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วคัซีน Covid 19 กบั เร่ืองน่ารู้ของหลอดฉีดยาจากพลาสติก 

จากสถานการณ์ของ Covid – 19 ท่ีมีการระบาดในตอนน้ี ไดมี้ส่ิงท่ีเป็นตวัช่วยให้ประชาชนและผูป้ระกอบการ ใน
อุตสาหกรรมไดโ้ล่งอก นัน่คือการวคัซีนโควิด-19 ซ่ึงปัจจุบนัวคัซีนท่ีกระจายไปมีประมาณ 2,100,000 โดส (เป็นขอ้มูลสะสม
ตั้งแต่วนัท่ี 28 ก.พ. -3 พ.ค. 2564) มีการฉีดวคัซีนโควดิไปแลว้ 1,498,617 โดส โดยผูท่ี้ฉีดไปแลว้ตอ้งรอประมาณ 3-4 สปัดาห์จึง
จะฉีดเข็มท่ี 2 นอกจากน้ียงัมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับวคัซีนอยา่งต่อเน่ืองจากภาครัฐฯ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดและ
สร้างภูมิคุม้กนัจาก Covid-19 เหตุการณ์ในขา้งตน้แสดงให้เราได้เห็นถึงความส าคญัของวคัซีน ท่ีเป็นความหวงัในการช่วย
ป้องกนัการระบาดของ Covid-19 ให้กบัประชาชนและผูป้ระกอบการอยา่งเราได ้แต่ส่ิงท่ีควบคู่ไปกบัวคัซีนและมีความส าคญั
ไม่นอ้ยไปกวา่กนั คือ หลอดฉีดยา โดยหลอดฉีดยาท่ีเราเห็นในปัจจุบนัถูกผลิตจากวสัดุพลาสติกเกือบทั้งช้ิน เพ่ือให้ผูอ่้านและ
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจหลอดฉีดยา ได้เขา้ใจและรู้จักกับผลิตภณัฑ์หลอดฉีดยาจากพลาสติกมากยิ่งข้ึน ในวนัน้ีทางสถาบัน
พลาสติกจะพาไปท าความรู้จกัผลิตภณัฑห์ลอดฉีดยาให้มากข้ึน วา่มีการผลิตมาจากวสัดุใด และขั้นตอนการผลิตจะเป็นอยา่งไร
กนับา้ง 

อา้งอิงจากบทความ ฐานขอ้มูลโครงสร้างอุตสาหกรรมวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices Intelligence 

Unit : MedIU)  รายงานทางสถิติของตลาดหลอดฉีดยาโลก หากยอ้นไปในปี 2561 พบวา่ ตลาดหลอดฉีดยามีอตัราการเติบโตอยู่
ท่ีร้อยละ 5.6 มีมูลค่าทางการตลาด 7.10 พนัลา้นเหรียญสหรัฐและคาดวา่จะเติบโตเพ่ิมข้ึนไปถึง 11 พนัลา้นเหรียญสหรัฐภายใน
ปี 2026 โดยตลาดมีความนิยมการใชห้ลอดฉีดยาแบบใชแ้ลว้ท้ิงท่ีท าดว้ยพลาสติก กวา่ร้อยละ 99  เม่ือเปรียบเทียบกบัหลอดฉีด
ยาท่ีท าจากวสัดุแกว้และวสัดุอ่ืนๆ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เข็มฉีดยาเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในปัจจุบนัไดแ้ก่ อุบติัการณ์ของโรค
เร้ือรังท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

