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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ข้อแนะน าคุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

แนบท้ายประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
๑. ขอบข่าย 

ข้อแนะน ำฉบับนี้ครอบคลุมคุณลักษณะของหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำท ำจำกเส้นใยธรรมชำติ เส้นใย
ประดิษฐ์ หรือเส้นใยผสม ส ำหรับใช้งำนทั่วไป ตัดเย็บแบบ ๒ ชั้นขึ้นไป ไม่ครอบคลุมถึงหน้ำกำกอนำมัย
เพ่ือใช้งำนทำงกำรแพทย์ และหน้ำกำกที่ท ำจำกเส้นใยไม่ถักทอ (nonwoven) 

 
๒. เอกสารอ้างอิง 

๒.๑ ASTM F2299-03 (2017) Standard Test Method for Determining the Initial 
Efficiency of Materials Used in Medical Face Masks to Penetration by 
Particulates Using Latex Spheres 

๒.๒ EN 14683:2019 Medical face masks - Requirements and test methods 
๒.๓ AATCC 22-2017 Water Repellency: Spray Test 
๒.๔ ISO 14362-1:2017 Textiles - Methods for determination of certain aromatic 

amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo 
colorants accessible with and without extracting the fibres 

๒.๕ มอก. ๑๒๑ วิธีทดสอบสิง่ทอ เล่ม ๓๓-๒๕๕๖ ฟอร์แมลดีไฮด์อิสระและฟอร์แมลดีไฮด์จำกกำร
แยกสลำยโดยวิธีสกัดด้วยน้ ำ 

 
๓. ระดับคุณภาพ  

หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำแบ่งออกเป็น ๖ ระดับ ตำมประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำค และสมบัติกำร
สะท้อนน้ ำ ดังนี้ 

 
ระดับท่ี ๑      ป้องกันฝุ่นได้พอใช้ ป้องกันละอองฝอยไดน้้อย 
ระดับท่ี ๑   ป้องกันฝุ่นได้พอใช้ ป้องกันละอองฝอยได้ดี 
ระดับท่ี ๒    ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยไดน้้อย 
ระดับท่ี ๒  ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยไดดี้  
ระดับท่ี ๓    ป้องกันฝุ่นได้ดีมำก ป้องกันละอองฝอยได้ดนี้อย  
ระดับท่ี ๓   ป้องกันฝุ่นได้ดีมำก ป้องกันละอองฝอยไดดี้  

 
๔. คุณลักษณะท่ีต้องการ 

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป  
ต้องสะอำด ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อผ้ำหรือวัสดุและรอยตะเข็บ (ถ้ำมี) ต้องปรำศจำก

ข้อบกพร่องที่มีผลต่อกำรใช้งำน เช่น รอยแยก รอยขำด เป็นรู 
กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจตัวอย่ำงก่อนและหลังกำรซัก 
กำรซักตัวอย่ำงให้ปฏิบัติตำมวิธีในข้อ ๕.๕     
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๔.๒ คุณลักษณะส ำหรับกำรใช้งำนและควำมปลอดภัย 
 

ตารางท่ี ๑ คุณลักษณะที่ต้องกำรของหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ 
 

รำยกำร
ที ่

คุณลักษณะ เกณฑ์กำรยอมรับ วิธีทดสอบ 
ระดับที ่ 

๑ 
ระดับที ่ 
๑ 

ระดับที ่
๒ 

ระดับที ่
๒ 

ระดับที่  
๓ 

ระดับที ่
๓ 

๑ ประสิทธิภำพกำรกรอง
อนุภำคขนำด ๓ ไมครอน, 
% 

       

    - ก่อนซัก ≥ ๗๐ ≥ ๗๐ ≥ ๘๐ ≥ ๘๐ ≥ ๙๐ ≥ ๙๐ ข้อ ๕.๒ 
    - หลังซัก (๒๐ ครั้ง) ≥ ๖๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๐ ≥ ๘๐ ≥ ๘๐ ข้อ ๕.๕ 

๒ กำรสะท้อนน้ ำ, 
ไม่น้อยกว่ำระดับ 

 
 

 
 

     

    - ก่อนซัก ISO 1 ISO 3 ISO 1 ISO 3 ISO 1 ISO 3 ข้อ ๕.๓ 
    - หลังซัก (๒๐ ครั้ง) ISO 1 ISO 3 ISO 1 ISO 3 ISO 1 ISO 3 ข้อ ๕.๕ 

๓ ควำมแตกต่ำงของควำมดัน 
(P), mmH2O/cm2 

  

   - ก่อนซัก  ๕.๐* ข้อ ๕.๔ 

   - หลังซัก (๒๐ ครั้ง)  ๕.๐* ข้อ ๕.๕ 

๔ ปริมำณสีเอโซ (azo dye) 
ที่ให้แอโรแมติกแอมีน**, 
mg/kg 

≤ ๓๐ 
 

 

