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โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการป้องกันเชื้อ COVID-19

สถาน

การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
เป็นอุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่มีการเตรียมการเพื่อรับมือ
กับการระบาดดังกล่าว ประชาชนทั่วไปมีความต้องการใช้
หน้ากากอนามัยและน�้ำยาฆ่าเชื้อเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิด
สภาวะขาดแคลน ส่งผลให้การใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้ามา
ทดแทนเป็นทางเลือกส�ำหรับทุกคน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์
ประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากชนิด N95 และชุดป้องกันส่วน
บุคคล หรือที่เรียกว่าชุด PPE ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องหาหน้ากาก
ทีม่ สี มบัตใิ กล้เคียงกับหน้ากากชนิด N95 และชุด PPE ทีต่ ดั เย็บ
ภายในประเทศและสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ทดแทน
เนื่องจากไม่สามารถน�ำเข้ามาจากต่างประเทศได้ทันการณ์และ
ทุกประเทศทั่วโลกต่างมีความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้
เป็นอย่างมาก เพือ่ เป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทคี่ ดิ ค้น
ขึน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดมาตรฐานและทดสอบสมบัตขิ อง
ผลิตภัณฑ์ทดแทนเหล่านี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดท�ำ “โครงการทดสอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส นั บ สนุ น การป้ อ งกั น เชื้ อ COVID-19” โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
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1. เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับประชาชนผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
2. เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันเชือ้ COVID-19
ที่โรงพยาบาลได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศล
3. เพื่ อ ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งการวิ จั ย และ
พัฒนา เพื่อน�ำไปสู่สมบัติที่ตรงตามความต้องการที่จะใช้งาน
หรือตามมาตรฐานสากล
โดยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่ต้องการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิตภายในประเทศเพือ่ ตอบสนองหน่วยงานภาครัฐ
ชุมชน และท้องถิ่น รวมถึงผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาล
หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถมาใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการฯ นีไ้ ด้ดำ� เนินการมาตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2563 ทีผ่ า่ นมา
จนถึงปัจจุบัน มีขอบเขตครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อ ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล สเปรย์
แอลกอฮอล์ และน�้ำยาฆ่าเชื้อประเภทต่างๆ
2. ผลิตภัณฑ์หน้ากาก ทัง้ ทีเ่ ป็นหน้ากาก N95 และหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า
3. ผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE ทั้งที่เป็น
แบบชุดเสื้อคลุมแขนยาวหรือชุดกาวน์ (isolation gown) และ
ชุดคลุมป้องกันทั้งร่างกายหรือชุดหมี (coverall)
*ผู้อ�ำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
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กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อ

สารฆ่าเชื้อที่ใช้ทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ชนิด
ที่ ใช้ กั บ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ และชนิ ด ที่ ใช้ กั บ พื้ น ผิ ว ต่ า งๆ กรม
วิทยาศาสตร์บริการได้ท�ำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์น�้ำยาฆ่าเชื้อ
ชนิดทีใ่ ช้กบั ร่างกายมนุษย์ นัน่ คือ เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ไป
แล้วทั้งสิ้นกว่า 250 ตัวอย่าง พบว่า ในกลุ่มของเจลและสเปรย์
แอลกอฮอล์ผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ก�ำหนดตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ก�ำหนดให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต�่ำ
กว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ส่วน
การตรวจสอบสารฆ่าเชื้อชนิดที่ใช้กับพื้นผิวต่างๆ ซึ่งสารฆ่าเชื้อ
เหล่านีเ้ หมาะส�ำหรับการฆ่าเชือ้ บนพืน้ ผิวของใช้และสิง่ แวดล้อม
ไม่แนะน�ำให้ใช้กับร่างกาย (ถ้าสัมผัสกับร่างกายอาจท�ำให้เกิด
การระคายเคืองได้) เช่น กลุ่มสารประกอบคลอรีน กลุ่มสาร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารกลุ่มแคตไอออนิก เป็นต้น ผลการ
ตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชือ้ ชนิดทีใ่ ช้กบั พืน้ ผิวต่างๆ มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์คดิ เป็นประมาณร้อยละ 75 โดยเปรียบเทียบ
เกณฑ์ก�ำหนดปริมาณสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ตาม
ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หน้ากาก

