IEC 60601-1
Medical Electrical Equipment
มาตรฐานความปลอดภัย ของอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่ องมือแพทย์

ในปี 1977 องค์กรอิสระทีม
่ ส
ี มาชิกจากประเทศต่าง ๆ มีหน ้าทีจ
่ ัดทํา
มาตรฐานระหว่างประเทศทางด ้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรม
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
หรือทีร่ ู ้จักกันในนาม
IEC
(International
Electrotechnical Commission) ได ้ประกาศใช ้ มาตรฐาน IEC
60601-1 ให ้เป็ นมาตรฐานด ้านเทคนิค สําหรับทดสอบควบคุมความ
ปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของเครือ
่ งมือแพทย์
ปั จจุบน
ั IEC 60601-1 ได ้มีการแก ้ไขและปรับปรุงเป็ น 3rd Edition
ปี 2005
ส่วนหนึง่ ทีส
่ ําคัญของข ้อกําหนดทีไ่ ด ้ปรับปรุงจาก 2nd
่ ง
Edition คือ ผู ้ผลิตจะต ้องมีการทําการประเมินและบริหารความเสีย
หรือ Risk management อ ้างอิงตาม ISO 14971 โดยขอบเขตการ
่ งจะต ้องครอบคลุมทัง้
บริหารความเสีย
Life Cycle ของอุปกรณ์
่ งด ้านการออกแบบ
เครือ
่ งมือแพทย์ ไม่ใช่แค่ความเสีย
IEC 60601-1
จึงกลายเป็ น “คัมภีร”์ หรือ “BIBLE” สําหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ของเครือ
่ งมือแพทย์
โดย IEC
60601 ประกอบด ้วย 4 ส่วน
1)
2)
3)
4)

IEC 60601-1 General requirements for basic safety and
essential performance
Collateral standards numbered 60601-1-x เช่น IEC
60601-1-9 , 60601-1-2 Electromagnetic compatibility
–Requirements and tests
่ มโยงไป
Particular Standard –IEC 60601-2-x เป็ นส่วนเชือ
กับมาตรฐาน General /Basic standard เช่น 60601-2-1 –
Safety of Electron accelerators in the range
Performance standards in the 60601-3-x

IEC 60601-1-2

ข ้อกําหนดทัว่ ไปด ้านความเข ้ากันได ้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้ าของเครือ
่ งมือแพทย์

IEC60601-1-4

Programmable electrical medical system

IEC 60601-1-6

Usability

IEC 60601-1-3

ข ้อกําหนดทัว่ ไปเกีย
่ วกับเครือ
่ ง X-RAY

IEC 60601-2-5

ข ้อกําหนดเฉพาะเกีย
่ วกับเครือ
่ งอัลตร ้าโซนิค

IEC 60601-2-7

ข ้อกําหนดเฉพาะเกีย
่ วกับเครือ
่ ง X-Ray แรงดันสูง

การยอมร ับในมาตรฐาน IEC 60601
Europe
สําหรับกลุม
่ ประเทศ EU (Europe) มีมาตรฐาน
MDD
93/42/EEC หรือ CE marking for Medical Devices ใช ้ EN
60601-1
ซึง่ มีความกลมกลืนเหมือนกับ IEC 60601-1
มาตรฐาน MDD 93/42/EEC ผลของทดสอบหรือ ข ้อมูลการ
่ ง (Risk Management) ตามมาตรฐาน IEC
บริหารความเสีย
60601 หรือ EN 60601 เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ซึง่ จะต ้องได ้รับการ
ตรวจจาก Notified Body, NB อาจจะขอให ้มีการทดสอบ
เพิม
่ เติมตาม มาตรฐาน MDD 93/42/EEC
US

UL 60601-1 เป็ นมาตรฐานของ US เอง สําหรับ IEC 60601
เป็ นทางเลือกให ้ผู ้ผลิตเครือ
่ งมือแพทย์ทจ
ี่ ะปฏิบต
ั ิ ตาม IEC
หรือ มาตรฐานของประเทศ สหรัฐฯ เอง ก็ยอมรับได ้ เพราะมี
ความเหมือนกัน

Japan –JIS
Japan มีมาตรฐาน JIS T0601-1 สําหรับเรือ
่ ง electro-medical
products. โดยมีขน
ั ้ ตอนการอนุมัต ิ เครือ
่ งมือแพทย์ คือ JAAME
(Japanese Association for the Advancement of Medical
Equipment) แต่งตัง้ ให ้ MHLW ภายใต ้ PAL (Pharmaceutical
Affairs Law) ประเมินข ้อมูลจาก JAAME หรือ องค์กรหรือสถาบัน
ต่างชาติทเี่ ทียบเท่า โดยพืน
้ ฐานข ้อกําหนดของ JIS T0601-1 หรือ
เทียบเท่าเข ้ากันได ้ของมาตรฐานก็จะยอมรับและผ่านการรับรองเช่นกัน
ดังนัน
้ ผู ้ประกอบการทีผ
่ ลิตอุปกรณ์เครือ
่ งมือแพทย์ ทีใ่ ช ้ไฟฟ้ า หรือ
กลุม
่ อิเล็กทรอนิกส์ ต ้องพิจารณาปฏิบัตต
ิ าม IEC หรือ EN 60601 -1
ด ้วย IEC /EN 60601-1 เป็ นมาตรฐานทีค
่ รอบคลุมความปลอดภัย
ตลอดวงจรชีวต
ิ ผลิตภัณฑ์ (Safety Lifecycle) เริม
่ จาก รูปแบบ, การ
่ ง, spec, ออกแบบ, ใช ้งาน
วิเคราะห์อน
ั ตราย, การประเมินความเสีย
การบํารุงรักษา, การปรับปรุงเปลีย
่ นแปลง จนกระทัง้ ทิง้ หรือใช ้งาน
ไม่ได ้

Q Time Consulting Service :

Product
Safety
Approved

Consulting - บริการให ้คําปรึกษาในมาตรฐาน IEC
่ ง
/EN60601-1 พร ้อมพัฒนาระบบบริหารความเสีย
(ISO14971:2009), ระบบบริหารคุณภาพของเครือ
่ งมือ
แพทย์ (ISO13485) และรวมไปถึง MDD 93/42/EEC
สําหรับเครือ
่ งมือแพทย์ในกลุม
่ ไฟฟ้ าแลอิเล็กทรอนิกส์
Training - การฝึ กอบรม ข ้อกําหนดขัน้ พืน
้ ฐานเพือ
่
เตรียมความพร ้อมก่อนการทดสอบ และเข ้าใจในมาตรฐาน
เพือ
่ เป็ นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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