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การป้องกันไวรัสเมอร์ส กับ การเลือกใช้ หน้ากากอนามัย - Facemask 

By Kullaya G. from MissConsult.com | www.missconsult.com | 2015 

ไวรัสเมอร์ส เชื้อไวรัสที่พบว่ายัง
ไม่ยาที่รักษา และพบผู้ป่วยใน
ประเทศไทย ทำให้คนไทยเริ่ม
ตื่นตัวในการใช้หน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
Facemask หรือ หน้ากากอนามัย ที่ ณ 

ปัจจุบันเป็นที่นิยม เพราะเป็นหนึ่งใน

อุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ปกป้องจากการรับเชื้อไข้

หวัดต่างๆ รวมถึง ไวรัสมอร์ส 

ผู้เขียนขอไม่เขียนถึงความหมายของ 

Facemask มากนักเพราะเห็นว่ามีบทความ

มากมายที่ให้ความหมายในตัวของ 

Facemask ไว้พอสมควร ดังนั้นขอเน้นถึงวิธี

การที่เราจะเลือก Facemask มาใช้และวิธีการ

ใช้อย่างถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ได้แก่ท่านผู้

สนใจได้มากกว่า 

ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทความที่ออกมา

เกี่ยวกับเรื่องของ Facemask ทำให้คิดว่าการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์ของ

ตนเองที่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนี้ร่วม

กับบริษัทต่างชาติ ทั้ง ญี่ปุ่น เยอรมัน อเมริกา 

ที่เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็น 3M, Kimberly 

Clark, Henry Schein และ อื่นๆ โดยเร่ิมต่ัง

แต่กระบวนการหาวัตถุดิบ จนถึงข้ันตอน

การผลิต ตรวจสอบและการจัดจำหน่าย 

ทำให้มีความเข้าใจในสินค้าตัวนี้ในระดับที่

สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อ

ประโยชน์สำหรับผู้ต้องการใช้ facemask ให้

เกิดประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด 

สำหรับ Facemask ในต่างประเทศ จัดเป็น 

Medical Device หรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

โดยมีข้อกำหนด และ กฏเกณฑ์ ควบคุม การ

ผลิต และคุณภาพ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว โดย

จัดให้เป็น Personal Protective Equipment 

(EPP) ที่ต้องมีมาตรฐานควบคุม 

สำหรับประเทศไทยเอง ผู้เขียนคิดว่า ยังขาด

ความเข้าใจในการเลือก “Facemask” มาใช้ ผู้

เขียนจึงคิดว่า ในฐานะผู้บริโภคการเข้าใจ

ความหมาย ไม่มีความสำคัญมากเท่ากับ การ

ใช้สินค้าตัวนี้กันอย่างถูกต้อง 

ตามที่กริ่นเบื้องต้นว่า Facemask หรือ 

หน้ากากอนามัย ถือเป็นเครื่องมือแพทย์ ดัง

นั้น ส่ิงแรกที่เราต้องคิดคือ วัตถุดิบที่นำมาใช้ 

และ มาตรฐานทางการผลิต ตลอดทั้ง การ

รับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้  

เพราะ ถ้าไม่รู้ โอกาสในการเลือกใช้ของที่ไม่

เหมาะสมก็มีมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพตาม

ที่คาดหวัง

หน้าการอนามัย กับ 
ไวรัสเมอร์ส 
MERS-CoV 
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เว็บไซด์ที่น่ารู้ 
สำหรับการหาข้อมูลของ 
หน้ากากอนามัย หรือ 

Facemask 
  
1. The Food and Drug 
Administration (FDA) - 
www.fda.com หรือเข้าไปที่ 
http://www.fda.gov/
MedicalDevices/
default.htm  แล้ว search หา 
คำว่า facemask  
อ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับ
คุณภาพของหน้ากากอนามัย
สำหรับการป้องกันเชื้อโรค 
และ ไวรัสเมอร์ส 

2. The Nelson Lab Test - 
www.nelsonlabs,com ห้อง
ทดสอบมาตรฐานและได้รับ
ยอมรับเพียงแห่งเดียว
สำหรับการทดสอบคุณสมบัติ
ของหน้ากากอนามัยก่อนนำ
มาจำหน่ายให้ผู้บริโภค 

3. CDC-http://www.cdc.gov/
coronavirus/mers/infection-
prevention-control.html 
ข้อมูลและข่าวที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับไวรัสเมอร์ส 

หน้ากากอนามัย - Facemask 

ความไม่เข้าใจในเรื่องการเลือก Facemask 

และ การใช้ Facemask ที่ถูกต้อง ทำให้

ปัจจุบัน บริษัทในประเทศจีนบางบริษัท ได้

ทำการผลิต Facemask ที่ไม่ถูกต้องและใช้

วัตถุดิบอันตรายที่ไม่ใช่สำหรับทางการ

แพทย์ แล้วส่งเข้ามาขายที่ประเทศไทยมาก

เป็นอันดับต้นๆ! 

