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กมุารแพทย์ระบบหายใจ รพ. ตํารวจ 

 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจที�ในปัจจบุนั กระจงัป้องกนัใบหน้า (face shield) และหน้ากาก(mask) โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกั 2 ประการคือ 1) ลดการแพร่กระจายเชื �อจากทางเดินหายใจผา่นทางสารคดัหลั�งเช่น ละอองเสมหะ นํ �ามกู

นํ �าลาย  และ 2) ป้องกนัการรับสารแปลกปลอมเข้าสูท่างเดินหายใจ โดยประสทิธิภาพในการป้องกนันั �นขึ �นกบัคณุสมบตัิของ

อปุกรณ์ที�ใช้เทคนิคการสวมใส ่

กระจงัป้องกนัใบหน้า (Face shield)  

ทําหน้าที�ป้องกนัทางเดินหายใจ โดยการป้องกนัการฟุ้ งกระจายสารคดัหลั�งที�เกิดจากการไอ จามมทีั �งแบบเตม็หน้า

และครึ�งหน้า ขณะสวมใสย่งัมชี่องวา่งระหวา่งอปุกรณ์และใบหน้าให้อากาศสามารถผา่นเข้าออกได้ สามารถใช้ร่วมกบั

หน้ากากเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการป้องการตดิเชื �อ แตไ่มส่ามารถใช้ทดแทนหน้ากาก  

หน้ากาก (mask) 

นอกจากการป้องกนัทางเดินหายใจโดยการลดการฟุ้ งจาย และมีการกรองและดกัจบัอนภุาคในอากาศที�ไหลผา่น

หน้ากากโดยขบวนการตา่งๆ เช่น ขบวนการแพร่ แรงเฉื�อย แรงกระแสไฟฟ้าสถิต หรือการดดูซบัทางเคมีในหน้ากากบางรุ่น 

สามารถจําแนกได้ 2 กลุม่ 

 หน้ากากอนามยั (face mask/face cover) หน้ากากในกลุม่นี �มีลกัษณะการสวมใสแ่บบหลวมๆขณะหายใจอากาศ

สามารถผา่นเข้าออกบริเวณด้านข้างของหน้ากากได้ สามารถจําแนกกลุม่โดยใช้ประสทิธิภาพในการป้องกนัเชื �อเบคทีเรีย หรือ

การกรองอนภุาคขนาดตั �งแต ่3ไมครอนและประสทิธิภาพในการป้องกนันํ �า โดยแบง่ออกเป็น หน้ากากทางการแพทย์ (medical 

mask/ surgical mask), หน้ากากทั�วไป (public-type face mask) และในปัจจบุนัมีหน้ากากที�ผลติจากเส้นใยนาโนซึ�งสามารถ

กรองอนภุาคที�มีขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึงร้อยละ 95หรือที�เรียกวา่หน้ากากกนัฝุ่ น (dust mask/PM2.5 mask)  

นอกจากนี �ยงัมีหน้ากากผ้า (fabric-type face mask ) ที�สามารถนาํกลบัมาใช้ซํ �าได้โดยประสทิธิภาพในการกรองหรือ

การป้องกนัขึ �นกบัชนดิ ความหนาแนน่ และคณุสมบตัิของเส้นใย รวมถงึการออกแบบของหน้ากาก 

 หน้ากากกรองอนภุาค (particle filtration respirator/respirator; PFR) หน้ากากที�มีประสทิธิภาพในการกรอง

อนภุาคโดยลกัษณะหน้ากากชนดินี �ต้องสวมใสแ่บบแนบสนิทกบัใบหน้าไมม่ีอากาศรั�วซมึจากบริเวณรอบหน้ากาก การวดั

ประสทิธิภาพของหน้ากากใช้ความสามารถในการกรองอนภุาคขนาด 0.3 ไมครอนเป็นเกณฑ์ หน้ากากในกลุม่นี �ที�คุ้นเคยกนั

ได้แก่ N95 ซี�งใช้เกณฑ์มาตรฐานอตุสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี �ยงัมีหน้ากากที�มีมาตรฐานเทียบเคียงกบั N 95 เช่น 

KF94, KN95, FFP2, P2, DS2 โดยขึ �นแตล่ะประเทศที�ใช้ตรวจสอบ และกลุม่ที�มีประสทิธิภาพสงูกวา่เช่น N99, N100,R95, 

