รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สากรรมกลุ่มเครื่องมือแพทย์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

เลขที่มอก.
30-2555
182-2545

7
8
9
10

417-2548
502-2547
503-2547
517-2558

11
12
13
14
15
16

531-2558
532-2546
538-2560
539-2546
540-2555
611 เล่ม 1-2559

17
18

251-2554

318-2552
362-2548
363-2524

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมกลุ่มเครื่องมือแพทย์
ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์
Medical nitrous oxide
สาลีที่ใช้ในการแพทย์
Absorbent cotton wool for medical purposes
ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ
Absorbent gauze, gauze bandages and gauze pads
ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซค์
Roll plaster : Zinc oxide fabric adhesive
ขวดยาแก้วบรรจุยานา
Glass bottles for liquid dosage form
ขวดยาแก้วสาหรับบรรจุยานาที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 2 000 ถึง 4 Pharmaceutical glass bottles for oral liquid dosage form
000
nominal size 2 000 and 4 000
ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด
Tablet bottles
หลอดยาฉีด
Ampoules for injectables
ขวดยาฉีดแก้ว : ทาจากหลอดแก้ว
Injection vials : glass tubing
ขวดพลาสติกสาหรับบรรจุยาเม็ดและแคปซูล
Plastics bottles for pharmaceutical tablets and capsules
ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชือ
ขวดแก้วสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชือที่ให้ทางหลอดเลือด
ถุงมือยางปราศจากเชือสาหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครังเดียว
คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
ออกซิเจนทางการแพทย์
เลนส์แว่นตา เล่ม 1: ข้อกาหนดพืนฐานของเลนส์สาเร็จรูป

Plastics containers for sterile pharmaceutical products
Infusion glass bottles for sterile pharmaceutical products

บังคับ

บังคับ

Single-use sterile rubber surgical gloves

Medical carbondioxide
Medical oxygen
Ophthalmic optics-spectacle lenses - Part 1 : Fundamental
requirements for finished lenses
611 เล่ม 2-2559 เลนส์แว่นตา เล่ม 2: ข้อกาหนดสาหรับเลนส์โฟกัสเดียว เลนส์สองโฟกัส Ophthalmic optics-spectacle lenses - Part 2 : Specification
และเลนส์สามโฟกัส
for single-vision,bifocal and trifocal lenses
611 เล่ม 3-2559 เลนส์แว่นตา เล่ม 3: ข้อกาหนดของเลนส์โพรเกรสซิฟ
Ophthalmic optics-spectacle lenses - Part 1 : Fundamental
requirements for progressive addition lenses

บังคับ
บังคับ
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

625-2559
686-2558
702-2551
720-2546
764-2548
777-2552
889-2547
1050-2547
1056 เล่ม 1-2556

28
29
30

1113-2551
1122-2546
1200-2536
reaffirm 2558

31
32
33
34

ถุงยางอนามัยจากนายางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ตอ้ งการและวิธที ดสอบ Natural latex rubber condoms-requirements and test methods
ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุยาตา
Plastics containers for ophthalmics
รถเข็นคนไข้นอน
Patient trolleys
ชุดให้เลือดใช้ครังเดียว
Blood transfusion sets for single-use
ชุดปีกผีเสือใช้ในการแพทย์
Scalp vein sets
กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชือชนิดใช้ครังเดียว
Sterile hypodermic syringes for single use
ขวดยาฉีดแก้ว : ขึนรูปด้วยแม่พิมพ์
Injection vials : Moulded glass
สายให้อาหารในทางเดินอาหารสาหรับใช้ครังเดียว
Enteral feeding catheters for single use
ถุงมือสาหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครังเดียว เล่ม 1 : Single-use medical examination gloves Part 1 : Specification
เกณฑ์กาหนดสาหรับถุงมือที่ทาจากนายางหรือสารละลายยาง
for gloves made from rubber latex or rubber solution
สาลีพันก้าน
เก้าอีผู้ปฏิบัตกิ ารทันตกรรม
หมุดเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิมยึดกระดูกหัวหลุมหกเหลี่ยมฐานหัวจม
รูปทรงกลมเกลียวอสมมาตร