วัตถุดิบสำหรับการทำ Facemask เรียกกันว่า 

Nonwoven ซ่ึงผ่านการผลิตด้วยเครื่องจักร ที่

มีทั้งกระบวนการทำความร้อนและอื่นๆ แต่

ที่สำคัญ คือ วัตถุดิบ Nonwoven ถือเป็น

วัตถุดิบเชิงสังเคราะห์ ในกระบวนการผลิต 

จึงมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น 

การใช้ Nonwoven สำหรับสุขภาพ เช่น 

Facemask จะต้องผ่านข้ันตอนการกรองสาร

เคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์เราออก

เสียก่อน ซ่ึงเรื่องนี้เป็นส่ิงที่สำคัญอย่างมาก 

เพราะ Nonwoven ถือเป็นวัตถุดิบที่ถูกใช้ใน

หลายหมวดสินค้า หากแต่ Nonwoven ที่ใช้

สำหรับการแพทย์หรือสุขภาพเช่นการผลิต 

Facemask ถูกควบคุมให้มีการทดสอบ

คุณสมบัติในด้านไม่มีพิษต่อมนุษย์ โดยจะ

ต้อง มี MSDS (Material Safety Data Sheet) 

แสดงผลทดสอบออกมายืนยันว่าเป็น

วัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ผลิต Facemask ได้ 

หลายๆบริษัท นำวัตถุดิบที่ไม่มีผลการ

ทดสอบของ MSDS มาใช้ (จะมีราคาที่ถูก

กว่ามาก) ซ่ึงมักจะเป็น Nonwoven สำหรับ

การทำกระเป๋า และ เป็นวัตถุดิบที่มีสาร

ระเหยที่เป็นพิษต่อร่างกายของเรา ซ่ึงการใช้

อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ และ 

โรคปอด  

(มีกลุ่มแพทย์ทำการเก็บข้อมูล แล้วพบข้อ

สังเกตว่า สำหรับผู้ใช้บ่อยๆเป็นระยะหลายปี

มีการประเมินว่าทำให้ผู้ใช้มีโอกาสเป็น

มะเร็งได้) 

นั่นคือ สาเหตุที่ว่า ทำไม Facemask จึงจัด

เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและมี

มาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างจริงจัง เพราะ 

อัตราการใช้ Facemask ในกลุ่มประเทศที่

พัฒนาเช่น อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น ใช้กันเยอะ

มาก ถ้าไม่เข้มงวดจริงจัง คนของเขาก็จะได้

รับอันตรายอย่างแน่นอน 

สำหรับประเทศไทย นิยมการใช้Facemask 

มากข้ึน ดังนั้น การทำความเข้าใจในเรื่องนี้

จึงสำคัญมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ไม่ถูกมาตรฐาน  หรือ เลือกสินค้าที่คิดว่า 

ป้องกันอันตราย แต่แท้ที่จริงกลับเลือกซ้ือ

สินค้าที่ทำอันตรายแก่ตนเอง อย่างไม่รู้ตัว  

ดังนั้น หน้าการอนามัย หรือ Facemask ที่

อาจดูธรรมดา  แต่แท้จริงมีความสำคัญเป็น

อย่างมาก เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ ลำดับต่อ

ไป คือ ประเด็นในการเลือกใช้ Facemask 

เพื่อการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องอย่างที่สุด 
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ประเภทของหน้ากากอนามัย 
Facemask มีหลายรูปแบบ และ ถูกออกแบบมาให้มีหลายลักษณะ และ หลายวัตถุประสงค์ 

เช่น สำหรับแพทย์ สำหรับการใช้ในห้องผ่าตัด (surgical mask) หรือ สำหรับหมอทำฟันโดย

เฉพาะ (dental mask) หรือ อื่นๆ อีกเยอะมาก แต่ขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆ เป็น 3 กลุ่มดังนี้นะคะ 