หลอดฉีดยามีหลายขนาดและหลายประเภท ตามแต่ละวตัถุประสงค์ในการใชง้านทางการแพทย ์อาทิ หลอดฉีดยา
ทัว่ไป หลอดฉีดยาส าหรับฉีดสารอินซูลิน (insulin) หลอดฉีดยาวคัซีน หลอดฉีดยาชาหรือยาสลบ หลอดฉีดยาชนิดใชแ้ลว้ท้ิง
ส่วนใหญ่มกัผลิตจากวสัดุชนิดพอลิโพรไพลีน (polypropylene) ไดรั้บการออกแบบใหมี้หลายขนาดตั้งแต่ขนาด 1 มล. 2 มล. 5 
มล. 10 มล. และ 50 มล. หลอดฉีดยาส าหรับฉีดวคัซีน อาจมีขนาดบรรจุ 1  มล. และ 3 มล. และตอ้งเป็นหลอดฉีดยาท่ีสามารถ
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ถอดเปล่ียนหัวเข็มได้เท่านั้น ใช้คู่กับเข็มเบอร์ 21-25 ในการผสมหรือดูดวคัซีนจากขวดนั้นให้พิจารณาขนาดเข็มท่ีใช้ให้
เหมาะสมกบัปริมาณตวัยา เน่ืองจากวคัซีนบางชนิดจ าเป็นตอ้งมีการดูดหลายคร้ัง ผูใ้ชเ้ขม็ตอ้งสงัเกตเบอร์ของเข็ม เพ่ือใชง้านได้
อยา่งเหมาะสมกบัวคัซีน เช่นเบอร์ 25 ความยาว 1 น้ิว จะใชส้ าหรับฉีดวคัซีนเขา้กลา้มเน้ือ เขม็เบอร์ 26 หรือ 27 ความยาว1/2 น้ิว 
ส าหรับฉีดเขา้ชั้นใตผ้ิวหนงั   

วธีิการใชง้านคือ ผูใ้ชค้วรลา้งมือให้สะอาด สวมถุงมือทุกคร้ังท่ีใชง้าน จากนั้นกดกา้นสูบภายในตวักระบอกฉีดยาจุ่ม
ปลายเขม็ฉีดยาในตวัยา จากนั้นค่อยๆ ดึงกา้นสูบข้ึนเพ่ือท าการดูดตวัยา ในปริมาณท่ีตอ้งการ(เคร่ืองหมายปริมาตรบนหลอดฉีด
ยา) จากนั้นใชป้ลายเข็มฉีดยาฉีดลงบนผิวหนังหรือภาชนะโดยให้ท ามุมประมาณ 90 องศา หลงัใชง้านปลดเข็มฉีดยาออกจาก
กระบอกฉีดแลว้เก็บท้ิงใส่ภาชนะใหเ้รียบร้อย เพ่ือคดัแยกสู่ขยะติดเช้ืออยา่งเหมาะสมโดยการท้ิงในถงัขยะเฉพาะท่ีโรงพยาบาล
หรือคลินิกจดัหาไวใ้ห ้

รู้จกัช้ินส่วนของหลอดฉีดยา ส าหรับหลอดฉีดมีส่วนประกอบส าคญั 4 ช้ินส่วน  ไดแ้ก่ 

 

1.ส่วนกระบอกสูบ  

 

ผลิตดว้ยกระบวนการข้ึนรูปหลอด เคร่ือง Syringe Extruder Machine  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตตั้งตน้พลาสติกชนิด 
polypropylene (PP สญัลกัษณ์หมายเลข 5) หรือแกว้ท่ีอยูใ่นรูปของเมด็หรือผง ถูกน าสู่เคร่ืองอดัรีดผา่นทาง ช่องใส่ (Hopper) 

กระบวนการข้ึนรูปจะท า การอดัรีดพลาสติกผ่านความร้อน (heated chamber) เกลียวจะถูกน ามาใชเ้พ่ือข้ึนรูปพลาสติกเหลว
ใหเ้ป็นทรงกระบอก 
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กระบวนการพิมพเ์คร่ืองหมายปริมาตรบนหลอดฉีดยา  โดยใชเ้คร่ือง Syringe Printing machine ขีดและตวัเลขบอก

ปริมาตรจะถูกพิมพล์งบนหลอดฉีดยา เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งมีความ แม่นย  าและเท่ียงตรง ตอ้งผ่านการสอบเทียบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่

เคร่ืองหมายจะถูกปร้ินท์ในต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง หลงัจากนั้นหลอดฉีดยาจะถูกประกอบเขา้กบัส่วนของกา้นสูบ ส่วนยาง ลูกสูบ 

ส่วนเขม็ ปลอกเขม็ และท าการบรรจุ 

2.ส่วนก้านสูบ   

 

