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หนากากอนามัยแบบธรรมดา อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจหนากากอนามัยแบบผา
(แฟชั่น)

สินคาอุปโภคบริโภค
(ไมใชเครื่องมือแพทย)ประเภท

     (ทางการแพทย) 

เครื่องมือแพทยประเภท 1

(อุตสาหกรรม/ ทางการแพทย) 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE)

#1: คุมครองสุขภาพ และปองกันไวรัส 

#2: เพื่อการทํางานในสภาพแวดลอม

ปลอดเชื้อ, ชุดผาตัด และงานดูแลผูปวย

จุดประสงค

ในการใชงาน
เพื่อความสวยงาม, 
หลีกเลี่ยงมลภาวะและไวรัส

ชวยใหผูสวมใสลดการสัมผัสกับละออง 
เช้ือโรคท่ีสงผลตอระบบทางเดินหายใจ 
รวมถึงส่ิงปนเปอนอ่ืน ๆ 
เชน อนุภาคขนาดเล็ก กาซ หรือสารระเหย

Ratings ไมมี แบงชนิดตามลําดับ / ประเภท “N” / FFP ratings

ขอกําหนด

และมาตรฐาน

Consumer 
Regulations
(CPSIA, REACH, GB.) 
Normal

Medical Device Directive 
93/42/EC
Medical Device Regulation 
2017/745
EU: EN 14683
(Type I, Type II & Type IIR)
US: ASTM F2100 (Level)

อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE)
EU: EN 149
(FFP1, FFP2 & FFP3)
US: NIOSH (“N” ratings)

ตัวอยาง

ผลิตภัณฑ

ขอกําหนด

ของ US 

• NO NOTIFIED BODY Required
(except if sterile function)

• CE marking on packaging
and label

ขอกําหนด

ของ EU

• NOTIFIED BODY Required
• CE marking + Notified Body #

• Premarket Notification
[510(k)] Submissions /
FDA-2003-D-0305

• Premarket Notification
[510(k)] Submissions /
NIOSH

• ไมกําหนดการรับรอง
อยางเปนทางการ

• BV แนะนําการทํา
Due Diligence
Approach (Protocol 
on CPSD)

การทดสอบและการตรวจสอบ
บูโร เวอริทัส มีผูตรวจสอบที่ไดรับการรับรองกระจายตัวอยูในประเทศผูผลิตหนากากอนามัยรายใหญทั่วโลก ขั้นตอนการตรวจสอบ 
จะตรวจสอบถึงคุณภาพ ประเภท และรายละเอียดตาง ๆ รวมถึงการทดสอบ ณ แหลงผลิต ทั้งการวัดขนาดผลิตภัณฑ 
คุณภาพของคลิปหนีบจมูก ทดสอบแรงดึงจากรอยตอของหนากาก และการทดสอบสวมใสจริง
บูโร เวอริทัส มีหองทดลองอยูในหลายประเทศทั่วโลก เชน อเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งสามารถดําเนินการทดสอบหนากากอนามัย 
ไดทุกประเภท ผูเชี่ยวชาญทั่วโลกของเราสามารถดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพในการกรองเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน EN 
14683 ของยุโรป และมาตรฐาน ASTM F2101 ของสหรัฐอเมริกา การทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑหนากากอนามัยจาก
บูโร เวอริทัส สามารถยืนยันไดวาผลิตภัณฑเหลานั้นมีคุณภาพและสอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลก 

เรียนรูขอกฎหมาย
เมื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและสงออกระหวางประเทศการเขาใจขอกฎหมายคือกุญแจสําคัญในการไขประตูสูตลาด 
บูโร เวอริทัส สามารถชวยใหทานเขาใจมาตรฐานและขอกําหนดทองถิ่นที่จําเปนตอสินคาของคุณไดเปนอยางดี 
รวมถึงสนับสนุนดานการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางความคุนเคยกับ CE Mark และขอกฎหมายอื่น ๆ



บูโร เวอริทัส มีสาขาอยูใน 140 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีบริการอีกมากมายเกี่ยวกับหนากากอนามัยที่ครอบคลุมทุกเงื่อนไขของแตละทองถิ่น

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

โทร +66 2564 8041
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การบริหารจัดการ
และตรวจสอบเอกสาร
ในขั้นตอนกอนการขนสง (Pre-shipment stage) บูโร เวอริทัส สามารถชวยยืนยันความพรอมของเอกสาร รวมถึงหลักเกณฑ 
การทดสอบที่จําเปน การรับรองหองปฏิบัติการจากหนวยงานภายนอก ขอมูลผูคา และ Rating โดยรวมของหนากากอนามัย 
ไมเพียงเทานั้น บูโร เวอริทัส ยังมีความเชี่ยวชาญในบริการดานการรับรองความสอดคลองหรือ Verification of Conformity (VOC) 
ของสินคานําเขาจากหลายประเทศ