1. General Use: เป็นกลุ่ม Facemask ที่เราใช้กันทั่วๆไป คือ เวลาป่วยเป็นหวัด ก็นำมาใช้ เพื่อ

ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากตนเองไปสู่ผู้อื่น โดยทั่วไป Facemask ในกลุ่มนี้ จะทำการตลาดโดย

ทำสีวัตถุดิบให้มีความแตกต่าง หรือ มีการพิมพ์ลายลงบนวัตถุดิบ เพื่อให้มีลูกเล่น หรือ มี

ประเภท กันแพ้ สำหรับคนที่แพ้ง่าย หรือ ให้มีคุณสมบัติ ป้องกันการซึมของน้ำได้ (แต่ไม่เน้น

มากเท่าไหร่) คุณสมบัติโดยทั่วไปไม่มีอะไรเด่นมากนักเม่ือเทียบกับอีกสองกลุ่ม  

2. Surgical Mask: เป็นกลุ่ม Facemask ที่มีระดับการป้องกันเชื้อโรคและคุณสมบัติอื่่นที่ดีกว่า 

และ ในกลุ่มนี้ ก็จะแยกย่อยออกเป็น Facemask ที่สามารถป้องกันการซึมของเลือด (ในการ

ผ่าตัด เวลาเลือดกระเด็น ก็จะไม่ซึมเข้าสู่หน้าคุณหมอ) และ มีคุณสมบัติอีกมากมาย ตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกใช้โดยคุณหมอ หรือ ผู้ที่ต้องการป้องกันเชื้อโรคเป็น

พิเศษ เพราะคุณสมบัติที่ทำได้ดีกว่า General Mask (ปกติข้างกล่องจะระบุว่า Surgical mask) 

3. Respirator Mask: เป็นกลุ่ม Facemask ที่เรามักเห็นในลักษณะโคน หรือ เรียกกันติดปากว่า 

N95 โดย Facemask ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันเชื้อโรคที่ดีที่สุด  

จากประเภทของ Facemask ข้างบน ก็จะมีข้อกำหนด หรือ คุณสมบัติที่ต้องผ่านก่อนนำมาขาย

ให้แก่ผู้บริโภค ตามมาตฐานของ FDA (The Food and Drug Administration) หรือ เป็น อ.ย 

ของ สหรัฐนั่นเองคะ

การทดสอบคุณภาพที่
ต้องมีของหน้ากาก
อนามัย 
มาตรฐานการทดสอบที.จําเป็นของ 
หนา้กากอนามยั กอ่นนํามา
จําหน่าย   

1. The ASTM F 1862 (Fluid 
Penetration Resistance for 
Face Masks) test การทดสอบ
เรื.องการผ่านของ ของเหลว  

2. The Bacterial Filtration 
Efficiency (BFE) test 
evaluates the filtration 
efficiency of a material. 
(คุณสมบัติการกรองเชืDอ
แบคทีเรียที.ทําได้ของวัตถุดิบที.
นํามาทําหน้ากากอนามัย) 

3.The Virus Filtration 
Efficiency test (คณุสมบตักิารก
รองเชืDอไวรัส) 

4.The differential pressure 
test determines the air 
exchange differential of porous 
materials. (คุณสมบัติการผ่านเข้า
ออกของอากาศ – การไหลเวียน
ของอากาศ)  

5. The latex particle 
challenge test  

6. The NaCl test is the 
standard test for evaluating 
particulate respirators and is 
the require test for NIOSH (การ
ทดสอบพิเศษเฉพาะสําหรับ
หน้ากากอนามัยประเภท N95) 

Facemask Regulation: ข้อกำหนดคุณภาพของหน้ากากอนามัย 

ผู้สร้างข้อกำหนดใหญ่ๆ ที่ทุกประเทศต้องทำตามก็มี  

U.S FDA: (The Food and Drug Administration) ทุกประเทศจะยึดตามข้อกำหนดคุณภาพของสหรัฐเป็นเกณฑ์ โดย สหรัฐ กำหนดมา

อย่างเด่นชัดว่า Facemask จัดเป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ประเภทที่ 1 หรือ เรียกกันว่า Class I แต่ ถ้าเป็น พวก Surgical Mask หรือ 

Respirator Mask เขาจัดเป็น Class II (510K) (Ref: 21 CFR $ 878.4040 (b) ) 