Cotton buds
Dental operator's stool
Stainless steel bone screws with hexagonal drive
connection, spherical under-surface of head, asymmetrical
1298-2555 ภาชนะพลาสติกปราศจากเชือสาหรับบรรจุโลหิตและส่วนประกอบของ thread
Sterile plastic containers for human blood and blood
โลหิต
components
1312-2538
วัสดุที่ใส่ในร่างกายเพื่อการรักษาทางกระดูก : ข้อกาหนดทั่วไปในการทา Orthopaedic implants-General requirements for marking,
reaffirm 2552 เครื่องหมาย การบรรจุหีบห่อและการแสดงฉลาก
packaging and labelling
1358-2548 สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูน
Urethral catheter without ballon
1387 เล่ม 1-2539 ข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สาหรับกระบอกฉีดยา เข็ม Conical fittings with a 6% (luer) taper for syringes, needles
reaffirm 2557 ฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 1 คุณลักษณะทั่วไป
and certain other medical equipment Part 1 General
requirements
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1387 เล่ม 2-2558 ข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สาหรับกระบอกฉีดยา เข็ม Conical fittings with a 6% (luer) taper for syringes, needles
ฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 2 ข้อต่อล็อก
and certain other medical equipment Part 2 Lock fittings

36

1392-2539

37
38
39
40
41
42

1394-2548
1398-2551
1411-2540
1426-2546
1432-2553
1683-2541
reaffirm 2552

43
44
45
46
47
48

รหัสสีของเข็มฉีดยาชนิดใช้ครังเดียว
สายดูดเสมหะ
เข็มฉีดยาปราศจากเชือชนิดใช้ครังเดียว
ช้อนตวงยาพลาสติก
ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครังเดียว
วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : โลหะ-เหล็กกล้าเหนียวไร้สนิม
วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : การหาความต้าน การดัดโค้งและ
ความคงรูปของแผ่นยึดกระดูก

1684-2541
วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : แนวทางเพื่อการดูแลและจัดการ
reaffirm 2552 วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรมกระดูก
1703 เล่ม 2 -2541 สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชือชนิดใช้ครังเดียว เล่ม 2 สายแอนจิโอ
กราฟิก
1703 เล่ม 3-2541 สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชือชนิดใช้ครังเดียว เล่ม 3 สายเซ็นทรัล
วีนัส
1703 เล่ม 4-2541 สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชือชนิดใช้ครังเดียว เล่ม 4 สายที่มี
บอลลูน
1723 เล่ม 1-2541 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายโดยเปิดแผลทางหน้าท้อง เล่ม 1ศัพท์บัญญัติ
1723 เล่ม 2-2541 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายโดยเปิดแผลทางหน้าท้อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่
ต้องการและวิธที ดสอบ

Hypodermic needles for single use - Colour coding for
identification
Suction catheters for use in the respiratory tract
Sterile hypodermic needles for single use
Plastics medicine measuring spoons
Infusion sets for single-use
Implants for surgery-metallic materials-wrought stainless steel
Implants for surgery - Determination of bending strength and
stiffness of bone plates
Implant for surgery-guidance on care and handling of
orhopaedic implants
Sterile, single-use intravascular catheters-Part 2 :
Angiographic catheters
Sterile, single-use intravascular catheters-Part 3 : central
venous catheters
Sterile, single-use intravascular catheters-Part 4 : balloon
dilatation catheters
Ostomy collection bags-Part1 : Vocabulary
Ostomy collection bags-Part2 : Requirements and test
methods
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1806 เล่ม 1-2542 ถุงเก็บปัสสาวะ เล่ม 1 ศัพท์บัญญัติ

Urine collection bags Part 1 : Vocabulary

50

1806 เล่ม 2-2542 ถุงเก็บปัสสาวะ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ตอ้ งการและวิธที ดสอบ

Urine collection bags Part 2 : Requirements and test methods

51

1819 เล่ม 1-2542 เครื่องมือให้สารละลายทางหลอดเลือดสาหรับใช้ในการแพทย์ เล่ม 1
ขวดแก้วบรรจุสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด
1819 เล่ม 2-2542 เครื่องมือให้สารละลายทางหลอดเลือดสาหรับใช้ในการแพทย์ เล่ม 2
จุกยางปิดขวดแก้วบรรจุสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด
1979-2551 ทันตวัสดุ-ปรอทและโลหะเจือสาหรับทาอมัลกัมทางทันตกรรม
1980 เล่ม 1-2543 เครื่องมือทันตกรรมชนิดหมุน-ก้าน เล่ม 1 : ก้านที่ทาจากโลหะ
reaffirm 2552

