




 

 

 

 

 
 

คําถามท่ีพบบอย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

“การผลิตหนากากอนามัย เขาขายเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพหรือไม” 
 

นางสาวสกุณา คุณวโรตม 

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข  
  

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ซ่ึงเปนโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนใหมในชวงปลายป พ.ศ. 2562 และแพรไปท่ัวโลกอยางรวดเร็ว 
โรคโควิด 19 สามารถแพรกระจายจากคนสูคนผานทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ เชน 
น้ํามูก น้ําลาย เปนตน ทุกประเทศจึงมีการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอยางเขมงวด โดยประเทศไทยไดออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดให
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เปนโรคติดตออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 มีอาการไข ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายท่ี
มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจลมเหลว และอาจถึงข้ันเสียชีวิต นายกรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศขอกําหนดตามความในมาตรา 9 
แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกขอกําหนดและขอปฏิบัติแกสวน
ราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็วและปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรง
มากข้ึน โดยมาตรการท่ีสําคัญมากประการหนึ่งคือ การสวมหนากากอนามัย ซ่ึงประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารและ
ตื่นตัวตอการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 สงผลใหหนากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาแพง ดังนั้น จึงมี        
ผูประกอบกิจการดําเนินการผลิตหนากากอนามัยและหนากากผาเพ่ือจําหนายเปนจํานวนมาก จากเหตุการณ
ดังกลาวนี้ ทําใหมีผูประกอบกิจการ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ปรึกษาหารือการตีความขอกฎหมายเขามายัง     
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขเปนจํานวนมาก วา “การผลิตหนากากอนามัย” เขาขายเปนกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซ่ึงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือไม  

 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ในฐานะท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการใหคําแนะนําปรึกษา
แกเจาหนาท่ี ผูประกอบกิจการ และประชาชนท่ัวไปในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ       
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบังคับใชภายในเขตพ้ืนท่ี               
เพ่ือควบคุมดูแลการประกอบกิจการตางๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงในสถานการณท่ีมีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 นี้ ราชการสวน
ทองถ่ินควรตองกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขอยางเครงครัด โดยจะเปนการดําเนินงานท่ี
เสริมกันกับมาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขมีชองทางการใหบริการ
ตอบขอหารือท้ังทางเว็บไซต Line group ทางหนังสือราชการ และทางโทรศัพท 
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 ความรูท่ีนํามาใช ประกอบดวย ความรูดานกฎหมาย เชน คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คูมือแนวทางการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558      
ความรูดานวิชาการ เชน กระบวนการผลิตหนากากอนามัย และการคนควาหาขอมูลคํานิยามจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 การตอบขอหารือตามกฎหมายนั้น ตองมีความรูและทักษะในการคิดวิเคราะห
เชื่อมโยงขอกฎหมาย การตีความบทบัญญัติกฎหมาย รวมถึงตองมีความรูดานวิชาการท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ยังตองมี
ทักษะในการสืบคนหาขอมูล ทักษะการประสานงาน การปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เม่ือมีผูขอคําปรึกษาหารือเขามา 
ผูรับผิดชอบตอบขอหารือจะตองวิเคราะหขอเท็จจริงตามขอหารือ วิเคราะหบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของ    
สืบคนบันทึกตอบขอหารือกรมอนามัยท่ีเผยแพรบนเว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือตรวจสอบวา     
ขอหารือดังกลาวเคยมีแนวคําตอบไวแลวหรือไม หากมีแนวคําตอบแลวใหนํามาเทียบเคียงและตอบขอหารือไดเลย   
แตหากสืบคนแลวพบวายังไมเคยมีแนวคําตอบหรือยังคงไมแนใจในเรื่องการตีความขอกฎหมายท่ียังไมชัดเจน      
ใหดําเนินการปรึกษาหารือเพ่ือนรวมงานและหัวหนากลุมงาน หากยังไมมีขอยุติ อาจ (ราง)แนวคําถาม-คําตอบและ
ปรึกษาหารือใน Line group ของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หากยังไมมี    
ขอยุติอีก ก็สามารถเสนอใหกลุมสงเสริมการใชกฎหมาย นําเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขพิจารณาตอไป ซ่ึงในกรณีท่ีหารือมาดังกลาวขางตนนี้ ผูรับผิดชอบตอบ
ขอหารือไดปรึกษาหารือเจาหนาท่ีในหนวยงาน จัดทํา (ราง) แนวคําถาม-คําตอบขอหารือและสงเขา Line group 
ของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทาง
ในการตอบขอหารือเพ่ือใหการตอบขอหารือไปในแนวเดียวกัน ดังนี ้

 

 
 

 

 คําถาม “การผลิตหนากากอนามัย” เขาขายเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 หรือไม 

ขอมูลดานวิชาการ หนากากอนามัยใชแลวท้ิงสําหรับการแพทยนั้นจะเปนเสนใยแบบ Non-woven สามชั้น        