EU: (The European Medical Device Directive) อันนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับกลุ่มประเทศในยุโรปที่เขายึดถือกันนะคะ 

ขอเขียนอ้างถึง U.S FDA เป็นหลักเนื่องจากEU จะมีความเข้มงวดมากกว่า แต่โดย ทั่วไปแค่ FDA ก็มีมาตรฐานที่ดีเพียงพอ และ กลุ่ม

ประเทศเอเซีย และ หลายๆประเทศก็ยึดตามมาตรฐานนี้เป็นหลัก 
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การเลือกซื้อ Facemask: 
1. คุณภาพของ Filter หรือ ตัวกรอง: ส่ิงที่สำคัญคือ คุณสมบัติของ 

Filter หรือ ตัวกรองที่อยู่เป็นชั้นที่ สอง (Facemask มี 3 ชั้น) ที่ต้องมี

คุณภาพที่ดี (ปกติ Facemask หลายเจ้าที่มาจากจีน มักจะเอากระดาษ

มาทำ Filter แล้วเอามาหลอกขาย – วิธีพิสูจน์ คือ เอากรรไกร ตัดแล้ว

ดูวัตถุดิบชั้นที่ 2 ที่ต้องมีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มๆ และ นุ่มนวล ถ้ายกข้ึน

ส่องไฟ ต้องทึบ ไม่มีแสงลอดให้เห็น มิฉะนั้น ถือว่าไม่มีคุณภาพที่ดี-

ถ้าเอากระดาษมาทำเป็นตัวกรอง จะมีลักษณะหยาบๆ  ดูแข็งกรอบๆ 

แบบเนื้อกระดาษ) 

Facemask ที่หลอกลวง มักเอากระดาษมาทำ Filter เพราะราคาถูก แต่

ป้องกันอะไรไม่ได้ แล้วยังทำให้อึดอัด เก็บเชื้อโรคให้สูดเข้าไปอีก มี

แต่อันตราย ดังนั้น จำเป็นต้องม่ันใจว่าFacemask ที่เราใช้เป็น Filter 

จริงๆ สำรวจด้วยตา ก็ทำตามวิธีที่ว่า คือ ตัดออกมาดู 

แต่ถ้าสำรวจด้วยผลการทดสอบ ก็ดูว่า Facemask ดังกล่าวผ่านการ

ทดสอบคุณภาพ จาก Nelson Lab (ห้องตรวจสอบคุณภาพเฉพาะ

สำหรับ Facemask) หรือไม่ โดยทั่วไป ถ้าคุณซ้ือของที่มีชื่อ เช่น 3M 

หรือ Kimberly Clark จะระบุให้คุณเห็นอย่างเด่นชัดข้างซอง (เพราะ

เป็นข้อกำหนดว่า Facemask ต้องผ่านเกณฑ์ และต้องระบุให้ผู้ซ้ือเห็น

อย่างเด่นชัด) ปัจจุบัน หน้ากากอนามัยสำหรับการป้องกันเชื้อโรค 

ต้องทำการทดสอบคุณภาพหลักดังต่อไปนี้  - ข้อ A & B (สำหรับการ

ทดสอบคุณสมบัติอื่นๆ เป็นในกรณีเฉพาะของคุณสมบัติของ

หน้ากากอนามัย เช่น การป้องกันการซึมผ่านของเลือด ก็จะต้องทำ

ทดสอบเรื่องดังกล่าวก่อนนำไปจำหน่ายแล้วบอกว่ามีคุณสมบัติดัง

กล่าว) การทดสอบมีกระบวนการที่ละเอียด ไม่ขออ้างถึงมากนัก แต่

ถ้าต้องการทราบก็เข้าไปหาอ่านได้ที่ www.nelsonlabs.com  

A) ค่าผลทดสอบ BFE : BFE คือ The Bacterial Filtration 

Efficiency (BFE)  คือ ค่าความสามารถในการกรองเชื้อแบคทีเรียได้ 

ที่มีขนาดอนุภาคที่วัดอยู่ที่ ขนาด 3 ไมครอน โดยการทดสอบจะ

ทำการอัดฉีดกลุ่มอนุภาคดังกล่าว ในแรงดันอากาศเข้าใส่หน้ากาก

อนามัย ในทุกทิศทาง ในระยะเวลาที่กำหนด แล้วทำการเปรียบเทียบ 

ค่า โดย กลุ่ม Facemask ทั่วไปที่ต้องผ่านการทดสอบเรื่องคุณสมบัติ

ของ BFE จำเป็นต้องให้ได้มากกว่า 95% ดังนั้น ค่า BFE ต้องแสดงผล

ให้เห็นว่า มีค่ามากกว่า 95%  ถ้าน้อยกว่านี้ แสดงว่าป้องกันเชื้อ

แบคทีเรียที่เราต้องการไม่ได้ตามมาตรฐาน 

B) ค่าผลทดสอบ Delta P หรือ (The Differential Pressure Test) 