P95 เป็นต้น  

แนวทางการเลอืกหน้ากาก 

1.เลอืกชนิดโดยพิจารณาตามจดุประสงค์  

1) การป้องกนัการกระจายเชื �อ 



-กรณีผู้สวมใสม่ีอาการผิดปกติทางระบบหายใจเช่น ไอ จาม นํ �ามกูควรเลอืกใช้อยา่งน้อยเป็นกลุม่ medical-type 

face mask ที�มีประสทิธิภาพในการป้องกนัฝอยละอองผา่นการไอจามได้ดีกวา่ 

- กรณีผู้สวมใสอ่าการปกติสามารถใช้เป็น public-type face mask หรือ fabric-type face mask ก็ได้ 

- การใช้ face shield สวมทบัหน้ากากเป็นการเพิ�มประสทิธิภาพในการป้องกนัการกระจายฝอยละอองขนาดใหญ่ได้ 

2) การป้องกนัการทางเดินหายใจ การเลอืกหน้ากากขึ �นอยูก่บัขนาดของอนภุาคที�ต้องการป้องกนั และประสทิธิภาพของ

หน้ากากที�ใช้ 

- การเลอืกใช้เพื�อป้องกนัฝุ่ น การเลอืกใช้เพื�อป้องกนัฝุ่ นดาํ(PM10) สามารถเลอืกใช้เป็น face mask (public-

type/medical mask) รวมถึงหน้ากากผ้าทั�วไปได้สามารถกรองได้ร้อยละ 90-99  แตใ่นกรณีที�ใช้เพื�อ

ป้องกนัฝุ่ นจิ�ว (PM2.5) หน้ากากแตล่ะชนิดมีประสทิธิภาพในการป้องกนัแตกตา่งกนั โดยหน้ากาก N95 ทั �ง

สองชนิดและหน้ากากกนัฝุ่ น (PM2.5 dust mask/ Nano mask) มีประสทิธิภาพการกรองได้ร้อยละ 95, 

medical mask หรือ public type มีประสทิธิภาพการกรองได้ร้อยละ 60 – 80 ในขณะที�หน้ากากผ้าทั�วไป

สามารถกรองได้ร้อยละ 30 - 60 แตห่ากเป็นเส้นใยนาโน (nanofabric mask) มีประสทิธิภาพการกรองสงู

ถึงร้อยละ 60- 95 

- ป้องกนัการติดเชื �อทางเดินหายใจ การเลอืกชนิดของหน้ากากโดยพิจารณาจากวิธีของที�แพร่กระจาย และความ

เสี�ยงตอ่การตดิเชื �อ การติดเชื �อทางเดินหายใจสว่นใหญ่มีแพร่กระจายทางฝอยละอองขนาดใหญ่ สามารถป้องกนั

โดยหน้ากากทั�วไปหรือหน้ากากผ้า กลุม่ที�มีความเสี�ยงสงูตอ่การติดเชื �อ เช่น มีภาวะภมูิคุ้มกนับกพร่อง สมัผสั

ใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย ควรพิจารณาใช้เป็น medical mask หรือ หน้ากากผ้าที�มีประสทิธิภาพสงู เช่นหน้ากากผ้าสามชั �น 

หน้ากากผ้านาโน เป็นต้น การตดิเชื �อที�แพร่ทางลมหายใจหรือเชื �อที�มีขนาดเลก็กวา่ 0.5 ไมครอน เช่น เชื �อวณัโรค 

เชื �อโควดิ-19 เป็นต้น ในกรณีที�มคีวามเสี�ยงสงู เช่น สมัผสัใกล้ชิดผู้ ป่วยที�ไมม่ีการป้องกนั พจิารณาใข้หน้ากาก N95 

หรือเทียบเทา่ ซี�งจะให้ประสทิธิภาพในการป้องกนัสงูสดุอยูท่ี�ร้อยละ 80 – 90 ที�ระยะหา่งครึ�งเมตร โดยหน้ากากทาง

การแพทย์และหน้ากากผ้ามีประสทิธิภาพในการป้องกนัรองลงมาอยูท่ี� ร้อยละ 50 และ 30 ตามลาํดบั การเพิ�ม

ระยะหา่งระหวา่งผู้ ป่วยและการให้ผู้ ป่วยสวมใสห่น้ากากผ้าหรือหน้ากากทางการแพทย์สามารถเพิ�มประสทิธิภาพ

