่ดียวกัน โดยทำง บริษัท meticuly จ ำกัด และ บริษัท Intronic จ ำกัด จะเป็นผู้จัดส่งชิ้นส่วน 
และไม่จ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรตรวจเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตเครื่องช่วยหำยใจ ทำงบริษัท แอนไพอีควิป
เมนท์ จึงได้ปรับปรุงสถำนที่ผลิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน – 12 ธันวำคม 2564 โดยติดตั้งระบบกรอง
อำกำศและระบำยอำกำศ ติดตั้งประตูกระจกกั้นยำวตลอดพ้ืนที่ผลิตเพ่ือประกันควำมสะอำดของ
ชิ้นงำน ออกแบบและติดตั้งโต๊ะผลิตที่มีระบบป้องกันไฟฟ้ำสถิต ปรับปรุงระบบสำยดิน และทำง บริษัท 
intronic จ ำกัด ได้มำท ำกำรทดสอบเบื้องต้นว่ำระบบป้องกันไฟฟ้ำสถิตท่ีสร้ำงขึ้น ได้มำตรฐำน 
สำมำรถป้องกันควำมเสียหำยของชิ้นงำนขณะประกอบจำกไฟฟ้ำสถิตได้ 
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ภำพประกอบที่ 4 กำรปรับปรุงสถำนที่ผลิต เพื่อรองรับกำรตรวจ  ISO 13485 แถวบนแสดงกำรติด
ป้ำยแสดงควำมเป็นผู้ผลิตและเก็บรักษำเครื่องมือแพทย์ตำมกฏของกองอำหำรและยำ และระบบ
กรองและระบำยอำกำศ แถวกลำงเป็นกำรจัดสร้ำงและทดสอบระบบป้องกันไฟฟ้ำสถิตย์ 
ประกอบด้วยโต๊ะที่มีพ้ืนผิวกระจำยไฟฟ้ำสถิต เก้ำอ้ีที่มีสำยดินและพ้ืนหินอ่อนที่มี Static 
Dissipative ที่ 10^9 Ohm แถวล่ำงแสดงกำรกั้นพ้ืนที่ด้วยกระจกตลอดแนวเพ่ือควำมสะอำดของ
ชิ้นงำนโดยจะมีกำรกรองและระบำยอำกำศเมื่อเข้ำท ำกำรผลิต พร้อมกับกำรเตรียมรองเท้ำและ
เสื้อผ้ำที่น ำไฟฟ้ำสถิตย์ 
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๔.๔เครื่องต้นแบบเครื่องที่ 1-3 ได้รับกำรสร้ำงและทดสอบกำรท ำงำนแล้วเสร็จ ตำมภำพประกอบที่ 5  
 

 A 

 
B 
ภำพประกอบที่ 5 เครื่องต้นแบบส ำหรับเข้ำรับกำรทดสอบรับรองมำตรฐำนเครื่องที่ 1-3 ได้รับกำร
สร้ำงและทดสอบกำรท ำงำนแล้วเสร็จ ภำพ A แสดงเครื่องต้นแบบที่เข้ำรับกำรทดสอบจำกกอง
วิศวกรรมทำงกำรแพทย์ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2020   

 
ทั้งนี้ทำงโครงกำรได้เปลี่ยนเครื่องต้นแบบเครื่องที่ 4-5 ไปเป็นเครื่องที่จะทดสอบกระบวนกำรผลิต
เนื่องจำก ทำง SQUAT หลังได้รับเอกสำรทำงวิศกรรมแล้วแจ้งว่ำกำรตรวจสอบทำง Software ไม่
จ ำเป็นต้องส่งเครื่องเข้ำตรวจสอบดังนั้น และจำกกำรปรึกษำกับกองวิศวกรรมกำรแพทย์ กรมสนับสนุน
ปริกำรทำงกำรแพทย์ ว่ำขณะนี้ได้พ้นภำวะฉุกเฉินทำงกำรแพทย์จำกโรค Covid -19 แล้ว ถ้ำ
เครื่องช่วยหำยใจของทำงโครงได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ก็สำมำรถน ำมำใช้ใน
โรงพยำบำลต่ำง ๆ ได้ทันทีดังนั้น จึงไม่ต้องส่งเครื่องไปยังกองวิศวกรรมฯ ดังนั้นจึงยังไม่ต้องสร้ำง
เครื่องต้นแบบที่ 4,5 
 
๔.๕ ปรับ Hard wareตำม ISO80601-2-84:2020 ทำงโครงกำรได้ปรับปรุงตัวเครื่อง ท ำกำรทดสอบ
เบื้องต้น และจัดท ำเอกสำรRisk management (เอกสำรประกอบที่ 4) และเอกสำรคู่กำรใช้งำน 
(เอกสำรประกอบที่ 5) มือให้สอดคล้องกับ IEC 601-1, 601-2, 806901-2-84  ของระบบควำม
ปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ กำรทนต่อสัญญำณรบกวน กำรควบคุมกำรหำยใจและกำรแสดงสัญญำณเตือนเมื่อ
มีอัตรำกำรหำยใจ ปริมำณอำกำศที่หำยใจ ที่ไม่เป็นไปตำมที่ตั้งไว้ในระบบ ตำมมำตรฐำน 806901-2-
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84 เพ่ือให้ระบบพร้อมเข้ำรับกำรตรวจมำตรฐำนดังกล่ำว  โดยได้ปรับปรุงจำกเครื่องช่วยหำยใจที่
เตรียมสร้ำงในภำวะฉุกเฉินใน พศ. 2020 ขิ้นมำเป็นเครื่องช่วยหำยใจเพ่ือกำรขนย้ำยผู้ป่วยและ
โรงพยำบำลสนำม โดยได้เปลี่ยน Blower, blower driver, ขยำยขนำด Display Screen ปรับปรุง
ระบบจ่ำยไฟและแบตเตอรี ปรับปรุงตัวถังจำกพลำสติคเป็นตัวถังโลหะหุ้มพลำสติคและเพ่ิมเติม
รำยละเอียดสัญลักษณ์ตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ เปลี่ยนจำก Exhale Valve ทองเหลืองที่ปกติจะ
ปิด เป็น exhale valve ที่ผลิตโดยบริษัท Meticuly ที่ปกติจะเปิดเพ่ือให้ผู้ป่วยหำยใจย้อนทำงได้ถ้ำ
ระบบขัดข้อง ทั้งหมดนี้เพ่ือให้เครื่องช่วยหำยใจสำมำรถเข้ำรับกำรตรวจและผ่ำนกำรตรวจมำตรฐำน
ต่ำง ๆ ได้ 
 

 

 

 

 
 
ตำรำงที่ 3 แสดงคุณลักษณะทำงกำยภำพของเครื่องที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือให้สำมำรถเข้ำรับกำร
ตรวจเพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ 

 
ทั้งนี้ ทำงโครงกำรได้เตรียมที่จะด ำเนินกำรผลิตเครื่องช่วยหำยใจเคร่องที่ 4-10 หลังจำกที่เครื่องช่วย
หำยใจของโครงกำรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนทำงกำรแพทย์และได้ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์แล้ว เพื่อ
เป็นกำรทดสอบควำมพร้อมของกระบวนกำรผลิต โดยทำงโครงกำรได้สั่งผลิตอุปกรณ์ท่ีทำงโครงกำร
ออกแบบเองจำกผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้ว อุปกรณ์หลักคือ แผ่นวงจรพิมพ์ จำก บริษัท  Intronic จ ำกัด ตัวถัง
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ภำยในที่เป็นโลหะ ตัวถังพลำสติคภำยนอก จำกห้ำงหุ้นส่วย  Maker Box ระบบท่อลมภำยในและ
exhale valve & Membrane จำก บริษัท Meticuly จ ำกัด 

 
A 

 
B 

ภำพประกอบที่ 6 แสดงอุปกรณ์ทีทำงโครงกำรออกแบบเองและได้สั่งผลิตจ ำนวนทั้งหมดสิบชุด (นับ
รวมชุดที่หนึ่งถึงสำมด้วย ) ภำพ A แสดงตัวถังภำยในสร้ำงจำกอลูมอเนียมหนำ 2 มิลลิเมตร ภำพ B 
ตัวถังพลำสติคภำยนอกmujยังไม่ได้พิมพ์ label เนื่องจำกต้องคอยกำรปรับปรุงให้ผ่ำนมำตรฐำนจำก 
PTEC / SQUAT ก่อนจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเพ่ือเป็นกำรทดสอบกำรผลิตเบื้องต้น 

 
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำทำงโครงกำรได้คัดเลือก ระบบแบตเตอรีและระบบจ่ำยไฟจำกไฟบ้ำนและ
ไฟฟ้ำในรถยนตร์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว ของ RRC POWER SOLUTION GMBH ซึ่งได้รับ
มำตรฐำน IEC 62133-2:2017 และมอก 2217-2548 โดยในระยะแรกทำงโครงกำรมีปัญหำด้ำน
ระยะเวลำกำรใช้งำนด้วยแบตเตอรี โดยทำงโครงกำรต้องกำรให้เครื่องสำมำรถให้กำรช่วยกำรหำยใจ
ด้วยอัตรำสูงสุด ได้เป็นเวลำนำนกว่ำ 90 นำที แต่ในขณะนี้ ถ้ำให้กำรช่วยกำรหำยใจด้วยอัตรำสูงสุด จะ
สำมำรถใฃ้งำนได้เพียง 67 นำทีเท่ำนั้น  หลังกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ขับมอเตอร์แล้ว 
ระบบสำมำรถท ำงำนได้นำนกว่ำ 60 นำทีที่อัตรำกำรหำยใจ 20 ครั้งต่อนำที ที่Tidal Volume 600 ml 
ต่อกำรหำยใจหนึ่งครั้ง โดยนับถึงกำรเตือนกำรหยุดหำยใจที่ 10 % ของควำมจุแบตเตอรีแล้วหยุดกำร
ท ำงำนใน  5 นำที 
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ภำพประกอบที่ 7 ระบบแบตเตอรีและระบบจ่ำยไฟจำกไฟบ้ำน ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว 
ของ RRC POWER SOLUTION GMBH ซึ่งได้รับมำตรฐำน IEC 62133-2:2017 และมอก 2217-
2548 