หรือ ความสามารถด้านการระบายอากาศ ต้องน้อยกว่า 4 ถ้ามากกว่า

นั้น เราใส่นานๆ จะมึน และทำให้ปวดหัวได้เพราะอากาศไปเลี้ยง

สมองไม่พอ หรือใช้ค่าตามตารางข้างบนก็ได้คะ แต่ส่วนใหญ่ค่า 

Delta-P ที่น้อย (หน้ากากอนามัยที่มีคุณสมบัติดังกล่าว) มักไม่ถูกนำ

มาขายในประเทศไทยเราเท่าไหร่ เพราะ คนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบ

วิธีการดูคุณภาพของหน้ากากอนามัยมากนัก และ หน้ากากที่มีค่า 

Delta-P น้อยๆ ก็มักจะมีราคาที่แพง 

2. วัตถุดิบ Material: ดูก่อนนะคะว่า Material โดยทั่วไปต้องอยู่ใน

สภาพที่สมบูรณ์ เช่น หูสองข้าง ต้องมีขนาดที่เท่ากัน หรือใกล้เคียง

กัน ไม่ใช่ใหญ่หลวมแบบไม่มีแรงยืด หรือเล็กจนยึดติดเจ็บหู ถ้าเป็น

แบบสายผูก (Tie) ก็ต้องดูสะอาดและเหนียวพอสมควร ไม่ใช่ดึงเล็กๆ

น้อยก็หลุดติดมือ ที่สำคัญ คือ คุณภาพของ Facemask เม่ือดูด้วยตา 

ต้องเห็นชัดเจนว่า ไม่มีรอย หรือ มีรู โดยเด็ดขาด 

Score Perception
Above 5.0 hot
4.0 to 5.0 very warm
3.0 to 4.0 warm
2.0 to 3.0 cool
1.0 to 2.0 very cool

หน้ากากอนามัยแบบมีหู  

หรือ เรียกว่า Eer loop

หน้ากากอนามัย แบบผูก  

หรือ เรียกว่า Tie Type

Comfort Scale used in Delta-P testing 
Ref: www.fda.com 
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How to wear a 
Facemask  

การสวมใส่  
หน้ากากอนามัย 
อย่างถูกต้อง
การสวมใส่ Facemask ที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่
สำคัญที่สุด เพราะ ถ้าคุณใส่ไม่ถูกต้องคุณก็ไม่
ได้รับประโยชน์มากนักกับการใช้ หน้ากาก
อนามัย หรือ Facemask 

การสวมใส่ทั่วไปของหน้ากากอนามัย หรือ 
Facemask ที่เป็นลักษณะ 3 ชั้น 

1. วัตถุดิบ: ชั้นแรก(ด้านที่อยู่นอก outer coverweb) และชั้นที่อยู่ติด

หน้า (inner coverweb) เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีความแตกต่างกันทาง