การตรวจประเมินโรงงาน
ไมวาจะเปนหนากากชนิดกรองอนุภาคหรือหนากากผา โรงงานผลิตจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่จําเปน เชน การฆาเชื้อเครื่องจักร 
พื้นที่ปลอดเชื้อ หองปลอดเชื้อ อุปกรณปองกัน และหองเก็บของที่เหมาะสม บูโร เวอริทัส จะใหบริการตรวจประเมินสถานที่
และโรงงานเพื่อใหสอดคลองกับขอปฏิบัติ

การประเมินผูผลิต
ผูผลิตและผูซื้อมักไมไดติดตอกันโดยตรง องคกรที่มีเครือขายทั่วโลกอยาง บูโร เวอริทัส จึงเสนอบริการประเมินผูผลิต (Supplier Assessment) 
ใหกับทุกทาน บริการนี้จะชวยใหผูซื้อสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิตหนากากอนามัยของบริษัทที่อาจเปนคูคาของพวกเขาได 
โดยทั่วไปจะเปนการประเมินผลบุคคลที่ 2 (2nd Party assessment) โดยพิจารณาจากขั้นตอนเฉพาะของสถานผลิต และมุงเนนที่วิธีการทางเทคนิค 
ของผูผลิต การประเมินของ บูโร เวอริทัส ครอบคลุมถึงดาน QHSE และ CSR เพื่อชวยใหลูกคาสามารถเลือกผูผลิตที่เหมาะสมที่สุดได บริการนี้สามารถ 
ใชไดกับหนากากอนามัยทุกประเภท ยกเวนหนากากอนามัยทางการแพทยที่มีความเกี่ยวของกับกฎหมายสหภาพยุโรป (EU directive)

การสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับเครื่องผลิตหนากากอนามัย
การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรอาจสงผลใหเกิดเหตุการณหรืออุบัติเหตุไดทุกรูปแบบ ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ ตลอดจนการ 

ใชงานปกติ ความปลอดภัยของพนักงานฝายปฏิบัติการจึงมีความสําคัญเปนอันดับแรก ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องจักรท่ีไดรับ 

การรับรองของ บูโร เวอริทัส สามารถชวยเหลือทานไดตลอดอายุขัยของเครื่องผลิตหนากากอนามัย ตั้งแตการรับรองดวยการ 

ตรวจสอบเปนระยะ (periodical inspection) จนถึงการปลดระวาง (decommissioning)

บูโร เวอริทัส สามารถใหการสนับสนุนทางเทคนิคตลอดทั้งการสําแดงขั้นตอนการทํางานของเครื่องจักร 

(หรือการประกอบเครื่องจักร) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในขั้นตอนของ CE Mark

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
บูโร เวอริทัส ไดรับการยินยอมใหดําเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐาน ISO 13485 ระบบมาตรฐานสากลนี้ระบุขอกําหนดของระบบบริหารงาน 
คุณภาพ ซึ่งองคกรตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการจัดหาอุปกรณการแพทย เชน หนากากอนามัยทางการแพทย เปนตน โดยตองรักษามาตรฐาน 
ในการปฏิบัติตามขอกําหนด และตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคาไวเสมอ มาตรฐานนี้มีโครงสรางมาจากระบบมาตรฐาน ISO 9001 เสริมดวยการมุงเนน 
การพัฒนาอยางตอเนื่องซึ่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอขอกําหนดและความตองการของลูกคา การจัดการความเสี่ยง และคงไวซึ่งแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
ระบุแบบแผนที่ปลอดภัย การผลิต และการจัดจําหนายอุปกรณการแพทย การปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 13485 นํามาซึ่งแบบแผนการปฏิบัติพื้นฐาน 
เพื่อใหผูผลิตหนากากอนามัยทางการแพทยสามารถดําเนินการตาม EU Medical Device Directive (MDD), EU Medical Device Regulation (MDR), 
และขอกฎหมายอื่นๆ ในขณะเดียวกันยังสามารถแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะผลิตหนากากอนามัยที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานซึ่งหมายรวมถึงทุกองคกร
ที่มีความเกี่ยวของกับวงจรชีวิตของหนากากอนามัย ตั้งแตการออกแบบและพัฒนา, การผลิต, การจัดเก็บ, และการจัดจําหนาย

การรับรองหนากากอนามัย หรือการชวยเหลือดานเทคนิคในขั้นตอนการสําแดงตน
ในสหภาพยุโรป ผูผลิตจะตองดําเนินการสําแดงหนากากอนามัยทางการแพทยประเภท 1 ดวยตนเอง และ บูโร เวอริทัส ไมสามารถใหการสนับสนุนดาน 

การรับรองหรือความชวยเหลือดานเทคนิคได 

ในสหรัฐอเมริกา หนากากอนามัยทางการแพทยจะตองมีความสอดคลองกับ ASTM F2100 และ บูโร เวอริทัส สามารถใหการสนับสนุนดานเทคนิคได

บูโร เวอริทัส ยังสามารถชวยเหลือผูผลิตและผูจัดจําหนายในการแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามและการรับรองระบบมาตรฐาน AS 4381

และระบบมาตรฐาน AS/NZS 1716 ของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด สําหรับหนากากอนามัยและอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ 




