อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ (respiratory protective equipment: REP)
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อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจที่สามารถพบเห็นในท้องตลาดทั่วไปในปั จจุบนั ได้แก่ กระจังป้องกันใบหน้า (face
shield) และหน้ากาก(mask) โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1) ลดการแพร่กระจายเชือ้ จากทางเดินหายใจผ่านทางสาร
คัดหลั่งเช่น ละอองเสมหะ นา้ มูกนา้ ลาย และ 2) ป้องกันการรับสารแปลกปลอมเข้าสู่ทางเดินหายใจ โดยประสิทธิภาพในการ
ป้องกันนัน้ ขึน้ กับคุณสมบัติของอุปกรณ์ท่ใี ช้และเทคนิคการสวมใส่
กระจังป้องกันใบหน้า (Face shield)
ทาหน้าที่ป้องกันทางเดินหายใจ โดยการป้องกันการฟุ้งกระจายฝอยละอองขนาดใหญ่ของสารคัดหลั่งที่เกิดจากการ
ไอ จามมีทงั้ แบบเต็มหน้าและครึง่ หน้า ขณะสวมใส่ยงั มีช่องว่างระหว่างอุปกรณ์และใบหน้าให้อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้
สามารถใช้รว่ มกับหน้ากากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องการติดเชือ้ แต่ไม่สามารถใช้ทดแทนหน้ากาก
หน้ากาก (mask)
นอกจากการป้องกันทางเดินหายใจโดยการลดการฟุ้งกระจาย และมีการกรองและดักจับอนุภาคในอากาศที่ไหลผ่าน
หน้ากากโดยขบวนการต่างๆ เช่น ขบวนการแพร่ แรงเฉื่อย แรงกระแสไฟฟ้าสถิต หรือการดูดซับทางเคมีในหน้ากากบางรุน่
สามารถจาแนกได้ 2 กลุ่ม
หน้ากากอนามัย (face mask/face cover) หน้ากากในกลุ่มนีม้ ีลกั ษณะการสวมใส่แบบหลวมๆขณะหายใจอากาศ
สามารถผ่านเข้าออกบริเวณด้านข้างของหน้ากากได้ สามารถจาแนกกลุ่มโดยใช้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชือ้ แบคทีเรีย หรือ
การกรองอนุภาคขนาดตัง้ แต่ 3ไมครอนและประสิทธิภาพในการป้องกันนา้ โดยแบ่งออกเป็ น หน้ากากทางการแพทย์ (medical
mask/ surgical mask), หน้ากากทั่วไป (public-type face mask) และในปั จจุบนั มีหน้ากากที่ผลิตจากเส้นใยนาโนซึง่ สามารถ
กรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึงร้อยละ 95หรือที่เรียกว่าหน้ากากกันฝุ่น (dust mask/PM2.5 mask)
นอกจากนีย้ งั มีหน้ากากผ้า (fabric-type face mask ) ที่สามารถนากลับมาใช้ซา้ ได้โดยประสิทธิภาพในการกรองหรือ
การป้องกันขึน้ กับชนิด ความหนาแน่น และคุณสมบัติของเส้นใย รวมถึงการออกแบบของหน้ากาก
หน้ากากกรองอนุภาค (particle filtration respirator/respirator; PFR) หน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรอง
อนุภาคโดยลักษณะหน้ากากชนิดนีต้ อ้ งสวมใส่แบบแนบสนิทกับใบหน้าไม่มีอากาศรั่วซึมจากบริเวณรอบหน้ากาก การวัด

ประสิทธิภาพของหน้ากากใช้ความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนเป็ นเกณฑ์ หน้ากากในกลุ่มนีท้ ่คี นุ้ เคยกัน
ได้แก่ N95 ซีง่ ใช้เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา นอกจากนีย้ งั มีหน้ากากที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกับ N 95 เช่น
KF94, KN95, FFP2, P2, DS2 โดยขึน้ แต่ละประเทศที่ใช้ตรวจสอบ และกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเช่น N99, N100,R95,
P95 เป็ นต้น
แนวทางการเลือกหน้ากาก
1.เลือกชนิดโดยพิจารณาตามจุดประสงค์
1) การป้องกันการกระจายเชือ้
-กรณีผสู้ วมใส่มีอาการผิดปกติทางระบบหายใจเช่น ไอ จาม นา้ มูกควรเลือกใช้อย่างน้อยเป็ นกลุ่ม medical-type
face mask ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝอยละอองผ่านการไอจามได้ดีกว่า
- กรณีผสู้ วมใส่อาการปกติสามารถใช้เป็ น public-type face mask หรือ fabric-type face mask ก็ได้
- การใช้ face shield สวมทับหน้ากากเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการป้องกันการกระจายฝอยละอองขนาดใหญ่ได้