 
ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำด้ำนประสิทธิภำพ โดยทำงโครงกำรต้องกำรให้เครื่องสำมำรถให้กำรช่วยกำร
หำยใจได้ที่ 40 ครั้งต่อนำที ที่ ควำมดัน 4-40 เซนติเมตรน้ ำ และมี Tidal Volume อย่ำงน้อย 600 ml 
ต่อกำรหำยใจหนึ่งครั้ง แต่เดิมเครื่องของโครงกำร สำมำรถให้กำรช่วยกำรหำยใจได้ที่ 34 ครั้งต่อนำที ที่ 
ควำมดัน 4-40 เซนติเมตรน้ ำ และมี Tidal Volume 600 ml โดยถ้ำเร่งอัตรำหำยใจขึ้นเป็น 40ครั้งต่อ
นำที จะม ีTidal volume ลดลงเหลือ 370 ml ทำงโครงกำรได้รับค ำปรึกษำจำก รศ. เจิดกุล ให้ท ำ
กำรวัดกำรกินกระแสของตัวขับแต่ละช่องพบว่ำระบบกำรขับมอเตอร์ยังไม่สมดุลเนื่อง และได้สั่ง
อุปกรณ์ขับมอเตอร์ที่มีกำรชดเชยเฟสตำมกำรกระชำกไฟฟ้ำของ Infineon IFX007T ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพและลดอัตรำกำรใช้พลังงำน หลังกำรด ำเนินกำรปรับปรุง ระบบสำมำรถเพ่ิมปริมำณกำร
หำยใจได้ 840 ml ที่อัตรำกำรหำยใจ 40 ครั้งต่อนำที เพียงพอแก่ผู้ป่วยน้ ำหนัก 120 กิโลกรัม  
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ภำพประกอบที 8 แสดงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ภำพที่ 1 Medical Blower ที่ทำงโครงกำรสั่งมำ
เพ่ือทดสอบ A) WS7040 B) WS7040AL C) WS8045-24-X200 โดย WS8045-24-X200 เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิงออกจ ำหน่ำย มีตัวถังมอเตอร์ระบำยควำมร้อยด้วยครีบระบำยควำมร้อนโลหะ 
และมีระดับสัญญำณรบกวนต่ ำกว่ำรุ่นเดิม ภำพที่ 2 แสดงผลกำรวัดควำมดันเมื่อเร่ง WS8045-24-
X200 จำก 3-40 cm H2O ได้ใน 140 ms วัดจำก Blower (A)  และวัดจำกหัววัดก่อนเข้ำผู้ป่วย (B) 
ภำพที ่3 แสดงปอดเทียมพร้อมหัววัดควำมดันและอัตรำกำรไหลของอำกำศก่อนเข้ำผู้ป่วย (Arrow) 
ภำพที ่4 แสดงกำรวัดกระแส แรงดันและกำรใช้พลังงำนของทั้งระบบ 

 

ปัญหำด้ำนควำมคงทนและควำมเสถียรของอุปกรณ์ โดยทำงโครงกำรได้ทดสอบให้กำรช่วยกำรหำยใจ

ด้วยอัตรำสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง แล้วพบว่ำชิ้นส่วนยึดอุปกรณ์เปิดปิดวำล์วช่วยกำรหำยใจ เกิดกำรแตกหัก

หลังกำรใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำ 10-12 วัน ทำงโครงกำรพบว่ำอุณหภูมิของมอเตอร์และระบบขับ

มอเตอร์ในเครื่องทดสอบมีแนวโน้มที่จะขึ้นสูงถ้ำอุณหภูมิภำยนอกร้อนเกิน 35  C และได้แก้ไขแบบเพ่ือ

เพ่ิมพัดลมระบำยควำมร้อนให้กับมอเตอร์และระบบขับมอเตอร์ (ภำพประกอบที่ 9 ) และเปลี่ยนตัวถัง

ภำยในจำกพลำสติคเป็นโลหะ (ภำพประกอบที่ 10 ) และได้เปลี่ยนฐำนของตัวรับ Exhale valve เป็น 
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Engineering Plastic ที่สร้ำงจำกำรท ำ CNC (Computer Numerical Control) แทนกำรพิมพ์ด้วย

เครื่องพิมพ์สำมมิติ (ภำพประกอบที่ 11 ) 

 

 
 

 

 
ภำพประกอบที่ 9 แสดงภำพขยำยของอุปกรณ์ขับมอเตอร์ระหว่ำงท ำกำรปรับปรุง ภำพที่ 1 อุปกรณ์
ขับมอเตอร์ที่มีกำรชดเชยเฟสตำมกำรกระชำกไฟฟ้ำของ Texas Instrument (MCT8316ZT) ที่ได้
สั่งมำทดสอบ ภำพที่ 2 อุปกรณ์ขับมอเตอร์เดิม (Infineon IFX007T) พบว่ำหลังจำกกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพ Infineon IFX007T สำมำรถท ำงำนได้ดีกว่ำ จึงยังคงใช้เป็นอุปกรณ์ตัวขับมอเตอร์ 
โดยได้เพ่ิมครีบระบำยควำมร้อนและระบบพีดลมระบำบควำมร้อน 

 

 

 
1 

 
2 

ภำพประกอบที่ 10 แสดงกำรปรับปรุงตัวถัง ภำพที่ 1  แสดงตัวถังเดิมและจุดยึด(หมุดสีฟ้ำ) ซึ่งเดิม
ท ำจำกพลำสติค และจุดยึด solenoid ของ Exhale Valve (Arrow) ซึ่งพบว่ำแตกหลังกำรใช้งำน
ต่อเนื่อง 10-12 วัน ภำพที ่2 กำรปรับปรุงตัวถังภำยในให้เป็นโลหะทั้งหมด โดยพบว่ำไม่จ ำเป็นต้อง
เพ่ิมพัดลมระบำยอำกำศตัวที่สองหลังเพิ่มประสิทธิภำพของระบบแล้ว 
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ภำพประกอบที่ 11 แสดงกำรสร้ำงฐำนของตัวรับ Exhale valve เป็น Engineering Plastic โดย
สร้ำงจำกำรท ำ CNC แทนกำรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สำมมิติ 

 
กำรปรับ air flow path/sensors/exhale valve  โดย ANPI Equipment Co. Ltd. รว่มกับ 

Meticuly Co. Ltd. โดยทำงโครงกำรได้ท ำกำรท ำกำรทดสอบและจัดท ำระบบกำรไหลของอำกำศ 
ระบบกำรวัดควำมดันและ ระบบวำล์วเพ่ือกำรหำยใจออก เพ่ือให้ระบบพร้อมเข้ำรับกำรตรวจ
มำตรฐำน 

 จุดหลักอยู่ที่กำรออกแบบและสร้ำง Exhale Valve ที่ทำงโครงกำรพบว่ำไม่สำมำรถจัดซื้อได้
เมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน โดยใน พศ.2020-2021 ทำงโครงกำรได้พยำยำมจัดซื้ออุปกรณ์นี้จำกทำงผู้ผลิตใน
ต่ำงประเทศแต่จัดซื้อไม่ได้และได้ใช้วำล์วปกติ พบว่ำมีขนำดทำงเดินลมที่เล็กมำกไม่สำมำรถระบำยลม
ได้ทัน และเป็นวำล์วที่ท ำจำกทองเหลืองที่ไม่เหมำะกับกำรใช้กับออกซิเจน และเมื่อไฟฟ้ำดีบวำล์วจะ
ปิดท ำให้ผู้ป่วยอำจเกิดกำรขำดอำกำศหำยใจได้ ทำงโครงกำรจึงได้ออกแบบวำล์วที่สำมำรถผลิตได้เอง
ในประเทศในภำวะฉุกเฉินโดยกำรพิมพ์สำมมิติด้วยวัสดุที่สำมำรถใช้กับออกซิเจนได้ มีขนำดทำงเดินลม 
22  มิลิเมตรเท่ำกับท่อลมปกติ และเมื่อไฟฟ้ำดับวำล์วจะเปิดเอง  ทั้งนี้โครงกำรได้ค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วยโดยได้ขอให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนทำงลมทั้งระบบใช้วัสดุที่มีกำรรับรองมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยทำงกำรแพทย์แล้ว (ภำพประกอบที่ 12) 
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A 

 
B 

ภำพประกอบที่ 12 แสดงแบบส ำหรับวำล์วส ำหรับกำรหำยใจออก (Exhale Valve) โดยได้ออกแบบ 
ทดสอบด้วย 3D Print จนได้รูปแบบที่ต้องกำร (A) แล้วปรับปรุงให้ใช้วัสดุทำงกำรแพทย์ที่สำมำรถ
ฆ่ำเชื้อได้ด้วยกำร Autoclave (B) 