ในการป้องกนัให้สงูขึ �นถงึ 2 เทา่ 

2.เลอืกขนาดและรูปทรงที�เหมาะสมพอดี ครอบตั �งแตบ่ริเวณสนัจมกูลงไปถึงบริเวณคาง ไมเ่ลก็หรือใหญ่เกินไป ไมเ่คลื�อนขยบั

ขณะมีการเคลื�อนไหวใบหน้าเวลาพดูหรือก้มเงย 

3. เลอืกผลติภณัฑ์ที�ได้มาตรฐาน 

- Face mask  

หน้ากากกลุม่ medical mask / surgical mask จะต้องผา่นการรับรองของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ร่วมกบัเกณฑ์มาตรฐานที�ใช้อ้างองิในการตรวจสอบ เช่น ASTM F2100 (อเมริกา), GB/T yy0469-2011 (จีน), BS 

EN14683-2019 (ยโุรป) เป็นต้น สว่นหน้ากากทั�วไปและหน้ากากกนัฝุ่ น ต้องผา่นการรับรองของสาํนกังานมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ) มีเลข มอก. ในไทย หรือ CE/ISO เป็นมาตรฐานระหวา่งตา่งประเทศ 

-  หน้ากากผ้า ในปัจจบุนัสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ�งทอ (THTI) ของไทยได้กําหนดมาตรฐานหน้ากากผ้าให้เป็นมาตรฐาน 

หน้ากากที�ผา่นการทดสอบ จะได้สญัลกัษณ์ ‘smart fabric’  



 

 

 รูปที� 2 แสดงสญัลกัษณ์ smart fabrics 

- หน้ากากกรองอนภุาค มเีกณฑ์มาตรฐานที�ใช้ทดสอบในแตล่ะประเทศ เช่น

รหสั  ASTM F1862 ,KN95 ของจีนกําหนดโดย 

โดยบรรจภุณัฑ์ควรแสดงชื�อผลติภณัฑ์ ผู้ผลติ

ผู้ รับรอง วนัหมดผลติและวนัหมดอาย ุสญัลกัษณ์แสดงการใช้ครั �งเดยีว  คณุสมบตัิ วิธีการใช้

เทคนิคการสวมใส/่ ถอดหน้ากาก 

การใสห่น้ากากอนามยัที�ถกูต้องเริ�มจากการล้างมือให้สะอาดด้วยนํ �าและสบูห่รือแอลกอฮอล์ จบัหน้ากากโดยให้ด้าน

ที�มีผิวมนัลื�นกนันํ �าอยูด้่านนอก ด้านที�ดดูซบันํ �าได้ดีอยูด้่านในเข้าหาใบหน้าและลวดสนัจมกูอยูด้่านบน

ด้านข้าง หลกีเลี�ยงการสมัผสับริเวณด้านในของหน้ากาก จบัสายคล้องหแูล้วคล้องที�หลงัหดูงึหน้ากากให้ครอบคลมุตั �งแตจ่มกู

ถึงคาง กดเส้นลวดให้กระชบับริเวณสนัจมกู ขณะสวมใสห่ลกีเลี�ยงการสมัผสับริเวณหน้ากาก สว่นการถอดหน้ากากอนามยัใช้

นิ �วเกี�ยวสายคล้องเพื�อทิ �งลงถงัขยะหลกีเลี�ยงสมัผสัหน้ากาก ให้ล้างมือให้

อายกุารใช้งาน 

 ระยะเวลาที�สามารถสวมใสห่น้ากากตอ่เนื�องไมไ่ด้มี

ทําให้ประสทิธิภาพการกรองลดลง หายใจลาํบากมากขึ �น

ทั �งหน้ากากขนิด surgical mask และ N95

ในปัจจบุนัพบวา่หน้ากากที�ผลติจากเส้นใยนาโนบางชนิกสามารถยืดอายกุารใช้งานโดยสามารถใช้ตอ่เนื�องได้ถงึ 

ชั�วโมง 

วิธีการเพิ�มประสิทธิ�ภาพ 

หน้ากาก N95 การเพิ�มประสทิธิภาพหน้ากากชนดินี �ทําได้โดยการสวมใสใ่ห้ถกูวิธี ใสใ่ห้แนบสนิทไมม่ีช่องวา่งระหวา่ง