ข้อ ๕.๖ 

๕ ปริมำณฟอร์แมลดไีฮด์, 
mg/kg 

≤ ๗๕ ข้อ ๕.๗ 

หมำยเหตุ   * ควำมแตกตำ่งของควำมดัน ๕.๐ mmH2O/cm2 หรือประมำณ ๔๙.๐๓๓๒๕ Pa/cm2 (อ้ำงอิงอุณหภูมิน้ ำที่ ๔ องศำเซลเซียส) 
             ** หมำยถึง แอโรแมติกเอมีน (aromatic amine) ๒๔ ชนิด (อ้ำงอิงตำม ISO 14362) 
 

๕. การทดสอบ  
๕.๑ ทั่วไป 

ให้ทดสอบหน้ำกำกผ้ำชิ้นใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือกำรซักมำก่อนเท่ำนั้น โดยทดสอบ
หรือตัดชิ้นทดสอบบริเวณท่ีไม่มีตะเข็บ 
๕.๒ ประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคขนำด ๓ ไมครอน  

ทดสอบหน้ำกำกจ ำนวน ๕ ชิ้น โดยแต่ละชิ้นให้ตัดชิ้นทดสอบจำกหน้ำกำกทุกชั้นรวมกัน แล้ว
ทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM F2299-03 (2017) รำยงำนค่ำเฉลี่ย  
๕.๓ กำรสะท้อนน้ ำ 

ทดสอบหน้ำกำกจ ำนวน  ๓ ชิ้น เฉพำะหน้ำกำกชั้นนอกสุด ตำมมำตรฐำน AATCC 22-2017 
รำยงำนระดับต่ ำสุด 
๕.๔ ควำมแตกต่ำงของควำมดัน 

 ทดสอบหน้ำกำกจ ำนวน ๕ ชิ้น โดยแต่ละชิ้นให้ตัดชิ้นทดสอบจำกหน้ำกำกทุกชั้นรวมกัน แล้ว
ทดสอบตำมมำตรฐำน EN 14683:2019 รำยงำนค่ำเฉลี่ย 

 



๓/๓ 

๕.๕ กำรซัก 
ท ำกำรซักด้วยมือ โดยแช่ตัวอย่ำงในสำรละลำยผงซักฟอกมำตรฐำนควำมเข้มข้น ๕ กรัมต่อ

ลิตร เป็นเวลำ ๑๐ นำที ที่อุณหภูมิห้อง จำกนั้นขยี้เบำๆ ประมำณ ๓๐ วินำที ล้ำงด้วยน้ ำกลั่น
จ ำนวน ๓ ครั้ง บีบน้ ำออกให้หมำด แล้วปล่อยให้สะเด็ดน้ ำ ท ำซ้ ำจนครบกำรซักจ ำนวน ๒๐ ครั้ง 
แล้วท ำให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง จำกนั้นท ำกำรตรวจพินิจคุณลักษณะทั่วไปของหน้ำกำกที่ซักแล้วรวม
รอยตะเข็บ (ถ้ำมี) และทดสอบคุณลักษณะส ำหรับกำรใช้งำนตำมวิธี ข้อ ๕.๒ ข้อ ๕.๓ และ ๕.๔ 
๕.๖ ปริมำณสีเอโซ ที่ให้แอโรแมติกแอมีน  

ทดสอบหน้ำกำกจ ำนวน ๒ ชิ้น ทุกชั้นที่เป็นผ้ำสี ตำมมำตรฐำน ISO 14362-1 : 2017  
รำยงำนค่ำเฉลี่ย 
๕.๗ ปริมำณฟอร์แมลดีไฮด์ 

ทดสอบหน้ำกำกจ ำนวน ๒ ชิ้น โดยตัดตัวอย่ำงจำกทุกชั้นรวมกัน ตำมมำตรฐำน มอก. ๑๒๑ 
เล่ม ๓๓-๒๕๕๖ รำยงำนค่ำเฉลี่ย  

 
๖. การจัดระดับคุณภาพ  

ให้ตัดสินระดับคุณภำพโดยใช้เกณฑ์กำรยอมรับในข้อ ๔ 
กรณีคุณลักษณะของตัวอย่ำงก่อนและหลังกำรซักไม่สัมพันธ์กับเกณฑ์กำรยอมรับในตำรำงที่ ๑ ให้

พิจำรณำระดับคุณภำพโดยใช้คุณลักษณะของตัวอย่ำงหลังกำรซักเท่ำนั้น 
 
๗. ข้อแนะน าอ่ืน 

ให้ศึกษำข้อกฎหมำยเรื่อง กำรบรรจุ เครื่องหมำยและฉลำกเพ่ิมเติมจำก ประกำศคณะกรรมกำรว่ำ
ด้วยฉลำก เรื่อง ลักษณะของฉลำกสินค้ำที่ควบคุมฉลำก พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
๘. กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจำก กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ องค์กำรเภสัชกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สถำบันพัฒนำ
อุตสำหกรรมสิ่ ง ทอ  สมำคม อุตสำหกรรมทอผ้ ำ ไทย  สมำคม อุตสำหกรรม เครื่ อ งนุ่ งห่ ม ไทย 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  
 