 
ทำงโครงกำรได้พัฒนำฐำนวำล์วส ำหรับกำรหำยใจออก (Exhale Valve Base) และแผ่น 

stainless steel reinforced silicone membrane (ภำพประกอบที่ 13) เมื่อมีกำรใช้ จะต้องเปลี่ยน
เฉพำะแผ่น silicone และ วำล์วส ำหรับกำรหำยใจออก ซึ่งได้ออกแบบให้มีลมไหลย้อนได้เมื่อเกิดไฟฟ้ำ
ดับ ทั้งสองชิ้นนี้จึงสร้ำงจำก biocompatible material อุปกรณ์ท้ังสองนี้สำมำรถอบฆ่ำเชื้อด้วยกำร 
autoclave เมื่อมีกำรใช้ จะต้องเปลี่ยนเฉพำะแผ่น silicone และ วำล์วส ำหรับกำรหำยใจออก ส่วน
ฐำนรองได้สร้ำงให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวถัง โดยทำงโครงกำรเปลี่ยนวัสดุและกระบวนกำรผลิตของ
ฐำนรองรับวำล์วจำก 3D print biocompatible material เป็น CNC Engineering Plastic เนื่องจำก
ลมหำยใจจะไม่ผ่ำนฐำนรองรับวำล์วเลยจึงไม่จ ำเป็นต้องใช้ biocompatible material และจำกกำร
ทดสอบ biocompatible material ไม่คงทนต่อกำรใช้งำนซ้ ำ ๆ ในชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงกระแทก และ
ไดไ้ด้เพ่ิมระบบตรวจวัดกำรท ำงำน real-time เพ่ือตรวจหำกำรยึดติดหรือทะลุของ membrane  
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ภำพประกอบที่ 13-แสดงกำรพัฒนำของฐำนวำล์วส ำหรับกำรหำยใจออก (Exhale Valve Base) 
และแผ่น stainless steel reinforced silicone membrane  ภำพ A – B แสดงกำรเปลี่ยนวัสดุ
และกระบวนกำรผลิตจำก 3D print Biocompatible material เป็น CNC Engineering Plastic 
เนื่องจำกลมหำยใจจะไม่ผ่ำนฐำนรองรับวำล์วเลย 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ ของ membrane เพ่ือให้ผู้ป่วยสำมำรถทำยใจเขำได้ รถไฟฟ้ำดับ และ
ลดกำรรั่วไหลของอำกำศขณะที่เครื่องท ำกำรปิดวำล์วเพ่ืออัดควำมดันอำกำศเข้ำสู่ผู้ป่วย ทำงโครงกำร
ใช้ medical grade silicone แล้วเสริมด้วยแผ่น medical grade stainless steel จำกทำงด้ำนนอก 
เพ่ือให้ อำกำศท่ีมีกำรผ่ำนเข้ำออก ไม่โดน แผ่นโลหะเลย ได้ปรับขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของโลหะ ให้มี
ขนำดเหมำะสม โดยมีขนำดใหญ่เป็นสองเท่ำ ของขนำดท่อทำงลม เพื่อลดกำรหย่อนของmembrane 
เพ่ือให้ผู้ป่วยยังสำมำรถแจ้งข่ำวย้อนทำงได้เพรำะไฟฟ้ำดับทั้งระบบ วิศวกรของทำงโครงกำร ได้เพ่ิม 
ชิ้นส่วนซิลิโคน ปิดทับท่อทำงเดินหำยใจ ที่เข้ำสู่ ว่ำงส ำหรับกำรหำยใจออก โดยพบว่ำ สำมำรถลด 
อัตรำกำรรั่วไหล ของลม ขณะที่ท ำกำรอัดอำกำศเพื่อหำยใจเข้ำ ลงได้ ชิ้นส่วนนี้ อยู่ในขั้นตอนของกำร 
ขออนุสิทธิบัตรของกำรออกแบบ 
 

  
ภำพประกอบที่ 14-แสดง medical grade stainless steel reinforced silicone membrane & 
silicone ring โดยกำรเลือกขนำด ของแผ่นโลหะที่มีขนำดเหมำะสม สำมำรถลดกำรหย่อนของ 
membrane ท ำให้ผู้ป่วยสำมำรถหำยใจย้อนกลับเข้ำได้เมื่อไฟฟ้ำดับ และกำรเพ่ิม silicone ring 
ช่วยลดกำรรั่วไหล และเพ่ิมประสิทธิภำพ ของกำรอัดอำกำศเข้ำสู่ผู้ป่วยขณะหำยใจเข้ำ 
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เครื่องช่วยหำยใจจะต้องวัดอัตรำกำรหำยใจ ควำมดันและปริมำณลม จำกท่อช่วยหำยใจก่อนเข้ำสู่
ผู้ป่วย ในกระบวนกำรนี้ ต้องมีกำร วัดเทียบควำมดัน กับควำมดันบรรยำกำศภำยนอก จึงต้องมีกำร ต่อ
ระบบท่อลมที่ซับซ้อน ทำงโครงกำร ได้ออกแบบพิมพ์ส ำหรับระบบท่อลมรวม (Internal micro-air-
path for ventilator sensor valve)(ภำพประกอบที่ 15) เพ่ือลดกำรต่อท่อลมในเครื่อง โดยจะติดตั้ง 
micro valve ลงบนระบบท่อลมรวมที่ได้จำกกำรพิมพ์ ซึ่งจะท ำให้ลดจ ำนวนกำรต่อท่อและเพ่ิมควำม
แน่นอนในกำรท ำงำนเพื่อลด  Risk ของกำรออกแบบและใช้งำน ในเบื้องต้นชิ้นงำนที่ผลิตด้วย 
biocompatible polymer จำกบริษัท meticuly พบว่ำมีควำมล่ำช้ำ และอำกำศจำกชิ้นงำนนี้จะไม่ได้
ผ่ำนเข้ำผู้ป่วยเลย เนื่องจำกทำงโครงกำรไม่ได้พ่นลมออกจำกระบบเข้ำสู่ผู้ป่วยจึงเปลี่ยนวัสดุเป็น 3D 
print resin ธรรมดำ โดยระบบนี้จะรับลมจำกหัววัดควำมดันและอัตรำไหลของอำกำศ Envitec 
(เอกสำรประกอบที่ 4) 

 

  

  
ภำพประกอบที่ 15 แสดงแบบพิมพ์ส ำหรับระบบท่อลมรวมเพ่ือลดกำรต่อท่อลมในเครื่อง  จำกกำร
ออกแบบ ต้นแบบในคอมพิวเตอร์แบบสำมมิติ มำเป็นกำรทดลองผลิตด้วย biocompatible 
material ต่อมำทำงโครงกำรพบว่ำ ไม่จ ำเป็นต้องมีกำรพ่นลมออกจำกเครื่อง จึงเปลี่ยนวัสดุเป็น 3D 
print resin ภำพด้ำนล่ำงแสดงกำรติดตั้ง microvalve และ silicone tubing  
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ภำพประกอบที่ 16 แสดงกำรท ำงำนของระบบตรวจวัด ควำมดันและอัตรำกำรไหลของอำกำศ 
ภำพ A แสดงกำรต่ออนุกรม ของระบบ วัดควำมดันและ อัตรำกำรไหลของลม ก่อนเข้ำผู้ป่วย เข้ำกับ
ท่อทำงออก ของเครื่องช่วยหำยใจโดยตรง เพ่ือเป็นกำรสอบเทียบ ควำมถูกต้อง ของควำมดัน และ
อัตรำกำรไหล ของอำกำศ กับ high precision internal sensor 
ภำพ B แสดงภำพขยำยของจุดเชื่อมต่อ จำก หัววัดควำมดันและอัตรำกำรไหลของอำกำศก่อนเข้ำสู่
ผู้ป่วย Envitec เข้ำสู่ระบบท่อลมที่ทำงโครงกำรสร้ำงขึ้น 

 
ระบบท่อลมภำยในได้มีกำรพัฒนำแก้ไขให้เป็นไปตำมมำตรฐำนขของเครื่องช่วยหำยใจ โดยเริ่ม

จำกควำมต้องกำรพื้นฐำนของระบบที่จะต้องรับ อำกำศและออกซิเจน เข้ำจำกภำยนอก และมีปริมำณ
ลมไหลเข้ำสู่ผู้ป่วยต่อครั้ง อย่ำงน้อย 600 ml โดยระบบท่อทำงลมทั้งหมด จะต้องผลิตขึ้นจำก วัสดุที่มี
ควำมปลอดภัย ทำงชีวภำพ (ภำพประกอบที่ 17) 
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ภำพประกอบที่ 17 แสดงกระบวนกำรกำรออกแบบและแก้ไขระบบท่อลม โดยกระบวนกำรเริ่มจำก
แนวคิด(A)ต้องมีกำรออกแบบ ทดสอบพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สำมมิติควำมละเอียดต่ ำ (ENDER 5, 
400 micron) และแก้ไขหลำยครั้ง(B) จนกว่ำจะได้ระบบท่อลมที่มีขนำดและคุณลักษณะที่ต้องกำร
แล้วจึงส่งแบบให้ บริษัท Meticuly จัดพิมพ์ด้วย เครื่องพิมพ์สำมมิติควำมละเอียดสูง (Laser, 85 
micron) ด้วย biocompatible polymer ซึ่งมีคุณสมบัติไม่รั่วลม หลำยครั้งต้องมีกำรปรับแบบอีก
จนกว่ำจะได้ชิ้นงำนที่สมบูรณ์ 