ผลิตดว้ยกระบวนการข้ึนรูปกา้นสูบ เคร่ือง Syringe Injection Molding Machine วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตตั้งตน้
พลาสติกชนิด polypropylene (PP สัญลกัษณ์หมายเลข 5) โดยก้านสูบหรือปลอกเข็มฉีดยาจะมีความซับซ้อนในรูปทรง
มากกวา่ตวัหลอด จึงตอ้ง อาศยัการฉีดเพ่ือข้ึนรูป 

3.ส่วนยางตดิปลายก้านฉีด ผลิตจากยางพารา จากนั้นน าช้ินส่วนของยางมาประกอบเขา้กบักา้นสูบเพ่ือใชง้าน 

 

4. หัวเข็ม (เบอร์ 14 ถึง 27) ผลิตจากวสัดุสแตนเลส จากนั้นน ามาเขา้สู่กระบวนการประกอบและบรรจุเพื่อใชง้าน 



 

 Page 4 of 5 
 

 

กระบวนการผลติหลอดฉีดยา 

 

ทั้ งน้ีการผลิตหรือการน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายเข็มฉีดยาในบ้านเรา ต้องค านึงถึงมาตรฐาน “ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมว่าดว้ยเร่ือง มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมกระบอกฉีดยาผ่านใตผ้ิวหนังปราศจากเช้ือชนิดใชค้ร้ังเดียว มอก. 

777-2552” ดว้ย 

การบริหารจดัการหลอดฉีดยาหลงัการใช้งาน 

หลงัจากท่ีไดท้ าความรู้จกักับหลอดฉีดยาไปแลว้ อีกหน่ึงเร่ืองส าคญัท่ีขาดไม่ได้เม่ือใชแ้ลว้จะตอ้งท าอย่างไร โดย
หลอดฉีดยาจัดว่าเป็นขยะมูลฝอยติดเช้ือ หากขาดการดูแลอย่างถูกตอ้ง อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของ
ผูใ้ชง้านได ้กลุ่มผลิตภณัฑห์ลอดฉีดยาจึงตอ้งมีการดูแล คดัแยก เก็บรวบรวม และการจดัการท่ีถูกตอ้ง,ปลอดภยัตามมาตรฐาน 
ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1. การคดัแยก 

ส าหรับหลอดฉีดยาจะถูกจดัอยูใ่นกลุ่มขยะติดเช้ือ การคดัแยกจึงตอ้งถูกคดัแยกตั้งแต่เร่ิมตน้การใชง้าน ดว้ยการไม่ท้ิง
ปะปนรวมกบัขยะประเภทอ่ืน ท่ีไม่มีการปนเป้ือนในอุปกรณ์หรือภาชนะส าหรับจดัเก็บอยา่งเหมาะสม 
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2. การเก็บรวบรวม 

กลุ่มผูใ้ชง้านหรือแพทย ์จะมีภาชนะส าหรับรองรับรวบรวมเพ่ือน าไปก าจดัต่อ ซ่ึงอาจจะเป็นกล่องหนา หรือ ภาชนะ
บรรจุท่ีมีความหนาป้องกนัการท่ิมทะลุ ควรรวบรวมประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของภาชนะ เพื่อให้เหลือพ้ืนท่ีไวปิ้ดฝาภาชนะและ
ป้องกนัการปิดไม่สนิท หรือท่ิมทะลุขณะปิดฝาภาชนะ จากนั้นหลอดฉีดยาท่ีถูกบรรจุรวมกนัในภาชนะ จะตอ้งถูกน าไปยงัจุดขน
ยา้ยเพ่ือด าเนินการต่อไป และท่ีส าคญัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนยา้ยตอ้งการมีการดูแลและท าความสะอาดหลงัจากใชง้านแลว้ทุก
คร้ัง 

3. การขนยา้ย 

ส าหรับหลอดฉีดยาท่ีผ่านการใชง้าน การคดัแยก และการรวบรวมแลว้อีกขั้นตอนก่อนการก าจดัคือการขนยา้ย ใน
ขั้นตอนน้ี ส่วนมากทางโรงพยาบาลหรือจุดบริการอนามยัต่างๆ จะมีเคร่ืองมือส าหรับการขน ทั้งรถเข็น หรือถงัขยะแดง ตาม
ความเหมาะสมเพ่ือสามารถขนยา้ยไปสู่จุดเพ่ือเตรียมการก าจดัต่อไป 