หน้ากากกบัใบหน้า ไมแ่นะนําการใสห่น้ากาก 

หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยั การ

สวมหน้ากาก 2 ชั �น การใสแ่ผน่กรองเสริม แต่

หน้ากากไมก่ระชบัมีโอกาสเลื�อนหลดุ 2) การทําให้หน้ากา

ซ้อนทบัหน้ากากอนามยัอีกชั �นหนึ�ง การมดัผกูปมสายรัดหรือการพบัทบหน้ากากเพื�อให้หน้ากากแนบกบัใบหน้า แตอ่ยา่งไรก็

ตามการผกูปมหรือการพบัไมไ่ด้เหมาะกบัทกุคน โดยให้พจิจารณาจากรูปทรงและขนาดใบหน้าเป็นหลกั 

เคลอืบผิวหน้ากาก ใช้พน่ทบัหน้ากากผ้าทําให้ประสทิธิภาพในการกรองและการป้องกนันํ �าบริเวณผิวเคลอืบเพิ�มขึ �น

การใช้หน้ากาก 2 ชั �น fabric mask (

surgical mask/surgical mask ที�ไมก่ระชบั 

การใช้หน้ากากในเด็ก 

โดยจะมคีณุสมบตัใินการกรองอนภุาคอนาดเลก็กวา่

ได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 

smart fabrics สมอ. 

หน้ากากกรองอนภุาค มเีกณฑ์มาตรฐานที�ใช้ทดสอบในแตล่ะประเทศ เช่น หน้ากาก N95 ของอเมริกากําหนดโดย 

ของจีนกําหนดโดย NMPA รหสั GB2626-2019, KF94 ของเกาหล ีรหสั KMOEL 2017

โดยบรรจภุณัฑ์ควรแสดงชื�อผลติภณัฑ์ ผู้ผลติ/ผู้นําเข้า ชนิดหน้ากาก เลขรหสัมาตรฐาน ประเภทและเณฑ์มาตรฐาน 

ผลติและวนัหมดอาย ุสญัลกัษณ์แสดงการใช้ครั �งเดยีว  คณุสมบตัิ วิธีการใช้ 

การใสห่น้ากากอนามยัที�ถกูต้องเริ�มจากการล้างมือให้สะอาดด้วยนํ �าและสบูห่รือแอลกอฮอล์ จบัหน้ากากโดยให้ด้าน

ที�มีผิวมนัลื�นกนันํ �าอยูด้่านนอก ด้านที�ดดูซบันํ �าได้ดีอยูด้่านในเข้าหาใบหน้าและลวดสนัจมกูอยูด้่านบน จบัหน้ากากบริเวณ

นในของหน้ากาก จบัสายคล้องหแูล้วคล้องที�หลงัหดูงึหน้ากากให้ครอบคลมุตั �งแตจ่มกู

ถึงคาง กดเส้นลวดให้กระชบับริเวณสนัจมกู ขณะสวมใสห่ลกีเลี�ยงการสมัผสับริเวณหน้ากาก สว่นการถอดหน้ากากอนามยัใช้

นิ �วเกี�ยวสายคล้องเพื�อทิ �งลงถงัขยะหลกีเลี�ยงสมัผสัหน้ากาก ให้ล้างมือให้สะอาดทกุครั �งเพื�อป้องกนัการติดเชื �อ

ที�สามารถสวมใสห่น้ากากตอ่เนื�องไมไ่ด้มีคาํแนะนําชดัเจน การใช้หน้ากากตอ่เนื�องกนัเป็นระยะเวลานาน

ลดลง หายใจลาํบากมากขึ �นแตใ่นปัจจบุนัที�หน้ากากมจํีากดั มีคาํแนะนําใช้ตอ่เนื�อง 

N95 แตห่ากเปียกชื �นหรือเปื�อนสารคดัหลั�งควรเปลี�ยนอนัใหมไ่มค่วรนํากลบัมาใช้ซํ �า

ในปัจจบุนัพบวา่หน้ากากที�ผลติจากเส้นใยนาโนบางชนิกสามารถยืดอายกุารใช้งานโดยสามารถใช้ตอ่เนื�องได้ถงึ 

การเพิ�มประสทิธิภาพหน้ากากชนดินี �ทําได้โดยการสวมใสใ่ห้ถกูวิธี ใสใ่ห้แนบสนิทไมม่ีช่องวา่งระหวา่ง

หน้ากากกบัใบหน้า ไมแ่นะนําการใสห่น้ากาก N95 ซ้อนทบัหน้ากากชนดิอื�นเนื�องเนื�องจากจะทาํให้ไมแ่นบ

หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยั การเพิ�มประสทิธิภาพในการกรองสามารถทําได้โดย 1)เพิ�มจํานวนชั �นกรอง เช่น การ

แตไ่มแ่นะนาํให้สวมใสม่ากกวา่ 2 ชั �น เพราะทําให้หายใจได้ลาํบากและทําให้

การทําให้หน้ากากกระชบักบัใบหน้า ลดการรั�วของอากาศ เช่น การสวมหน้ากากผ้า

ซ้อนทบัหน้ากากอนามยัอีกชั �นหนึ�ง การมดัผกูปมสายรัดหรือการพบัทบหน้ากากเพื�อให้หน้ากากแนบกบัใบหน้า แตอ่ยา่งไรก็

ตามการผกูปมหรือการพบัไมไ่ด้เหมาะกบัทกุคน โดยให้พจิจารณาจากรูปทรงและขนาดใบหน้าเป็นหลกั 3)

ทําให้ประสทิธิภาพในการกรองและการป้องกนันํ �าบริเวณผิวเคลอืบเพิ�มขึ �น

fabric mask (นอก)/surgical mask(ใน)ที�แนบกระชบัมีประสทิธิภาพในการป้องกนัมากกวา่     

ที�ไมก่ระชบั  

โดยจะมคีณุสมบตัใินการกรองอนภุาคอนาดเลก็กวา่0.3 ไมครอน

ของอเมริกากําหนดโดย NIOSH 

KMOEL 2017-64เป็นต้น 

ผู้นําเข้า ชนิดหน้ากาก เลขรหสัมาตรฐาน ประเภทและเณฑ์มาตรฐาน 

การใสห่น้ากากอนามยัที�ถกูต้องเริ�มจากการล้างมือให้สะอาดด้วยนํ �าและสบูห่รือแอลกอฮอล์ จบัหน้ากากโดยให้ด้าน

จบัหน้ากากบริเวณ

นในของหน้ากาก จบัสายคล้องหแูล้วคล้องที�หลงัหดูงึหน้ากากให้ครอบคลมุตั �งแตจ่มกู

ถึงคาง กดเส้นลวดให้กระชบับริเวณสนัจมกู ขณะสวมใสห่ลกีเลี�ยงการสมัผสับริเวณหน้ากาก สว่นการถอดหน้ากากอนามยัใช้

สะอาดทกุครั �งเพื�อป้องกนัการติดเชื �อ 

ชดัเจน การใช้หน้ากากตอ่เนื�องกนัเป็นระยะเวลานาน

ใช้ตอ่เนื�อง 6 - 8 ชั�วโมง

อเปื�อนสารคดัหลั�งควรเปลี�ยนอนัใหมไ่มค่วรนํากลบัมาใช้ซํ �า 

ในปัจจบุนัพบวา่หน้ากากที�ผลติจากเส้นใยนาโนบางชนิกสามารถยืดอายกุารใช้งานโดยสามารถใช้ตอ่เนื�องได้ถงึ 12 -24 

การเพิ�มประสทิธิภาพหน้ากากชนดินี �ทําได้โดยการสวมใสใ่ห้ถกูวิธี ใสใ่ห้แนบสนิทไมม่ีช่องวา่งระหวา่ง

ซ้อนทบัหน้ากากชนดิอื�นเนื�องเนื�องจากจะทาํให้ไมแ่นบ 

เพิ�มจํานวนชั �นกรอง เช่น การ

เพราะทําให้หายใจได้ลาํบากและทําให้

าศ เช่น การสวมหน้ากากผ้า

ซ้อนทบัหน้ากากอนามยัอีกชั �นหนึ�ง การมดัผกูปมสายรัดหรือการพบัทบหน้ากากเพื�อให้หน้ากากแนบกบัใบหน้า แตอ่ยา่งไรก็

3)สารนาโนพน่สาร

ทําให้ประสทิธิภาพในการกรองและการป้องกนันํ �าบริเวณผิวเคลอืบเพิ�มขึ �น 

ที�แนบกระชบัมีประสทิธิภาพในการป้องกนัมากกวา่     



ไมแ่นะนําให้เด็กที�อายตุํ�ากวา่  2 ปี หรือผู้ที�มีความบกพร่องทางสติปัญญาที�ไมส่ามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ เนื�องจาก

เด็กยงัไมส่ามารถบอก และไมส่ามารถนาํหน้ากากออกเองเมื�อมีภาวะหายใจลาํบาก ในเด็กที�มีอายรุะหวา่ง 2 -5 ปี แนะนําให้มี