 
ขอค ำนึงหลักอีกอย่ำงหนึ่ง ในกำรออกแบบของท่อทำงลม หลังจำกท่ีทำงโครงกำร ได้แยกตัว

ทั้งภำยในและตัวถังภำยนอกออกจำกกัน ท ำให้เกิดควำมจ ำเป็น ที่จะต้องเลื่อน ตัวถังภำยในออกมำ 
เพ่ือกำรบ ำรุงรักษำ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้อง ท ำให้ท่อทำงลม สำมำรถแยกชิ้นออกมำได้ ก่อนกำรเลื่อน
ตัวถังภำยใน จึงต้องออกแบบ ถอดทำงลมออก จำกเดิม หนึ่งชิ้น ให้เป็นสองชิ้น และมีระบบเกลียว 
แล้วฐำนรองรับ ที่ไม่มีกำรรั่วลม ที่อัตรำควำมดันสูง ขณะที่อัดอำกำศ เพ่ือกำรหำยใจเข้ำ 
(ภำพประกอบที่ 18) ชิ้นส่วนนี้ อยู่ในระหว่ำงกำรขอ อนุสิทธิบัตร ของกำรออกแบบ (ภำพประกอบที่ 
19) 

 
A 

 
B 
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ภำพประกอบที่ 18 แสดงระบบท่อลมส ำหรับลมหำยใจเข้ำสู่ผู้ป่วยที่สำมำรถถอดแยกได้ A แสดงท่อ
ลมออกจำกเครื่องไปยังผู้ป่วยที่สำมำรถถอดออกได้ โดยได้ออกแบบ ทดสอบด้วยResin 3D Print 
จนได้รูปแบบที่ต้องกำร  (A, Rt) แล้วปรับปรุงให้ใช้วัสดุทำงกำรแพทย์ที่สำมำรถฆ่ำเชื้อได้ด้วยกำร 
Autoclave (A, Lt) 
B แสดงท่อลมภำยในที่ต่อกับsensor วัดดอัตรำกำรไหลของอำกำศ ควำมเข้มข้นของออกซิเจน 
ควำมดันลมของระบบ และโดยได้ออกแบบ ทดสอบด้วยResin 3D Print จนได้รูปแบบที่ต้องกำร (B, 
Rt) แล้วปรับปรุงให้ใช้วัสดุทำงกำรแพทย์ที่สำมำรถฆ่ำเชื้อได้ด้วยกำร Autoclave (B, Lt) 
 

 

 
ภำพประกอบที่ 19 แสดงกำรต่อเชื่อมของท่อลมขำออกจำกเครื่องไปยังผู้ป่วยทั้งระบบ โดยจำก
ทำงด้ำน ซ้ำยเป็นท่อลมขำออกไปยังผู้ป่วย (สีฟ้ำ)ต่อเชื่อมกับ ท่อเชื่อมหัววัดควำมดันและควำม
เข้มข้นของออกซิเจน(สีขำว ส่วนกลำง)ต่อเชื่อมกับ ส่วนวัด อัตรำกำรไหลของอำกำศ 

หลังจำกท่ีได้มีกำรออกแบบท่อลมทั้งหมดนี้ ทำงโครงกำรได้ท ำกำรทดสอบ ควำมถูกต้องของระบบ 
และพบว่ำ มีกำรไหลกวนของอำกำศ(Turbulance flow) จึงต้องมีกำรปรับปรุง โดยเพิ่มควำมยำวของ
ท่อลม และเพ่ิมให้มีกำรหักมุม 90 องศำ เพ่ือให้อำกำศ เปลี่ยนเป็น อำกำศท่ีไหลเรียบ (laminar flow) 
(ภำพประกอบที่ 20 A2, B2) 
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A1 

 
A2 

 
B1  

B2 

 
C1  

C2 
ภำพประกอบที่ 20 แสดงแนวคิดของระบบท่อลมของทั้งเครื่อง แถวบนสุดภำพจำกด้ำนหน้ำตรง
(A1) ภำพจำกด้ำนบน(A2) แสดงระบบท่อลมจำก Blower ไปยังส่วนวัด อัตรำกำรไหลของอำกำศ 
ต่อเชื่อมกับ ระบบวัดควำมดันภำยในควำมละอียดสูงและระบบวัดควำมเข้มข้นของออกซิเจน ซึ่งติด
ยึดอยู่กับตัวถัง ได้ออกแบบให้สำมำรถถอดเกลียวของท่อต่อออกเพ่ือให้สำมำรถเลื่อนฐำนโลหะ
ออกมำ (c1) แสดงภำพในตัวถังภำยในแบบพลำสติค 
ภำพแถวกลำงแสดงกำรดัดแปลงระบบท่อลมโดยหมุนไป 90 องศำเพ่ือให้ลมที่ไหลออกจำก Blower 
มีกำรไหลเป็น laminar flow เพ่ือให้สำมำรถวัดอัตรำกำรไหลได้ถูกต้องมำกขึ้นแสดงภำพจำกทำง
ด้ำนหลัง(B1)และทำงด้ำนบนในตัวถังภำยในที่เป็นโลหะ 
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ภำพ C2 แสดงตัวทำงเมื่อครบสมบูรณ์ โดยมีภำยในเป็นโลหะ และมีภำยนอก เป็น PVC เคลือบสี
ขำว ภำพแสดงกำรเลื่อน ฐำนโลหะภำยใน ออกมำจำกตัวถังภำยนอก ตัวถังภำยนอก ลดโอกำสใน
กำร ที่จะเกิด อันตรำยทำงไฟฟ้ำ รวมทั้งภำยในที่เป็นโลหะ ช่วยลดสัญญำณรบกวน ทั้งจำกใน
ตัวเครื่องออกข้ำงนอก และจะข้ำงนอกเข้ำสู่ข้ำงใน และเพ่ิมควำมแข็งแรง โดยจุดยึดต่ำงๆ อยำกอยู่
ภำยใน ตัวถังโลหะท้ังหมด รวมทั้งน้ ำหนักของตัวเครื่อง จะถูกส่งผ่ำน จำกกลุ่มหิ้ว เข้ำสู่ตัวถังท่ีเป็น
โลหะ 

 
ทำงโครงกำรได้เลือกใช้ชิ้นส่วนกรองอำกำศของเครื่องช่วยหำยใจมำตรฐำน เพ่ือสะดวกต่อกำรจัดซื้อใน
กำรใช้งำน โดยได้ออกแบบโครง ขึ้นมำรองรับ ก่อนที่จะ ดูดอำกำศจำกภำยนอก เข้ำมำในตัวเครื่อง 
(ภำพประกอบที่ 21) 

 
A 

 
B 

ภำพประกอบที่ 21 แสดงโครงรองรับแผ่นกรองอำกำศมำตรฐำน ภำพ A แสดงภำพถ่ำยหน้ำตรง 
เหมือนกับที่เห็นจำกภำยนอก ขณะที่ติดอยู่บนตัวถัง ภำพ B แสดงภำพเมื่อเปิด แผนรองรับภำยใน 
เพ่ือใส่แผ่นกรองอำกำศ 

 
          จำกกระบวนกำรปรับปรุงทำง Hardware ทั้งหมด โครงกำรได้ ปรับปรุงเครื่องช่วยหำยใจจำก
เครื่องต้นแบบ ให้เป็นเครื่องที่พร้อมที่จะเข้ำสู่กระบวนกำร ตรวจสอบมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ มีควำม
ง่ำยในกำรผลิต ลดอัตรำกำรเกิดข้อผิดพลำด เพ่ิมควำมคงทน และควำมสะดวกในกำรใช้งำน 
(ภำพประกอบที่ 22-26)  
          โครงกำรเน้นที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ที่สำมำรถ จัดซื้อได้ภำยในประเทศเป็นหลัก เพ่ือให้สะดวกต่อ
กำร บ ำรุงรักษำและใช้งำนโดยเฉพำะในภำวะฉุกเฉิน ทำงโครงกำรได้เลือกซ้ือ หัววัด ควำมเข้มข้นของ
ออกซิเจน รุ่น oom202-envitec-oxygen-sensor ( ภำพประกอบที่ 22H และ 24 C) ซึ่งมีกำรใช้อยู่
ทั่วไปและมีผู้จัดจ ำหน่ำยภำยในประเทศ (เอกสำรประกอบที่ 7)   
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          ตัวถังภำยนอกจะมีกล่องแบตเตอรี่ และรูเปิดส ำหรับต่อเชื่อมกับภำยนอก ทำงด้ำนบนมีครีบที่
ต่อเชื่อมโดยตรงกับหูหิ้ว โดยครีบนี้จะท ำกำรถ่ำยทอดน้ ำหนักของอุปกรณ์ภำยใน ผ่ำนด้ำนบนของ
ตัวถังโลหะภำยใน ดังนั้น ตัวถังพลำสติกภำยนอก จึงรับน้ ำหนัก เฉพำะเพียงแบตเตอรี่เท่ำนั้น 
(ภำพประกอบที่ 25,26) 
          ตัวถังโลหะภำยในมีรูเปิดส ำหรับต่อเชื่อมกับภำยนอก และมีช่องฉลุเพ่ิมเติมเพ่ือลดน้ ำหนัก 
ด้ำนบนเป็นช่องเปิดระบำยอำกำศร้อนออกและมีครีบส่งน้ ำหนักให้กับครีบของหูหิ้วของตัวถังภำยนอก 
โดยครีบรับน้ ำหนัก ทำงด้ำนบน จะสวมกันเข้ำพอดีตัวถังภำยใน  
 