Infusion equipment for medical use - Part 1 : Infusion glass
bottles
Infusion equipment for medical use - Part 2 : Closures for
infusion bottles
Dentistry-mercury and alloys for dental amalgam
Dental rotary instruments - Shanks - Part 1 : Shanks made of
metals

55

1980 เล่ม 2-2543 เครื่องมือทันตกรรมชนิดหมุน-ก้าน เล่ม 2 : ก้านที่ทาจากพลาสติก
reaffirm 2552

Dental rotary instruments - Shanks - Part 2 : Shanks made of
plastics

56

1981 เล่ม 1-2543 ด้ามจับหัวกรอฟัน เล่ม 1 ด้ามจับหัวกรอฟันชนิดความเร็วสูงขับเคลื่อน Dental handpieces - Part 1 : High - speed air turbine
reaffirm 2552 ด้วยลม
handpieces

57

1981 เล่ม 2-2543 ด้ามจับหัวกรอฟัน เล่ม 2 ด้ามจับหัวกรอฟันชนิดตรงและชนิดทามุม
reaffirm 2552

52
53
54

58
59
60
61
62
63
64

1982-2543
2084-2552
2159-2547
2182-2547
2198-2547
2199-2547
2207-2547

บริภัณฑ์ทางทันตกรรม-เครื่องจ่ายปรอทและโลหะเจือ
กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชือชนิดใช้ครังเดียว
ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบบิวเรตต์
ถ้วยแก้วตวงยา
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ศัพท์บัญญัติ
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค
รถเข็นคนไข้นั่งชนิดพับได้

Dental handpieces - Part 2 : Straight and geared angle
handpieces
Dental equipment -Mercury and alloy mixers and dispensers
Sterile single-use syringes for insulin
Burette type infusion sets
Medicine measuring glasses
Respiratory protective devices : Vocabulary
Respiratory protective devices : Particulate air purifying
Folding patient wheel chairs
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65
66
67

68

69
70
71
72
73
74
75
76

2229-2560
2272-2560
2278-2549

สายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน
ท่อช่วยหายใจ
การฆ่าเชือเครื่องมือแพทย์-ข้อมูลที่ผู้ผลิตต้องจัดหา สาหรับ
กระบวนการฆ่าเชือซาเครื่องมือแพทย์

Urethral catheter with ballon
Tracheal tubes
Sterilization of medical devices-information to be provided
by the manufacturer for the processing of resterilizable
medical devices
2279 เล่ม 3-2549 การฆ่าเชือเครื่องมือแพทย์-วิธกี ารทางจุลชีววิทยา เล่ม 3 : ข้อแนะนาใน Sterilization of medical devices-microbiological methodsการประเมินและแปลผลประชากรจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์และในบรรจุ Part 3: Guidance on evaluation and interpretation of
ภัณฑ์
bioburden data
2296-2549 วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม-แผ่นโลหะยึดกระดูก-รูสาหรับหมุด Implants for surgery-Metal bone plates-Holes corresponding
เกลียวที่มีเกลียวอสมมาตรและฐานหัวจม
to screws with asymmetrical thread and spherical undersurface
2365-2551 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดพอลิเมอร์
Dentistry polymer based pit and fissur sealants
2382-2551 อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค ดูดซับก๊าซและไอใน Respiratory protective devices : Combination particulate and
ขณะเดียวกัน
gas and vapour
2384-2551 ข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์
Three-way stopcock for medical use
2385-2551 สายต่อใช้ในการแพทย์
Extension tubes for medical use
2389-2551 เก้าอีผู้ป่วยทางทันตกรรม
Dental patient chair
2395 เล่ม 1-2558 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 1 : การประเมินและ Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation
การทดสอบ
and testing
2395 เล่ม 2-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 2 : ข้อกาหนดสวัสดิ Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal
reaffirm 2558 ภาพของสัตว์
welfare requirements
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2395 เล่ม 3-2558 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 3 : การทดสอบเพื่อ
ประเมินความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรมการก่อมะเร็งและความเป็น
พิษต่อระบบสืบพันธุ์
2395 เล่ม 4-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 4 : การเลือกวิธี
reaffirm 2558 ทดสอบเพื่อประเมินปฏิกิริยาที่มีตอ่ เลือด

Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for
genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity

79

2395 เล่ม 5-2558 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 5 : การทดสอบ
ภายนอกร่างกายเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อเซลส์

Biological evaluation of medical devices Part 5: Tests for in
vitro cytotoxicity

80

2395 เล่ม 6-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 6 : การทดสอบเพื่อ Biological evaluation of medical devices Part 6: Tests for
reaffirm 2558 ประเมินผลที่เกิดขึนเฉพาะที่ภายหลังการฝังวัสดุทางการแพทย์ในร่างกาย local effects after implantion

81

2395 เล่ม 7-2558 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 7 : สารตกค้างจาก
การทาให้ปราศจากเชือด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์

82

2395 เล่ม 9-2558 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 9 : กรอบสาหรับการ Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework
ชีบ่งและการหาปริมาณสารที่อาจสลายได้
for indentification and quatification of potential degradation
products
2395 เล่ม 10-2558 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 10 : การทดสอบเพื่อ Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for
ประเมินการระคายเคืองและความไวต่อการตอบสนอง
irritation and delayed-type hypersensitity
2395 เล่ม 11-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 11 : การทดสอบเพื่อ Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for
reaffirm 2558 ประเมินความเป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย
systematic toxicity
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83
84

85

2395 เล่ม 12-2558 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 12 : การเตรียม
ตัวอย่างและวัสดุอ้างอิง

Biological evaluation of medical devices Part 4: Selection of
tests for interactions with blood

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene
oxide sterilization residuals

Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample
preparation and reference materials

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สากรรมกลุ่มเครื่องมือแพทย์
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87
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2395 เล่ม 13-2558 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 13 : การชีบ่งและการ Biological evaluation of medical devices - Part 13:
หาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นพอลิเมอร์
Identification and quantification of degradation products
from polymeric medical devices
2395 เล่ม 14-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 14 : การชีบ่งและการ Biological evaluation of medical devices - Part 14:
reaffirm 2558 หาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเซรามิก
Identification and quantification of degradation products
from ceramics
2395 เล่ม 15-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 15 : การชีบ่งและการ Biological evaluation of medical devices - Part 15:
reaffirm 2558 หาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นโลหะและโลหะเจือ Identification and quantification of degradation products
from metals and alloys
2395 เล่ม 16-2558 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 16 : รูปแบบ
Biological evaluation of medical devices - Part 16:
การศึกษาจลนศาสตร์ของพิษจากสารที่สลายได้และสารที่สกัดได้
Toxicokinetic study design for degradation products and
leachables
2395 เล่ม 17-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 17 : การกาหนด
Biological evaluation of medical devices Part 17:
reaffirm 2558 ปริมาณที่ยอมรับให้มีของสารที่สกัดได้
Establishment of allowalde limits for leachable substances

91

2395 เล่ม 18-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 18 : คุณลักษณะทาง Biological evaluation of medical devices Part 18: Chemical
reaffirm 2558 เคมีของวัสดุที่ใช้ทา
characterization of materails
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2397 เล่ม 1-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม
1: วิธกี ารเรียกส่วนต่างๆ ของแขนและขาที่ขาดไปแต่กาเนิด
2397 เล่ม 2-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม
2: วิธกี ารเรียกความพิการระดับต่างๆ ของขาที่เกิดจากการตัด
2397 เล่ม 3-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม
3: วิธกี ารเรียกความพิการระดับต่างๆ ของแขนที่เกิดจากการตัด

93
94

Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 1: Method of
describing limb deficiencies present at birth
Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 2: Method of
describing lower limb amputation stumps
Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 3: Method of
describing upper limb amputation stumps

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สากรรมกลุ่มเครื่องมือแพทย์
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2397 เล่ม 4-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาไป เล่ม
4: ภาวะที่นาไปสู่การตัดแขนและขา
2397 เล่ม 5-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม
5 ภาวะทางคลินิคของบุคคลที่ตอ้ งถูกตัดแขนหรือขา

Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 4:
Description of causal conditions leading to amputation
Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 5:
Description of the clinical condition of the person who has
an amputation
2401 เล่ม 1-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการ
Prosthetics and orthotics-classification and description of
เรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 1 การแบ่งประเภทของ prosthetic components- Part 1: Classification of prosthetic
ส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม
components
2401 เล่ม 2-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการ
Prosthetics and orthotics-classification and description of
เรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 2 การเรียกชินส่วนของ prosthetic components- Part 2: Description of lower-limb
ขาเทียม
prosthetic components
2401 เล่ม 3-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการ
Prosthetics and orthotics-classification and description of
เรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 3 การเรียกชินส่วนของ prosthetic components- Part 3: Description of upper-limb
แขนเทียม
prosthetic components
2402-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการ
Prosthetics and orthotics-categorization and description of
เรียกชื่อกายอุปกรณ์เสริมที่ใช้ภายนอกและชินส่วนของกายอุปกรณ์เสริม external orthoses and orthotic components

101

2403-2551

102
103

2424-2552
2480-2552

104

2481-2552

กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ความบกพร่องของอวัยวะ - Prosthetics and orthotics-functional deficiencies description
การบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่ตอ้ งใช้กายอุปกรณ์เสริม วัตถุประสงค์ทาง of the person to be terated with an orthosis, clinical
คลินิกของการบาบัดรักษา และหน้าที่ที่ตอ้ งการของกายอุปกรณ์เสริม objectives of treatment, and functional requirements of the
orthosis
หน้ากากอนามัยใช้ครังเดียว
Single – use hygienic face masks
หน้ากากใช้ครังเดียวลดความเสี่ยงการติดเชือไข้หวัดใหญ่
Single – use respirator for decreasing the risk of influenza
infection
เครื่องขูดหินนาลายไฟฟ้า
Electrical-powered scalers

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สากรรมกลุ่มเครื่องมือแพทย์
105
106
107

2486-2553
2513-2553
2516-2553

โคมไฟส่องปาก
เข็มฉีดยาทางทันตกรรมปราศจากเชือชนิดใช้ครังเดียว
วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : หมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกหัวจม
ฐานทรงกรวย
หลอดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบมีเข็มนา
ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบใช้ความดัน
สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง
กระบอกฉีดยาคาร์ทริดจ์ทางทันตกรรม
วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม-แผ่นโลหะยึดกระดูก : แผ่นโลกะยึด
กระดูกมีรู และเบ้ารับสาหรับหมุดเกลียวหัวจมฐานทรงกรวย
รถเข็นนั่งไฟฟ้า
ยูนิตทาฟัน
กายอุปกรณ์เทียม-การทดสอบโครงสร้างของกายอุปกรณ์เทียมรยางค์
ล่าง-ข้อกาหนดและวิธที ดสอบ
กายอุปกรณ์เทียม-การทดสอบโครงสร้างของข้อสะโพกเทียม

Dental operating lights
Sterile dental injection needles for single use
Implants for surgery-metal bone screws with conical undersurface of head
Over-needle peripheral catheters
Perssure infusion sets
Central venous catheters
Dental cartridge syringes
Implants for surgery-Metal bone plates with holes and slots
coresponding to screws with conical under-surface
Electric wheelchair
Dental Unit
Protheses - structural testing of lower-limb prostheses requirements and test metheds
Protheses - structural testing of tip units

108
109
110
111
112

2517-2553
2526-2554
2527-2553
2548-2554
2553-2554

113
114
115

2570-2555
2610-2560
2613-2557

116

2614-2557

117

2615-2560

กายอุปกรณ์เทียม – การทดสอบเท้าเทียมและเท้าเทียมรวมข้อ – คุณะ Prostheses - testing of ankle-food devices and foot units ลักษณะที่ตอ้ งการและวิธกี ารทดสอบ
Requirements and test methods

118

2616-2560

กายอุปกรณ์เทียม – การทดสอบเท้าเทียมและเท้าเทียมรวมข้อ –
คาแนะนาการใช้ภาวะการป้อนภาระทดสอบตาม มอก. 2615 และ
คาแนะนาการออกแบบอุปกรณ์ทดสอบที่เหมาะสม