การสวมใสภ่ายใต้การดแูลขณะสวมใส ่สว่นเด็กอายมุากกวา่ 5 ปีขึ �นไป โดยมากมกัสามารถสวมใสแ่ละถอดหน้ากากได้ด้วย

ตนเอง ดงันั �นในวยันี �จงึควรสอนวธีิการสวมใสแ่ละถอดหน้ากากที�ถกูวิธี   

การสวมใสห่น้ากากขณะออกกําลงักาย 

 การสวมใสห่น้ากากขณะออกกําลงักาย ไมว่า่จะเป็นหน้ากากทั�วไปหรือหน้ากากอนภุาค จะสง่ผลตอ่สมรรถภาพ

ร่างกาย โดยขึ �นกบัระดบัของการออกกําลงักาย สมรรถภาพร่างกายของผู้ออกกําลงั และชนิดของหน้ากาก โดยการออกกําลงั

กายระดบัหนกั (heavy exercise) ในขณะที�สวมใสห่น้ากากจะเพิ�มแรงเสยีดทานของทางเดินหายใจ ทําให้ประสทิธิภาพของ

การหายใจลดลง ความต้องการออกซิดจนเพิ�มขึ �น ทาํให้ความสามารถในการออกกําลงักายลดลง และรู้สกึอดึอดัขณะสวมใส ่

ระดบัของการเกิดผลกระทบนี �แตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล การใช้หน้ากากอนามยัทั�วไป หน้ากาก N95 ชนิดมีวาล์ว หรือ

หน้ากากรุ่นใหมท่ี�มี active electric fan ช่วยให้ผู้สวมใสห่ายใจได้สะดวกมากขึ �น อยา่งไรก็ตามในสถานการณ์ที�มีการแพร่

ระบาด COVID-19 ในปัจจบุนัจึงไมแ่นะนําให้ใช้หน้าชนิดที�มีวาล์ว 

หน้ากากชนิดมีวาล์ว vs หน้ากากไม่มวีาล์ว 

 หน้ากากชนิดเดียวกนัชนิดมวีาล์วและไมม่ีวาล์ว เช่น  N95 แบบมีวาล์วและไมม่ีวาล์ลจะมีประสทิธิภาพในการกรอง

อนภุาพที�เทา่กนัแตช่นดิที�มีวาล์วจะช่วยให้การหายใจออกสะดวกขึ �น หน้ากากชนิดมีวาล์วจงึไมเ่หมาะที�จะใช้ในกรณีที�ผู้ใสม่ี

อาการผิดปกติทางเดินหายใจหรือมีภาวะเสี�ยงตอ่การแพร่กระจายเชื �อ   

การนํากลบัมาใช้ซํ �า 

 ในสถานการณ์ปัจจบุนัที�ทรัพยากรมีจํากดัจึงมกีารนาํหน้ากากใช้ครั �งเดยีวนาํกลบัมาใช้ซํ �า แตห่น้ากากอนามยัทั�วไป 

หรือหน้ากากอนามยัทางการแพทย์ไมแ่นะนําให้นํากลบัมาใช้ซํ �า หน้ากากชนิด N95 สามารถนํากลบัมาใช้ซํ �าหลงัผา่น

ขบวนการฆา่เชื �อด้วยรังสยีวูีหรือการอบลมร้อนที�อณุหภมูิ 70 c นาน 30 นาที สามารถนํามากลบัมาใช้ซํ �าได้ประมาณ 3 - 5 

ครั �ง โดยที�ประสทิธิภาพใกล้เคียงเดิมและควรตรวจเช็ควา่หน้ากากอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ก่อนนําไปใช้ทกุครั �ง  หลกีเลี�ยงการฉีด

พน่ด้วยสารฆา่เชื �อตา่งๆเนื�องจากจะทําให้คณุสมบตัิของหน้ากากเสยีไป 

 

 

 

 

 

  



ตารางสรุปประสทิธิภาพในการป้องของอปุกรณ์ ชนิดตา่งๆ (%) 

 

*ขึ �นกบัชนิดของหน้ากาก ความแนบกระชบัของหน้ากาก ไมส่ามารถทดแทนหน้ากากN95 ในกรณีที�มีความเสี�ยงสงูตอ่การติดเชื �อ 

X,  NA ไมแ่นะนําให้ใช้ หรือไมมี่ข้อมลู 
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