 
 

ภำพประกอบที่ 22 แสดงภำพเปรียบเทียตัวถังภำยในและภำยนอกจำกทำงด้ำนหลัง แสดงอุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่สำมำรถมองเห็นได้จำกตัวถังภำยใน แต่จะถูกห่อหุ้ม ด้วยตัวถังพลำสติกภำยนอก เพ่ือ
ป้องกันอันตรำยต่อผู้ใช้งำน ตัวถังภำยในออกแบบให้มี ช่องฉลุ เพ่ือลดน้ ำหนัก และสะดวกต่อกำร 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ A) Battery Bay B) Air inlet with filter C) Main power switch D)Power 
inlet socket 24 Volt E) Low pressure oxygen inlet F) Solenoid for exhale valve G) 
Exhale valve base H) Oxygen sensor I)  
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ภำพประกอบที่ 23 แสดงภำพเปรียบเทียบตัวถังภำยในและภำยนอก จำกทำงด้ำนซ้ำย แสดง
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่สำมำรถมองเห็นได้จำกตัวถังภำยใน แต่จะถูกห่อหุ้ม ด้วยตัวถังพลำสติกภำยนอก 
เพ่ือป้องกันอันตรำยต่อผู้ใช้งำน ตัวถังภำยในออกแบบให้มี ช่องฉลุ เพื่อลดน้ ำหนัก และสะดวกต่อ
กำร ซ่อมแซมอุปกรณ์ A) Battery Bay B) Low Pressure oxygen inlet Tubing C) Oxygen 
flow sensor oom202-envitec-oxygen-sensor D) Ventilator fan with dust filter 
attached to the external body 

 

  
ภำพประกอบที่ 24 แสดงภำพเปรียบเทียบตัวถังภำยในและภำยนอก จำกทำงด้ำนขวำ แสดง
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่สำมำรถมองเห็นได้จำกตัวถังภำยใน แต่จะถูกห่อหุ้ม ด้วยตัวถังพลำสติกภำยนอก 
เพ่ือป้องกันอันตรำยต่อผู้ใช้งำน ตัวถังภำยในออกแบบให้มี ช่องฉลุ เพื่อลดน้ ำหนัก และสะดวกต่อ
กำร ซ่อมแซมอุปกรณ์ A) Ventilator flow outlet to the patient B) Base of exhale valve 
attached to the internal body made of engineered plastic C) Oxygen concentration 
sensor oom202-envitec-oxygen-sensor D) air connector ports for patient’s air way 
pressure and gradient flow sensor envitec Sproquant H 

 

 
A 

 
B 

ภำพประกอบที่ 25 แสดงภำพเปรียบเทียบตัวถังภำยในและภำยนอก จำกทำงด้ำนหน้ำ  
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ภำพ A แสดงกล่องแบตเตอรี่ และรู เปิดส ำหรับต่อเชื่อมกับภำยนอก ของตัวถังภำยนอก ทำง
ด้ำนบน มีครีบ ที่ต่อเชื่อมโดยตรงกับหูหิ้ว โดยคลิปนี้จะท ำกำรถ่ำยทอดน้ ำหนัก ของอุปกรณ์ภำยใน 
ผ่ำนด้ำนบนของ ตัวถังโลหะภำยใน ดังนั้น ตัวถังพลำสติกภำยนอก จึงรับน้ ำหนัก เฉพำะเพียง
แบตเตอรี่เทำ่นั้น  
ภำพ B แสดงภำพ เมื่อประกอบตัวถังโลหะภำยในเข้ำกับตัวถังพลำสติกภำยนอก โดยครีบรับน้ ำหนัก 
ทำงด้ำนบน จะสวมกันเข้ำพอดี ตัวถังภำยใน มีรูเปิดส ำหรับต่อเชื่อมกับภำยนอก และมีช่องฉลุ
เพ่ิมเติมเพ่ือลดน้ ำหนัก 

 

 
 

ภำพประกอบที่ 26 แสดงรำยละเอียดของ Battery Bay  
ภำพที่ 1 แสดง Battery Bay Assembly จำกภำยนอกของเครื่องทำงด้ำนข้ำง  
ภำพที่2 แสดงกลไกกำรเปิดปิดโดยแบตเตอรีจะถูกล้อคเมื่อฝำปิดสนิทซึ่งจะช่วยดันให้ขั้วต่อของแบ
ตเตอรีเสียบเข้ำสิทกับขั้วไฟด้วย โดยฝำปิดจะยึดติดกับตัวถังด้ำนนอกด้วยปุ่มแม่เหล็ก  

 
๔.๖ ปรับSoft ware ตำม IEC60601-1:2005, IEC62304:2006  ทำงโครงกำรได้รับควำมกรุณำจำก 
ดร. พนิตำ เมนะเนตรจำก SQUAT จัดกำรประชุมทำงไกลขึ้น โดยช่วยให้ทำงโครงกำรสำมำรถแบ่ง
ระบบของเครื่องช่วยหำยใจเป็นระบบวิกฤติ คือระบบควบคุม blower, alarm, pressure & flow 
sensors และระบบควบคุมกำรอัดแบตเตอรีและจ่ำยไฟฟ้ำ อีกส่วนหนึ่งคือระบบที่ไม่วิกฤติ ได้แก่ระบบ
กำรแสดงผลต่อเชื่อมกับผู้ใช้ จำกกำรประชุมดังกล่ำว ทำงโครงกำรได้ปรับ User interface soft ware 
โดยทำงโครงกำรได้ท ำกำรทดสอบและจัดท ำเอกสำรคู่มือให้สอดคล้องกับ IEC60601-1:2005, 
IEC62304:2006 โดยเพิ่มเอกสำร แสดงที่มำ ควำมต้องกำรและข้อก ำหนดของ software ก ำหนด 
version ของ software บันทึกผลกำรทดสอบ และออกเลข version ของ software ใหม่หลังกำร
แก้ไขเพ่ือให้ระบบพร้อมเข้ำรับกำรตรวจมำตรฐำน  
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ทำงโครงกำรได้ยื่นส่งเครื่องตรวจ software ตำม IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 
(Programmable electrical medical system (PEMS), IEC62304 :2006+AMD1:2015 
(Software life cycle process ) กับงำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  

 
ภำพประกอบที่ 27 แสดงโครงสร้ำงทำง Software ของทั้งระบบของเครื่องช่วยกำรหำยใจ 
CPU1,2,3 คือส่วนที่มีกำรเขียน Software และท ำกำรตรวจสอบตำม IEC 60601-
1:2005+AMD1:2012 (Programmable electrical medical system (PEMS), IEC62304 
:2006+AMD1:2015 (Software life cycle process ) 

 
โดยมีระบบหลักที่ต้องท ำงำนในเวลำจริงสองระบบและระบบรองหนึ่งระบบ ระบบหลักที่ต้อง

ท ำงำนในเวลำจริงคือระบบควำมคุมอัตรำกำรหำยใจและกำรเตือนภัยทำงกำรหำยใจ (ภำพประกอบที่ 
27 CPU 2: PSOC4) และระบบเฝ้ำระวังกระแสและอุณหภูมิและส่งสัญญำณเตือน (ภำพประกอบที่ 27  
CPU 1: STM16) ระบบรองคือระบบแสดงผลและต่อเชื่อมกับผู้ใช้ (ภำพประกอบที่ 27  CPU 3:Rasp 
berry Pi4) โดยมีระบบ RRC-PWM240 ที่จัดกำรแบ่งกระแสที่ได้รับจำก แหล่งจ่ำยไฟทำงกำรแพทย์ 
XP Power AQM300 (เอกสำรประกอบที่ 8)เพ่ืออัดเก็บเข้ำแบตเตอรี RRC2024 และส่งต่อไปยัง 
Buck-Boost Power Supply to 5 & 24 Volt & Current Sensor  โดยบอร์ดนี้สำมำรถวัดกระแสที่
ส่งออก และส่งข้อมูลไปยัง CPU1 โดยแหล่งจ่ำยไฟนี้จะส่งไฟ 5 โวล์ทไปยัง  CPU1, CPU3 โดยตรง 
และจะส่งไฟ 24 โวล์ทไปยังส่วนที่เหลือของวงจรทั้งหมด โดยจะมีกำรลดไฟลงที่ CPU2 และบอร์ด
ควบคุมมอเตอร์เอง เนื่องจำกจะมีกำรป้องกันกระแสกระชำกจำกมอเตอร์และบอร์ดควบคุมมอเตอร์
ด้วยวงจรรวม ADUM  

จุดเด่นของระบบจ่ำยไฟที่ทำงโครงกำรสร้ำงขึ้นคือ 
1) มี Data bus รำยงำนข้อมูลทำงกระแสไปยัง CPU1  
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2) สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำออกจำกแบตเตอรีและแหล่งจ่ำยไฟได้พร้องกัน เมื่อมีกำรกระชำกกระแส
ขนำดสูงเมื่อมีกำรหำยใจเข้ำซึ่งจะมีกำรปิด Exhale Valve  และเร่งรอบของ  medical blower 
พร้อม ๆ กนัซึ่งอำจกระชำกกระแสถึง 10 แอมป์แปร์ 