119

2617-2560

กายอุปกรณ์เทียมสาหรับรยางค์ภายนอกและกายอุปกรณ์เสริมภายนอก External limb prostheses and external orthoses Requirements and test methods
– คุณลักษณะที่ตอ้ งการและวิธกี ารทดสอบ

Prostheses - testing of ankle-food devices and foot units Guidance on the application of the test loading condition of
TIS 2615 and on the desing of appropriate test equipment

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สากรรมกลุ่มเครื่องมือแพทย์
120
121
122
123

2629 เล่ม 1-2557 บริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เล่ม 1 : ข้อกาหนดทั่วไปด้านความ
ปลอดภัยมูลฐานและสมรรถนะที่สาคัญ
2665-2557 เครื่องฆ่าเชือด้วยไอนาขนาดเล็กที่ใช้ทางการแพทย์
2687-2558 ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน
2688-2558 วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม - หมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกสันหลัง

Medical electrical equipment part 1 : general requirements
for basic safety and essential performance
Small steam sterilizers for medical uses
Product for external tooth bleachiing
Imptanrs for surgery - Pedicle sureurs

124
125
126
127

2708-2558
2709-2558
2723-2559
2740 เล่ม 1-2559

128

2740 เล่ม 2-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า

129

2751 เล่ม 1-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดสี่ขา

130
131
132
133
134
135
136
137
138

2751 เล่ม 2-2559
2751 เล่ม 3-2559
2759-2559
2760-2559
2761-2559
2866-2560
2870-2560
2871-2560
2872-2560

Root canal sealing materials
Polymer - based reslorative materials
Denture adhesives
Assistive products for walking manipulated by one arm - Part
1 : Elbow cruthes
Assistive products for walking manipulated by one arm - Part
2 : Walking sticks with three or more legs
Walking aids manipulated by bothaems - Part 1 : walking
frames
Walking aids manipulated by bothaems - Part 2 : Rollators
Walking aids manipulated by bothaems - Part 3 : Walking table
Surgical specimen containers
Percutaneous trigger finger scapels
Cushioned insoles for medical use
Pneumatic dental unit
Adjustable elbow hinged external fixators
Metacarpal interlocking nails
Spinal pedicular screws and rod systems

วัสดุผนึกคลองรากฟัน
วัสดุบูรณะฟันกลุ่มพอลิเมอร์
สารยึดฟันเทียม
อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 1 ไม้คายันแขน

อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 2 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดมีล้อ
อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 3 โต๊ะเดิน
กล่องบรรจุชินเนือทางศัลยกรรม
มีดผ่าตัดนิวล็อก
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกระแทกสาหรับใช้ในทางการแพทย์
ยูนิตทาฟันพลังงานลมนิวเมติก
อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมได้
แท่งโลหะยึดในโพรงกระดูกฝ่ามือชนิดมีหมุดยึดจากด้านข้าง
อุปกรณ์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบหมุดเกลียวและแท่งโลหะ

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สากรรมกลุ่มเครื่องมือแพทย์
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2873-2560
2874-2560

141
142
143
144
145

2875-2560
2876-2560
2877-2560
2878-2560
13485-2547

146

13488-2542

147

14971-2556

อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า
ชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าร่วมกับวัสดุแทนที่
หมอนรองกระดูกสันหลัง
แผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกแบบเบ้ามีเกลียวรับหมุดยึดกระดูก
หมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกแบบหัวมุดมีเกลียว
วัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง
วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังและกระดูกสันหลังส่วนหน้า
ระบบการบริหารงานคุณภาพสาหรับเครื่องมือแพทย์ : ข้อกาหนดเพื่อ
การกากับดูแล

Anterior cervical stabilization instrumentations
Stand alone anterior cervical stabilization instrumentations

ระบบคุณภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย์ : ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับใช้
ร่วมกับมอก. 9002
เครื่องมือแพทย์ : การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงกับเครื่องมือ
แพทย์

Quality systems-Medical devices : Particular requirements
for the application of TIS 9002
Medical devices - Application of risk management to
medical devices

Locking plates
Locking screws
Disc spacers
Spinal cages
Medical devices-Quality management systems-requirements
for regulatory purposes