4. การก าจดั 

หลอดฉีดยา จดัเป็นขยะติดเช้ือ เม่ือผ่านการคดัแยกและรวบรวมแลว้ วิธีการก าจดัส าหรับขยะกลุ่มน้ีมกัเป็นแนวทาง
เดียวคือการก าจดั โดยการก าจดัจะตอ้งผา่นกระบวนการ 2 ส่วน 

1. การท าลายเช้ือ ในการท าลายเช้ือจะมีดว้ยกนัหลากหลายวิธี ทั้ งการท าลายเช้ือดว้ยไอน ้ า การท าใชค้วาม
ร้อนแต่ในท่ีน้ีขอพดูถึงวธีิการเผาท าลายเช้ือโรค โดยการเผาท าลาย ซ่ึงเตาเผาตอ้งมีหอ้งเผามูลฝอยติดเช้ือเผาท่ีอุณหภูมิ
ไม่ต ่ากวา่ 760 องศา และหอ้งเผาควนัและก๊าซพิษท่ีอุณหภูมิไม่ต ่ากวา่ 1,000 องศา 

2. การก าจดัขั้นสุดทา้ย เป็นการน ากากท่ีเหลือจากการท าลายเช้ือจนมัน่ใจวา่ปลอดภยั แลว้น าไปก าจดัดว้ย
วธีิการท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล เช่น การฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

 

เพ่ิมเติมในส่วนการดูแลหลงัการใชง้าน ส าหรับผูใ้ชง้านหลอดฉีดยา ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งน าหลอดฉีดยากลบัไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัสามารถน าหลอดฉีดยาท่ีใชแ้ลว้ไปจดัท้ิงอยา่งถูกวธีิโดยฝากทางโรงพยาบาลท่ีผูใ้ชง้านใชบ้ริการอยูไ่ดด้ว้ย เพ่ือให้
หลอดฉีดยาติดเช้ือเหล่าน้ีสามารถถูกก าจดัไดอ้ยา่งถูกวธีิและสุขลกัษณะ 

สถาบนัพลาสติกร่วมเป็นหน่ึงหน่วยงานท่ีเป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 ขอส่งก าลงัใจไปยงั
ผูป่้วยและผูท่ี้รักษาตวัทุกท่าน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีร่วมต่อสู้งกบัการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ณ ขณะน้ี 
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นอกจากน้ีสถาบนัพลาสติกยงัพร้อมให้การสนับสนุนการพฒันาเพ่ืออุตสาหกรรมการแพทยท่ี์กา้วหน้า ทั้งการออกแบบและ
พฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์เคร่ืองมือแพทยจ์ากพลาสติก และท่ีส าคญัสถาบนัพลาสติกยงัมีเวบ็ไซต์ข่าวสารอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ภายใต้ช่ือ medicaldevices.oie.go.th จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยไ์ดศึ้กษาและติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

สามารถติดตามเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ของสถาบนัพลาสติกไดท่ี้ 
Website : https://www.thaiplastics.org/ 

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบนัพลาสติก 
Line : @Thaiplastics 
Youtube Official : Thaiplastics 
Tel: 02-391-5340-43  
 

อา้งอิงเน้ือหาโดย  

http://medicaldevices.oie.go.th/box/Article/9784/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B
8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2.updated.pdf 
https://th.misumi-ec.com/th/pr/recommend_category/syringe201907/ 
https://www.hfocus.org/content/2021/05/21568 
http://www.phraehospital.go.th/webinternal/nursing/images/page/file/1008171847VNS7B1.PDF 
http://www.phh.go.th/home/images/suchon/infect.pdf 
https://env.anamai.moph.go.th/webupload/migrated/files/env/n722_d50370459253e3fd1ef8d6f0a817cf76_f01
1.pdf 
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http://www.phraehospital.go.th/webinternal/nursing/images/page/file/1008171847VNS7B1.PDF
http://www.phh.go.th/home/images/suchon/infect.pdf
https://env.anamai.moph.go.th/webupload/migrated/files/env/n722_d50370459253e3fd1ef8d6f0a817cf76_f011.pdf
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