CPU1 ระบบเฝ้ำระวังกระแสและอุณหภูมิและส่งสัญญำณเตือน (ภำพประกอบที่ 27,29) เป็น
ระบบควำมปลอดภัยของกำรท ำงำนของเครื่องและศูนย์รวมกำรเตอืนภัยควำมผิดพลำดทั้งกำรท ำงำน
ของเครื่องและกำรเตือนภัยเกียวข้องกับผู้ป่วย โดยจะ 

 มี Back Up Battery เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนเฝ้ำระวังและส่งสัญญำณเตือนต่อไป 

ขณะที่ไฟฟ้ำดับ  

 ระบบจะท ำกำรเฝ้ำระวังด้ำนกระแส และอุณหภูมิ  

 มีกำรวัดอุณหภูมิจำกจุดที่มีกระแสสูงสำมจุด จำก RRC-PWM240, Medical 

Blower & Driver WS8045-24-X200  

 มีกำรเฝ้ำระวังกำรสื่อสำรและรับข้อมูลกำรเตือนเกี่ยวข้องกับกำรหำยใจที่  CPU2 ส่ง

มำ   

 ระบบเป็นศูนย์รวมกำรส่งสัญญำณเตือนทั้งทำงด้ำนผู้ป่วยและกำรท ำงำนของเครื่อง 

เมื่อมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น CPU1 จะส่งสัญญำณเตือนทั้งทำงเสียงและแสงพร้อมกับ

ส่งรหัสกำรเตือนภัยไปขึ้นหน้ำจอแสดงผล (ภำพประกอบที่ 28) 

 ทำงโครงกำรได้รับค ำแนะน ำให้เพิ่มกำรเตือนภัยด้วยแสงซึ่งจะควบคุมโดยตรงจำก  

CPU1 เป็นแถบ LED  ขึ้นเหนือจอแสดงผล และก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุงตัวถัง 

(ภำพประกอบที่ 29) 

 CPU1สำมำรถออกค ำสั่งปรับกำรควบคุมกำรอัดประจุแบตเตอรี และสำมำรถสั่งให้ปิด

แหล่งจ่ำยไฟของทั้งระบบในกรณีฉุกเฉินทำงวิศวกรรม ที่เครื่องไม่สำมำรถท ำงำน

ต่อไปได้อย่ำงปลอดภัย 
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A  

ภำพประกอบที่ 28 แสดง CPU 1 และระบบจ่ำยไฟของเครื่องช่วยหำยใจ  
ภำพ A เปรียบเทียบขนำดของ  Battery กับตัวถังภำยนอกรุ่นแรก แสดงต ำแหน่งของ A) Battery 
Bay B) Blower Air-O2 mixing chamber C) Brushless DC Motor Medical Blower D) 
Housing for Exhale Valve ระบบมีพ้ืนที่พอส ำหรับแบตเตอรีเพียงก้อนเดียว  
ภำพ B แสดงระบบกำรจัดกำรพลังงำน (A) RRC-PWM240 ต่อเชื่อมกับ (B) Battery และ (C) CPU 
1 ระบบเฝ้ำระวังกระแสและอุณหภูมิและส่งสัญญำณเตือน โดยผ่ำน SM-BUS ซึ่งเป็นระบบรับส่ง
ข้อมูลและค ำสั่งจำก RRC-PWM240ไปยังระบบเฝ้ำระวังกระแสและอุณหภูมิและส่งสัญญำณเตือน
ด้วยเสียงและแผงไฟ LED และจะส่งรำยละเอียดของกำรเตือนไปขึ้นที่หน้ำจอพร้อม ๆ กัน  

  

  

ภำพประกอบที่ 29 แสดงระบบสัญญำณเตือนภัยด้วยแสงและภำพ โดยมีทั้ง แถบ LED ด้ำนบนของ

จอภำพและข้อควำมรำยละเอียดของสัญญำณท่ีก ำลังเตือนภัยอยู่ 

 

 

CPU2 ระบบควำมคุมอัตรำกำรหำยใจและกำรเตือนภัยทำงกำรหำยใจ จะเป็นผู้ท ำกำรวัด
อัตรำกำรไหลและควำมดันต้นทำงจำกลมที่ออกจำก Medical Blower และวัดควำมดันและอัตรำไหล
ของอำกำศท่ีเข้ำออกจำกผู้ป่วยจำกหัดวัดที่ต่อก่อนเข้ำท่อช่วยหำยใจ (ภำพประกอบที่ 27,30)  
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 เครื่องจะท ำกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของทุกอุปกรณ์เมื่อเริ่มเปิดเครื่องขึ้น และส่ง

สัญญำณพร้อมที่จะท ำงำนไปยัง CPU1, CPU3 และเข้ำสู่ Mode Standby โดยจะไม่

ส่งค ำสั้งใด ๆ ไปยัง Exhale Valve & Medical Blower โดยทั่วไปจะยังไม่มีกำรต่อ

เครื่องเข้ำกับผู้ป่วย  

 จำกนั้นจึงรับค ำสั่งกำรตั้ง Ventilation Mode, Pressure, Respiratory  Rate, 

Target FiO2 จำกCPU3 แล้วจึงเริ่มกำรท ำงำน โดย CPU2 จะท ำกำรเฝ้ำระวัง 

Respiratory rate, Inspiratory and Expiratory Pressure, Tidal Volume, 

Minute Volume และส่งข้อมูลไปแสดงผลที่  CPU3 อย่ำงต่อเนื่อง  

 ผู้ใช้สำมำรถท ำกำรปรับกำรตั้งเครื่องบนหน้ำจอแต่ CPU2 จะไม่ปรับเปลี่ยนกำรตั้งค่ำ

จนกว่ำผู้ใช้จะกดยืนยัน และข้อมูลมีกำรทบทวนแล้วว่ำถูกต้องจึงจะปรับเปลี่ยนกำร

หำยใจ  

 ในกรณีที่เกิดมี parameter ที่เฝ้ำระวังเกิดขึ้นเช่น ควำมเข้มข้นออกซิเจนต่ ำกว่ำ

ก ำหนดนำนเกิดระยะเวลำที่ตั้งไว้ CPU2จะส่ง Alarm code ไปยัง CPU 1  

 ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดร้ำยแรง เครื่องจะกลับเข้ำสู่ Emergency Ventilation 

Mode พร้อมกับกำรส่งสัญญำณเตือน  

 ในกรณีที่ไฟฟ้ำทั้งหมดดับ ผู้ป่วยจะยังสำมำรถหำยใจย้อนทำงจำก Exhale Valve ได้  

 
A 

B 

ภำพประกอบที่ 30 แสดงภำพแผ่นรวงจรพิมพ์หลัก ( Main Board)  
ภำพ A แสดงลำยวงจรพิมพ์ ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงหลำยครั้ง เพื่อเพ่ิมวงจร และลดกำรเดินสำยให้มำก
ที่สุด (เอกสำรประกอบที่ 9) 
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ภำพ B แสดงภำพทำงด้ำนหน้ำ ซึ่งมี CPU 2 ซึ่งท ำหน้ำที่ควบคุมกำรหำยใจ อยู่ทำงด้ำนขวำ 
ส่วนกลำง จะเป็นวงจร ควบคุม กำรขับมอเตอร์ ทำงด้ำนหน้ำข้ำงซ้ำย จะเป็นตัวขับ  Solenoid ซ่ึง
มีกำรกินกระแสไม่มำก และไม่มีอุณหภูมิสูง ทำงด้ำนหลังของแผ่นวงจรพิมพ์หลัก จะเป็นอุปกรณ์ 1) 
CPU 1 และวงจรแหล่งจ่ำยไฟ 2) Infinion Motor Driver ที่มีกำรใช้ไฟสูงและมีอุณหภูมิสูง จึง
ติดตั้งเอำไว้ให้ตรงกับทิศทำงลมเพื่อระบำยควำมร้อน ซึ่ง ถูกดูดเข้ำมำ ผ่ำนแผ่นกรองกันฝุ่น จำกพัด
ลมทำงด้ำนซ้ำย โดยลมร้อน จะออกไปทำงด้ำนขวำบน ของตัวเครื่อง ทำงด้ำนหลัง 

 

 
ภำพประกอบที่ 31 แสดงรำยละเอียดของแผนวงจรพิมพ์ลักษณ์ ในรูป Schematic (เอกสำร
ประกอบที่ 10) โดยรำยละเอียดของอุปกรณ์ท้ังหมด จะอยู่ในเอกสำรประกอบที่ 11 อุปกรณ์เหล่ำนี้ 
ในขั้นตอนของกำรผลิต บริษัท Intronic จ ำกัด จะเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยเมื่อผ่ำนกำรทดสอบทำง
ไฟฟ้ำแล้ว กอดที่ใด จึงจะส่งมำยังบริษัท ANPI Equipment จ ำกัด เพื่อกำรลง Software และ
ทดสอบควำมถูกต้องของกำรท ำงำน 
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A 