ผานอนวูฟเวน (NON-WOVEN) เปนวัสดุท่ีมีลักษณะคลายผาทํามาจาก เสนใยท่ีถูกติดกันไวดวยสารเคมี เชิงกล 

ความรอน หรือการทําละลาย ซ่ึงเปนคําท่ีใชกันในอุตสาหกรรม นอนวูฟเวน (nonwovens) หรือผาไมถักไมทอ 

หนากากอนามัยเปนตัวอยางหนึ่งของผลิตภัณฑท่ีทําจากนอนวูฟเวน โดยนิยามแลวนอนวูฟเวน คือ ผาท่ีเกิดจากการ

ข้ึนรูปจากเสนใยโดยตรง ซ่ึงแตกตางจากผาทอ หรือผาถักโดยท่ัวไปท่ีมีการข้ึนรูปเสนใยใหเปนเสนดายกอนแลว    

จึงนําไปข้ึนรูปเปนผา ดังนั้นถาเรานําเอาแผนนอนวูฟเวนมาสองกลองขยายดูโครงสรางกัน ชัดๆ ก็จะเห็นเปนเสนใย

พาดสานกันไปมาในทุกทิศทาง นอนวูฟเวนมีขอเดนคือ สามารถออกแบบใหมีลักษณะและสมบัติท่ีหลากหลาย

เพ่ือใหเหมาะสม สําหรับการใชงานท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงลักษณะและสมบัติท่ีหลากหลายของนอนวูฟเวนนี้เกิดจาก

การเลือกใชเสนใยท่ีมีอยูหลากหลายชนิดท้ังเสนใยธรรมชาติและเสนใยประดิษฐผสมผสานกับกระบวนการข้ึนรูป

นอนวูฟเวนท่ีสามารถทําไดหลายเทคนิค หนากากอนามัยใชแลวท้ิงสําหรับการแพทยนั้นจะเปนเสนใยแบบ Non-woven 

สามชั้น กระบวนการผลิตหนากากอนามัยทางการแพทย วัสดุหลักอยาง Non-woven นั้นจะถูกแขวนเอาไวบน

อุปกรณเพ่ือใหสามารถปอนเขาเครื่องผลิตไดอัตโนมัติจากนั้นจึงทําการติดหวงคลองหูและทําการฆาเชื้อดวย

กระบวนการ Sterilized ดวย Ethylene Oxide และท้ิงไว 7 วัน เพ่ือใหระเหย  

คําถาม 
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โดยข้ันตอนเบื้องตนมีดังนี้ 1. ผสมผสาน  Non-woven ท้ังสามชั้นเขาดวยกัน 2. เย็บลวดสําหรับปรับทรงจมูกเขากับผา 

Non-woven 3. พับหนากากใหเปนชั้น 4. ตัดขนาดใหพอดีกับหนากาก 1 ชิ้น 5. เสริมความแข็งแรงใหกับขอบหนากาก 

6. ติดหวงสวมเขากับมุมท้ังสี่ดานของหนากากดวยอุปกรณความรอน 7. ฆาเชื้อ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 “เย็บ” ก. ทําใหติดกันโดยใชเข็มรอยดายหรือเชือกเปนตนแทง
ข้ึนแทงลง เชน เย็บผา เย็บกระสอบ ใชตอกหรือหวายเปนตนท่ีมีปลายแหลมแทงข้ึนลงเพ่ือรอยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง        
ใหติดกัน เชน เย็บจาก ใชเครื่องอุปกรณกดทําใหกระดาษติดกันดวยลวดเย็บ เชน เย็บกระดาษ กลัดใหติดกัน                
ดวยไมกลัด เปนตน เชน เย็บกระทง. 
ขอกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 ประเภทท่ี 10(5) การเย็บ 

ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร ขอบเขตความหมาย สถานท่ีท่ีทําการเย็บผา ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ โดยใชเครื่องจักร  

  

 
 

คําตอบ จากการวิเคราะหขอเท็จจริงและขอกฎหมายดังกลาวขางตน การผลิตหนากากอนามัย ซ่ึงมี

ลักษณะการนําผานอนวูฟเวน (nonwovens) มาตัด เย็บดวยเครื่องจักร ฆาเชื้อ จนเปนหนากากอนามัย โดยกิจกรรม

หรือกระบวนการผลิตหนากากอนามัยดังกลาวนี้ มีความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม รวมท้ังอาจ

กอใหเกิดเหตุรําคาญ เชน เสียงดังรบกวนจากเครื่องจักร ฝุนละอองจากเศษผากอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบ

ทางเดินหายใจ เปนตน ดังนั้น จึงมีความเห็นวา การผลิตหนากากอนามัยตามขอเท็จจริงท่ีไดหารือมานี้ เขาขายเปน

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทท่ี 10(5) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร 

แหลงขอมูลอางอิง :   

 การผลิตหนากากอนามัย, สืบคนเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2563. จาก 

https://www.mmthailand.com/ผลิตหนากากอนามัย 

 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, คูมือแนวทางการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, สืบคนเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2563. จาก 

http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=1LBook 
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