ผลิตภัณฑ์หน้ากากที่ส่งมาทดสอบในโครงการฯ นี้ มีทั้งที่
เป็นหน้ากากชนิด N95 และหน้ากากอนามัยแบบผ้า การทดสอบ
เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลและมาตรฐานระดับประเทศ
ครอบคลุมถึงสมบัติต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
ขนาดเล็ก (particle filtration efficiency) สมบัตคิ วามแตกต่าง
ของความดัน (differential pressure) สมบัตคิ วามแน่นของการ
สวมใส่ (fit test) การผ่านได้ของอากาศ (air permeability)
ความคงทนของสีต่อการซัก ปริมาณสีเอโซ (azo dye) ปริมาณ
สารฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) และสมบัติการสะท้อนน�้ำ
(water repellency) โดยสมบัตดิ งั กล่าวข้างต้นสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หน้ากากทัง้ ทีเ่ ป็นประสิทธิภาพ
ด้านการป้องกันและสมบัติด้านความปลอดภัยของผู้สวมใส่
เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้จะแพร่กระจายในรูปของ
ละอองฝอย หรือที่เรียกว่า droplet สมบัติการกรองอนุภาค
และสมบัตกิ ารสะท้อนน�ำ้ จึงเป็นสิง่ บ่งบอกถึงสมรรถนะด้านการ
ป้องกัน ผลจากการทดสอบตัวอย่างพบว่า หน้ากากชนิด N95
บางส่วนที่ได้รับการบริจาคไม่มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐาน
ก�ำหนด ส่วนหน้ากากอนามัยแบบผ้าประมาณร้อยละ 50
มีสมบัติการกันละอองฝอยได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคล

โครงการฯ นี้ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นจ�ำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบริจาค ซึ่งมีหลากหลาย
รู ป แบบ ทั้ ง ที่ เ ป็ น แบบชุ ด เสื้ อ คลุ ม แขนยาวหรื อ ชุ ด กาวน์
(isolation gown) และ ชุดป้องกันแบบ coverall หรือชุดหมี
ผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงาน
เครื อ ข่ า ยภาคี สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของกรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ว่าชุด PPE ประมาณ 90-95% ไม่สามารถใช้ใน
ห้องศัลยกรรมผ่าตัดที่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคหรือสารคัดหลั่ง
โดยตรงได้ แต่สามารถใช้กับงานที่มีความเสี่ยงน้อยลง เช่น
ระดับคัดกรองผู้ป่วย
ด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชือ้
COVID-19 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุดป้องกันส่วนบุคคลแบบ isolation gown ซึง่ เป็นรุน่ ทีส่ ามารถ
น�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้มากกว่า 20 ครั้ง ได้มีการแถลงข่าวถึงความ
ส�ำเร็จไปเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา การพัฒนาดังกล่าวเป็นการผนึกก�ำลัง
ของ 2 กระทรวง และ 4 องค์กรเอกชน โดยกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งประกอบไปด้วย 5
หน่วยงานหลัก คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค
และองค์การเภสัชกรรม ส่วน 4 องค์กรเอกชนนัน้ ประกอบไปด้วย
สมาพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ขณะนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กับผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันแบบ coverall ที่ผลิตและพัฒนาโดย
ประเทศไทย เป็นชุดที่สามารถป้องกันและสามารถเข้าห้อง
ผ่าตัดได้และสามารถใช้ซ�้ำได้อีกด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ
สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำหรับผู้ที่สนใจส่งผลิตภัณฑ์ หน้ากาก N95 หน้ากาก
อนามัยแบบผ้า ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์และสารฆ่าเชื้อ
ต่างๆ มาทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
ประเทศและระดับสากล สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
www.dss.go.th/labcovid/ หรือสอบถามได้ที่ Call center
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