 
B 

ภำพประกอบที่ 32 แสดง CPU 3 Rapsberry Pi4 และจอแสดงผล Touch Screen และปุ่มควบคุม 
ภำพ  A Rapsberry Pi4 ติดตั้งอยู่ทำงด้ำนล่ำงของจอแสดงผล 
ภำพ B แสดงจอแสดงผลของ CPU3 โดยมีกำรแสดงผลเป็นทั้งรูปกรำฟ แสดงควำมดัน อัตรำกำร
ไหลของอำกำศ ปริมำณอำกำศ และตัวเลขแสดงอัตรำกำรหำยใจควำมดัน ปริมำณกำรหำยใจของ
อำกำศแต่ละครังและควำมเข้มข้นของออกซิเจน ปุ่มส ำหรับควบคุมบนหน้ำจอจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ไป ตำมชนิดของกำรควบคุมกำรหำยใจ รำยละเอียดกรุณำศึกษำจำกคู่มือกำรใช้งำน (เอกสำร
ประกอบที่ 5) 

 
CPU3 ระบบแสดงผลและต่อเชื่อมกับผู้ใช้ โดยประกอบด้วยจอแสดงผลแบบสัมผัส ขนำด 

10.1 นิ้ว พร้อมปุ่มกดและปุ่มกดเลือกบิดตั้งค่ำ โดยแสดงจอแสดงผลของ CPU3 แบ่งเป็นสี่หน้ำจอ
ได้แก่  

1) หน้ำจอเพ่ือกำรตั้งค่ำกำรช่วยหำยใจ (Ventilation Menu) ซึ่งจะเปลี่ยนค ำก ำกับตำม 
Mode ของกำรควบคุมกำรหำยใจ เช่น ใน CPAP  Mode ปุ่มอัตรำกำรหำยใจและปุ่มควำมดันเมื่อ
หำยใจเข้ำจะเป็นสีเทำและปรับไม่ได้ แต่ใน Command Ventilation Mode ตำมภำพประกอบที่ 5  
ภำพที่ 1 ปุ่มอัตรำกำรหำยใจและปุ่มควำมดันเมื่อหำยใจเข้ำและหำยใจออกจะปรับได้ โดยปุ่มเหล่ำนี้
สำมำรถเลือกได้จำกกำรสัมผัสที่หน้ำจอโดยตรง หรือกดซ้ ำ ๆ ที่ปุ่มกดเลือกบิดตั้งค่ำ จะมีกำรเลื่อนจุด
สนใจ(Focus) จนมำตรงปุ่มที่ต้องกำรปรับ แล้วจึงปรับโดยกำรบิดลูกบิดปุ่มกดเลือกบิดตั้งค่ำ (เอกสำร
ประกอบที่ 5) 

2) หน้ำจอแสดงผลกำรหำยใจ (Waveform Monitoring, ภำพที่สอง ) โดยแสดงผลทั้งรูปคลื่น
ควำมดันและอัตรำไหลของอำกำศและค่ำ respiratory parameter ที่วัดได้ในขณะนั้น  

3) หน้ำจอตั้งค่ำกำรเตือนภัยกำรหำยใจ (Alarm Setup Menu, (เอกสำรประกอบที่ 5)  
4) หน้ำจอเพ่ือกำรตั้งค่ำระดับสูง (Advance Engineering Menu) ตำมปกติจะล้อคด้วยระหัส

ผ่ำน 
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          ทำงโครงกำรได้รับค ำแนะน ำให้ปรับปรุงเอกสำรประกอบ software เรื่องกำรบันทึกขั้นตอน
กำรปรับปรุง software (Software Life Cycle) ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบที่ 12 และโดยได้
จัดท ำ Software Requirement Specification, Software Risk Assessment (ภำพประกอบที่  32 
เอกสำรประกอบที่ 13) น ำส่งไปแล้ว ก ำลังคอยกำรท ำกำรทดสอบ  Software จำกทำง SQUAT  

 

 
ภำพประกอบที่ 32 แสดงรำยงำน เพ่ือเตรียมกำรตัว มำตรฐำนMedical Software กับทำง  
SQUAT 

 
          อุปสรรคประกำรหนึ่ง.ในกระบวนกำรนี้คือ Software ยังมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง ตำม
ผลกำรทดสอบในอำสำสมัครและควำมต้องกำรของแพทย์ผู้ใช้จึงท ำให้เอกสำรเหล่ำนี้ มีกำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ตัวอย่ำงเช่นในควำมต้องกำรเบื้องต้นได้ก ำหนดรำยละเอียดของกำรควบคุม
กำรหำยใจไว้ดังนี้ 
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ภำพประกอบที่ 33 แสดง mode กำรควบคุมของเครื่องช่วยหำยใจ ที่ก ำหนดเอำไว้เมื่อเริ่มโครงกำร 

          จำกเดิมได้ตัดระบบควบคุมกำรหำยใจด้วยปริมำณอำกำศ (Volume control ventilation) 
ออก แตแ่พทย์ผู้ใช้ที่ได้ท ำกำรทดสอบเม่ือ พฤศจิกำยน 2565 ได้แนะน ำให้เพ่ิมเติม Volume control 
ventilation และได้ปรับปรุงรำยละเอียดให้เหมือนกับเครื่องช่วยหำยใจมำตรฐำนที่แพทย์คุ้นเคยกับ
กำรใช้งำน จึงได้เปลี่ยนเป็นระบบควบคุมกำรหำยใจสำมกลุ่ม คือ  Pressure control ventilation, 
Volume control ventilation และ  Noninvasive ventilation (ภำพประกอบที่ 34 เอกสำร
ประกอบที่ 5) โดยมีแนวคิดในกำรควบคุมระบบกำรหำยใจตำมภำพประกอบที่ 35 
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ภำพประกอบที่ 34 แสดง mode กำรควบคุมของเครื่องช่วยหำยใจ ANPI CV-19 ในปัจจุบัน  

 

 
ภำพประกอบที่ 35 แนวคิดในเขียน Software กำรควบคุมระบบกำรหำยใจ โดยแบ่งกลุ่มกำร
ควบคุมกำรหำยใจ เป็นกำรควบคุม กลั้นหำยใจด้วยควำมดันอำกำศ ปริมำณอำกำศที่หำยใจต่อครั้ง 
แล้วกำรควบคุมกำรหำยใจที่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหำยใจ 
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๔.๗ กำรเข้ำรับกำรตรวจ ISO 13485 ของกระบวนกำรกำรผลิต โครงกำรได้ยื่นเอกสำร risk 
management assessment หลังจำกท่ีได้ด ำเนินกำรปรับปรุงเครื่องช่วยหำยใจทั้ง hardware และ 
software ซึ่งท ำให้ต้องมีกำรปรับปรุงเอกสำรส ำหรับ risk assessment ให้สอดคล้องกัน (เอกสำร
ประกอบที่  4) โครงกำรได้น ำเครื่องเข้ำเรียนปรึกษำกับทำงสถำบันมำตรวิทยำ PTEC, SQUAT และได้
รีบค ำแนะน ำจำก บ. อินโทรนิคส์ให้เข้ำทดสอบเบื้องต้นที่สถำบันไฟฟ้ำ จำกกำรเข้ำพบ ทำงโครงกำรได้
ด ำเนินกำรแก้ไขฉลำกที่อยู่บนตัวถังตำมค ำแนะน ำของ PTEC และได้รวบรวมดอกสำรมำตรฐำนต่ำง ๆ 
ส่งให้แล้ว 

เนื่องจำกมำตรฐำน ของเครื่องช่วยหำยใจ ชนิดเคลื่อนย้ำยได้ในภำวะฉุกเฉินยังไม่มีกำรบังคับ
ใช้ สถำบันมำตรวิทยำ ร่วมกับกองเครื่องมือแพทย์ ส ำนักมำตรฐำนอุตสำหกรรม ได้แนะน ำให้ท ำกำร
ทดสอบตำม มอก. 3075 เล่ม 11 ตำมเอกสำรประกอบที่ 3,17 ( ภำพประกอบที่ 36) โดยเครื่องช่วย
หำยใจของทำงโครงกำร สำมำรถผ่ำนกำรทดสอบ ควำมถูกต้อง ในด้ำนควำมดัน และปริมำณกำรไหล
ของอำกำศ และอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบควำมถูกต้องในกำรวัดควำมเข้มข้นของออกซิเจน ในอำกำศท่ี
หำยใจเข้ำ โดยมีนัดท ำกำรทดสอบในวันที่ 22 มีนำคมนี้ 

 

 
 

ภำพประกอบที่ 36 แสดงเอกสำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 3075 เล่ม11 และตัวอย่ำง
รำยละเอียดกำรทดสอบที่สถำบันมำตรวิทยำได้ด ำเนินกำรทดสอบ 
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** จุดแตกต่ำงหลักคือกำรทดสอบเพ่ิมเติมที่ทำงโครงกำรได้เรียนรู้หลังจำกเข้ำท ำกำรทดสอบ
คือ ในมำตรฐำนปัจจุบัน จะต้องมีกำรตรวจ Usability standard และรำยละเอียดเพ่ิมของ IEC60601-
2 

1) มีกำรทดสอบกำรรบกวนทำงไฟฟ้ำจำกอุปกรณ์แรงดันสูงจำกภำยนอกท่ีจะเข้ำมำรบกวน
เครื่องช่วยหำยใจ โดยเป็นกำรใช้แหล่งจ่ำยไฟแรงดันสูง 6,000 โวล์ท เข้ำมำจ่อที่ตัวถังด้ำนนอก 
เลียนแบบกำรใช้เครื่อง Defibrillator ในระหว่ำงกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