คุณสมบัติใดๆมากนัก ดังนั้น การเลือกเอาข้างหน้า หรือ ข้างหลัง

มาใส่ เพราะคิดว่า มีความพิเศษแตกต่างกันนั้น ไม่เป็นความจริง

แต่อย่างไร  

แต่บางบริษัทผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทยมักจะบอกว่า 

วัตถุดิบข้างหน้าจะใช้เป็นแบบป้องกันน้ำได้ แต่โดยความเป็นจริง 

วัตถุดิบที่นำมาใช้หน้ากากอนามัยก็มีคุณสมบัติป้องกันน้ำได้อยู่แล้ว  

เพราะวัตถุประสงค์หลักของหน้ากากอนามัย ก็เพื่อป้องกันละออง

ของน้ำลาย เวลาไอ โดยทั่วไปวัตถุดิบที่นำมาใช้ มักมีความหนาเพียง 

12 ถึง 14 แกรม ซ่ึงมีความบางมาก ดังนั้น คุณสมบัติดังกล่าวไม่ก่อ

เกิดผลแตกต่างมาก แต่ก็ป้องกันเรื่องละอองน้ำลายหรือเวลาการไอ

หรือจามได้ดี โดยความเป็นจริงแล้ว วัตถุดิบชั้นที่สำคัญมากที่สุด คือ 

ตัวกลาง หรือ เรียกกันว่า ตัวกรอง หรือ Filter  

ดังนั้น ขอยืนยันว่า การเอาด้านหน้าและด้านหลัง มาใส่กันเพราะคิด

ว่ามีความพิเศษแตกต่างกัน ไม่เป็นความจริงแต่อย่างไร แต่ ก็ไม่

สมควรทำการสลับเช่นนั้น เพราะ หน้ากากอนามัย ถูกออกแบบมา

อย่างถูกต้อง การใส่ถูกด้าน ทำให้หน้ากากแนบกับหน้ามากสุด และ 

สามารถปกป้องเราได้เต็มที่ อีกอย่าง ด้านที่อยู่ด้านใน มักจะเป็นด้าน

ที่ไม่มีรอยเครื่องจักรที่มักเป็นปุ่มหรือรอยเชื่อมที่เกิดข้ึนระหว่าง

กระบวนการเชื่อม โดยกระบวนการเชื่อม ถูกกำหนดส่วนหูไว้ติด

หน้าผู้ใส่  ทำให้เราไม่ระคายเคืองผิวหน้า 

ปกติ หน้ากากอนามัย ที่ทำเป็นสี เพื่อให้จำได้ง่ายว่า ด้านที่มีสี ต้อง

เอาไว้ข้างหน้า เพราะ คนไม่คุ้นเคยจะได้ไม่สวมใส่ผิดด้าน  

2.รอยพับ: รูปแบบของหน้ากาก คุณจะเห็นว่า มีรอยพับ รอยพับดัง

กล่าว คือความกว้างมากที่สุดของหน้ากากที่ปกคลุมได้ ดังนั้น เม่ือ

คุณใส่หน้ากาก สังเกตว่ารอยพับด้านหน้าต้องพับลง เพราะ คุณต้อง

คลี่รอยพับให้มาคลุมถึงคาง เพื่อการป้องกันสูงสุด บางคนไม่ทราบก็

ไม่ได้ดึงออกมา ก็จะทำให้เราหายใจลำบาก และ ป้องกันไม่ได้เต็มที่   

3. เส้นลวด: อยู่ด้านบนสุด เอาไว้ให้เราบีบเพื่อให้เข้ากับรูปจมูกและ

ป้องกันการเคลื่อนตัวของหน้ากากอนามัย เพื่อให้อยู่ติดหน้าและ

รัดกุมหน้าเราให้มากที่สุด  

สรุปง่ายๆ การใส่หน้ากากอนามัย เราต้องใส่ให้กระชับกับใบหน้าและ

ครอบคลุมหน้าเราให้มากที่สุด ดังนั้น การเลือกหน้ากากอนามัยที่มี

คุณสมบัติที่ดีแล้วใส่ถูกวิธี โดยการใส่ให้ครอบคลุมมากที่สุด เป็นวิธี

ที่ถูกต้องมากที่สุดสำหรับการใช้หน้ากากอนามัยเป็นเครื่องมือ

ป้องกันเชื้อโรค  

สำหรับหน้ากากอนามัย ใช้ วันเดียว หรือ ครั้งเดียวให้ทิ้งเลย อย่าเก็บ

มาใช้อีก ถึงจะไม่มีรอยฉีกขาดก็ตาม (แต่ถ้ามีรอยฉีกขาด ก็ควรทิ้ง

ทันที) สำหรับหน้ากากอนามัยประเภทนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีคุณสมบัติ

ที่สามารถป้องกันเราได้มากนัก เพราะด้วยรูปลักษณ์ของเขาที่ค่อน

ข้างหลวม และ ไม่ได้รัดกุมกับหน้าของเราดีเพียงพอ ดังนั้น ควรใช้

ในกรณีเราอยู่ในพื้นที่ทั่วไปที่เรากลัวการติดเชื้อ แต่ ถ้าเราต้องอยู่กับ

ผู้ติดเชื้อจริงๆ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ Respirator Mask หรือ 

หน้ากากที่เป็นรูปโคน ที่เราเรียกกันว่า N95
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การสวมใส่  

หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง

การสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95

Respirator Mask: เป็นหน้ากากที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อใน

ระดับที่ละเอียดมากข้ึน ที่เรามักคุ้นเคยเรียกกันก็คือ N95 หรือ

หน้ากากแบบโคน ซ่ึงจะต้องผ่านการทดสอบที่สูงข้ึน โดยมี

เครื่องหมายรับรองคำว่า NIOSH หรือ NaCl ดังนั้น การซ้ือหน้ากาก

ประเภทนี้ ก็มองหาคำ NIOSH หรือ NaCl  บนหน้ากาก 

หน้ากากโคน ถือว่ามีราคาแพง เพราะโดยคุณสมบัติที่ถูกกำหนด จะ

ต้องผ่านการทดสอบเยอะมาก เห็นได้ง่ายสุดก็คือ การทดสอบเรื่อง Fit 

Test หรือ ความสามารถของหน้ากากที่ออกแบบมาให้พอดีกับผู้สวม

ใส่ ไม่ใส่ลำบาก ไม่รัดมากเกินไป หรือ หลวมมากเกินไป ถ้าไม่ผ่านการ

ทดสอบนี้ คุณสมบัติที่ควรทำได้ของหน้ากากประเภทนี้ก็จะไม่

สามารถยอมรับได้ เพราะ ถ้าการสวมใส่ไม่ได้รับการทดสอบ ผู้ใช้อาจ

ใส่ได้ไม่พอดี ไม่แนบ มีรอยหรือรูที่ทำให้เชื้อสามารถเข้าไปได้  

วิธีการใส่ของแต่ละรูปแบบก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป 

ซ่ึงเราสามารถดูวิธีได้จากกล่องหรือคำแนะนำ ซ่ึงจะมีเอกสารแนบมา

ให้ด้วย แต่ที่ต้องเน้นก็คือ การใส่ให้แน่นกับใบหน้ามากที่สุด (และที่

สำคัญ หน้ากากดังกล่าว ต้องมีคำว่า NIOSH เพื่อรับรองว่าได้ผ่านการ

ทดสอบตามข้อกำหนดคุณภาพของ N95) โดยปกติ การซ้ือจำเป็นต้อง

ดูข้างกล่องว่าเป็นขนาดของคนเอเซียหรือไม่ เพราะ ขนาดหน้าของคน

เอเซีย ยุโรป อเมริกา ต่างกันมาก ถ้าเลือกขนาดหรือไซส์ผิด เราก็เลือก

ใช้ผิด การป้องกันก็ลดลงเช่นกัน 

ดังนั้น หน้ากากประเภทนี้ มักจะนิยมใช้ในกรณีที่เราต้องการ

ประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคสูงจริงๆ หรือ ใช้สำหรับผู้ที่ป่วยและ

ต้องการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น โดยข้อมูลจาก FDA ระบุว่า

หน้ากากอนามัยแบบ N95 ควรให้ผู้ป่วย หวัด 2009 สวมใส่ หรืออย่าง

น้อยก็ควรเป็นหน้ากากอนามัยระดับ Surgical Mask (ถ้าต้องการดู

ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปดูได้ที่ www.cdc.gov ) 

หน้ากาก Respirator ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็ก ดังนั้นไม่ควรใช้กับ

เด็กนะคะ 

ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย ต่ังแต่กระบวนการผลิต  

จนถึงมาตรฐานคุณภาพสามารถหาได้จากเว็บไซด์ของ -FDA  

หรือ อ.ย ของสหรัฐ โดยเขาไปดูได้เพิ่มที่ www.fda.com   

Reference: 

1. CDRH - Center for Device and Radiological Health 

2. The Food and Drug Administration 

3. Occupational Safety & Health Administration (29 CFR Part 1910.1030) 

4. Chen, S. Vesley, D. Brossuea, L.M. and Vincent, J.H. (1994) American 

Journal of Infection Control 

5. Annual Book of ASTM Standards, 2002 

Thank you the photo from 3M

By KG from www.missconsult.com  
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บทความนี้เป็นข้อมูลความรู้ที่เรียบเรียงโดย คุณ Kullaya G. ซึ่งขอขอบคุณ

และขอมอบความดี รวมถึงประโยชน์ทั้งปวงอันอาจจะเกิดจากบทความนี้ให้แก่ 

Nancy Maturaporn ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหน้ากากอนามัย และNonwoven  
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