2) มีกำรตรวจสอบรำยละเอียดฉลำกบนตัวถังเพ่ิมเติม เช่น ตัวอักษร DC ต้องใช้สัญลักษณ์
แทน และต้องแสดง Classของอุปกรณ์บนตัวถัง ท ำให้ต้องแก้ไขรำยละเอียดบนตัวถังจำกท่ีเดิมทำง
โครงกำรคัดลอกจำกเครื่องช่วยหำยใจที่เคลื่อนย้ำยได้ 

3) ต้องมีกำรยืนยันควำมปลอดภัยต่อกำรไหม้ไฟของวัสดุที่ติดไฟได้ที่น ำมำประกอบเป็น
อุปกรณ์ซึ่งทำง Maker Box ไม่สำมำรถจัดหำให้ได้จึงต้องท ำกำรทดสอบเพิ่มเติม 

เนื่องจำกต้องมีกำรจองห้องปฎิบัติกำรเพ่ือกำรตรวจวัด โดยทำงโครงกำรได้คิวเริ่มกำรตรวจวัด 
Electro-Magnetic Interference ในวันที่ 10 มีนำคมที่สถำบันไฟฟ้ำ และทำง PTEC ได้วันนัดใน
เดือน  พฤษภำคม 

ดังนั้นกระบวนกำร Audit by Certifying Body, Corrective actions to complete the 
system, กำร Certification to ISO 13485:2016 และ กำรขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย. 
ต้องเลื่อนไปประมำณ สองเดือนจำกก ำหนดเดิม 
          กำรจัดท ำ user/Repair manual/Covid Cleaning ทำงโครงกำรได้จัดท ำเอกสำรคู่มือกำรใช้
งำน เอกสำรคู่มือกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องช่วยหำยใจ และเอกสำรคู่มือกำรท ำควำมสะอำดขึ้น เอกสำรคู่มือ
กำรใช้งำนและเอกสำรคู่มือกำรท ำควำมสะอำด เป็นเอกสำรที่เขียนให้ผู้ใช้ที่เป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
สำมำรถใช้เครื่องช่วยหำยใจ ท ำควำมเข้ำใจกับuser interface และ สัญญำณเตือนต่ำง ๆ กำรดูแล
แก้ไขเบื้องต้น กำรท ำควำมสะอำดอย่ำงปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้ ผู้ป่วยและเครื่องช่วยหำยใจ เอกสำรคู่มือ
กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องช่วยหำยใจ เขียนให้ผู้ใช้ที่เป็นช่ำงที่จะท ำกำรซ่อมบ ำรุง 
     คู่มือเหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของมำตรฐำนของเครื่องช่วยหำยใจตำม ISO80601-2-84:2020 และกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำม ISO14971:2019 โดยระบุขอบข่ำยควำมสำมำรถ และ จุดประสงค์เพ่ือ
กำรใช้งำนของเครื่อง (Specification & Intentional use)  รวมทั้งระบุอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สำมำรถใช้
กับเครื่องได้ 

 
๔.๘ กำรจัดเตรียมเอกสำร Partial CSDT ตำมกฏหมำยเครื่องมือแพทย์ 2563 ทำงโครงกำรได้จัดท ำ
เอกสำร Partial CSDT ของเครื่องช่วยหำยใจขึ้น โดยยังต้องคอย เอกสำรจำกกำรรับรองจำก PTEC, 
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SQUAT, สถำบันมำตรวิทยำมำประกอบ และ ISO 13485:2016 มำประกอบจึงจะยื่นขอขึ้นทะเบียน
เครื่องมือแพทย์กับ อย.ได้  
๔.๙ กำรขอท ำกำรทดลองในมนุษย์ โครงกำรได้ยื่นเอกสำร กับทำงคณะกรรมกำรจริยธรรมในคน และ
ได้รับก ำหนดเลขหมำยโครงกำร เลขที่ 097/66 ตำม ภำพประกอบที่ 37 และเอกสำรประกอบเลขที่ 
14-16, 19 
 

 
 

ภำพประกอบที่ 37 แสดงรำยละเอียดเอกสำรเกี่ยวกับกำรขอด ำเนินกำรทดสอบในมนุษย์ ผ่ำน
คณะกรรมกำรจริยธรรมในคน คณะแพทยศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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๔.๑๐กำรยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมขอเป็นผู้ผลิตเครื่องช่วยหำยใจ ทำงบริษัทแอนไพอีควิปเมนท์ ได้ยื่นเพ่ือ
ขอเป็นผู้ผลิตเครื่องช่วยหำยใจกับกองเครื่องมือแพทย์แล้ว(ภำพประกอบที่ 38) เอกสำรนี้สำมำรถใช้
งำนได้ถึง พศ 2568 
 
  

 

 

ภำพประกอบที่ 38 เอกสำรแสดงกำรยื่นขอเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือใช้ในหอผู้ป่วยวิกฤต 
 
 
 

 

 

 

 



46 
 

5. อภิปรำยและวิจำรณ์ผล  

โครงกำรฯ ประสบปัญหำกำรระบำดของโรคโควิด19 และปัญหำกำรจ่ำยเงิน จึงต้องขอต่ออำยุเป็นเวลำ
สำมเดือน โดยขณะนี้ เครื่องต้นแบบของโครงกำร ไดเ้ข้ำรับกำรตรวจกับ PTEC SQUAT และสถำบัน
มำตรวิทยำแล้ว โดยในสองหน่วยงำนแรกต้องคอยวันนัดท ำกำรทดสอบทำงห้องปฎิบัติกำร ในวันที่ 10 
มีนำคมกับทำงสถำบันไฟฟ้ำและต้นเดือนพฤษภำคมกับทำงPTEC  เครื่องของทำงโครงกำรผ่ำนทำง
ทดสอบควำมถูกต้องของควำมดันและปริมำตรอำกำศจำกทำงสถำบันมำตรวิทยำแล้วและมีนัดทดสอบ
ควำมถูกต้องของกำรวัดควำมเข้มข้นออกซิเจนในอำกำศในวันที่ 22 มีนำคม เนื่องจำกอัตรำไหลของ
อำกำศของเครื่องใช้ 60 lpm ซึ่งแหล่งจ่ำย oxygen ที่สถำบันไม่สำมำรถจ่ำยได้เป็นเวลำนำน และได้
ยื่นขออนุญำตกับคณะกรรมกำรจริยธรรมในคน คณะแพทศำสตร์จุฬำฯ แล้ว ได้ท ำกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรผลิตและเอกสำรตำม ISO 13485 กับบริษัทที่ปรึกษำ เอสไอซี และบริษัท เอสจีเอส 
กระบวนกำรแล้วเสร็จนในเดือน พย. 2565 แต่ยังต้องคอยเอกสำรจำกกำรสอบเทียบมำตรฐำนต่ำงให้
พร้อมทั้งหมดก่อนจะยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อ.ย.ได้ 
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6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ  

จำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ พบว่ำ ต้องมีกำรแก้ไขเครื่องมือตำมมำตรฐำนกระบวนกำรผลิต, ควำม
ปลอดภัยและมำตรฐำนกำรท ำงำน ระยะเวลำควรเป็น15-24 เดือน  กำรขำดควำมรู้เกี่ยวกับ
กระบวนกำรเบิกจ่ำยของรำชกำรและข้อจ ำกัดทำงกำรคลังเป็นสิ่งที่ท่ีต้องศึกษำก่อนเริ่มโครงกำร กำร
ด ำเนินกำรขณะที่มีโรคระบำดจะมีกำรเจ็บป่วยและกำรขำดแคลนชิ้นส่วนที่ผู้ด ำเนินโครงกำรต้อง
ปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ที่เกิด สิ่งประดิษฐ์ของไทย ยังไม่ได้รับควำมยอมรับจำกคนไทย ซึ่งต้องใช้
กำรให้ควำมรู้ และระยะเวลำพิสูจน์ว่ำเครื่องมือแพทย์ที่ ผลิตขึ้นในไทย มีคุณสมบัติและมำตรฐำน 
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีรำคำท่ีสมเหตุผล 
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ภำคผนวก(Appendix) 

A รำยงำนต่ำง ๆ ที่ได้ส่งตั้งแต่เริ่มโครงกำร 

1.      เอกสำรน ำเสนอโครงกำร 2564 

2.      ประกำศจุฬำ    

3.      รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  

4.      รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565  

5.      สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัยปี พ.ศ. 2565 

 

B รำยชื่อวิศวกรและผู้ช่วยในโครงกำร 

พศ. วิศวกร ผู้ช่วยวิจัย ด้ำนกำรเงิน และ

เอกสำร 

2564-

2565 

นำยโชติศักดิ์  กฤตยกุลเจริญ (ANPI Equipment) 

นำยอุกฤษฏ์ หมื่นจิตร (ANPI Equipment) 

นำยเดชำวุฒิ เดชะอ ำไพ (Meticuly) 

นำยปำนชนก เครือศุภพงศ์ (Meticuly) 

นำย โสภณ  จีนพงษ์ (Neoplatomer) 

นำย ศรำวุธ  ศรีสมุทร (เมคเกอร์บ็อกซ์) 

นำงสำวธนภรณ์  รัตนทำกุล 

นำงสำวณัฐชำนันท์ เนื่องรัสมี 

 

 

 