2) การป้องกันการทางเดินหายใจ การเลือกหน้ากากขึน้ อยู่กบั ขนาดของอนุภาคที่ตอ้ งการป้องกัน และประสิทธิภาพของ
หน้ากากที่ใช้
การเลือกใช้เพื่อป้องกันฝุ่น การเลือกใช้เพื่อป้องกันฝุ่นดา(PM10) สามารถเลือกใช้เป็ น face mask (publictype/medical mask) รวมถึงหน้ากากผ้าทั่วไปได้สามารถกรองได้รอ้ ยละ 90-99 แต่ในกรณีท่ใี ช้เพื่อ
ป้องกันฝุ่นจิ๋ว (PM2.5) หน้ากากแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันแตกต่างกัน โดยหน้ากาก N95 ทัง้
สองชนิดและหน้ากากกันฝุ่น (PM2.5 dust mask/ nano mask) มีประสิทธิภาพการกรองได้รอ้ ยละ 95,
medical mask หรือ public type มีประสิทธิภาพการกรองได้รอ้ ยละ 60 – 80 ในขณะที่หน้ากากผ้าทั่วไป
สามารถกรองได้รอ้ ยละ 30 - 60 แต่หากเป็ นเส้นใยนาโน (nanofabric mask) มีประสิทธิภาพการกรองสูง
ถึงร้อยละ 60- 95
- ป้องกันการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ การเลือกชนิดของหน้ากากโดยพิจารณาจากวิธีของที่แพร่กระจาย และความ
เสี่ยงต่อการติดเชือ้ การติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนใหญ่มีแพร่กระจายทางฝอยละอองขนาดใหญ่ สามารถป้องกัน
โดยหน้ากากทั่วไปหรือหน้ากากผ้า กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชือ้ เช่น มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง สัมผัส
ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย ควรพิจารณาใช้เป็ น medical mask หรือ หน้ากากผ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เช่นหน้ากากผ้าสามชัน้
หน้ากากผ้านาโน เป็ นต้น การติดเชือ้ ที่แพร่ทางลมหายใจหรือเชือ้ ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน เช่น เชือ้ วัณโรค
เชือ้ โควิด-19 เป็ นต้น ในกรณีท่มี คี วามเสี่ยงสูง เช่น สัมผัสใกล้ชิดผูป้ ่ วยที่ไม่มีการป้องกัน พิจารณาใข้หน้ากาก N95
หรือเทียบเท่า ซี่งจะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุดอยู่ท่ีรอ้ ยละ 80 – 90 ที่ระยะห่างครึง่ เมตร โดยหน้ากากทาง
การแพทย์และหน้ากากผ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันรองลงมาอยู่ท่ี ร้อยละ 50 และ 30 ตามลาดับ การเพิม่
ระยะห่างระหว่างผูป้ ่ วยและการให้ผปู้ ่ วยสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางการแพทย์สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการป้องกันให้สงู ขึน้ ถึง 2 เท่า
2.เลือกขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมพอดี ครอบตัง้ แต่บริเวณสันจมูกลงไปถึงบริเวณคาง ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ไม่เคลื่อนขยับ
ขณะมีการเคลื่อนไหวใบหน้าเวลาพูดหรือก้มเงย
3. เลือกผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้มาตรฐาน

- Face mask
หน้ากากกลุ่ม medical mask / surgical mask จะต้องผ่านการรับรองของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้อา้ งอิงในการตรวจสอบ เช่น ASTM F2100 (อเมริกา), GB/T yy0469-2011 (จีน), BS
EN14683-2019 (ยุโรป) เป็ นต้น ส่วนหน้ากากทั่วไปและหน้ากากกันฝุ่น ต้องผ่านการรับรองของสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ) มีเลข มอก. ในไทย หรือ CE/ISO เป็ นมาตรฐานระหว่างต่างประเทศ
- หน้ากากผ้า ในปัจจุบนั สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ของไทยได้กาหนดมาตรฐานหน้ากากผ้าให้เป็ นมาตรฐาน
หน้ากากที่ผ่านการทดสอบ จะได้สญ
ั ลักษณ์ ‘smart fabric’
โดยจะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่า0.3 ไมครอน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65
รูปที่ 2 แสดงสัญลักษณ์ smart fabrics สมอ.
- หน้ากากกรองอนุภาค มีเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ทดสอบในแต่ละประเทศ เช่น หน้ากาก N95 ของอเมริกากาหนดโดย NIOSH
รหัส ASTM F1862 ,KN95 ของจีนกาหนดโดย NMPA รหัส GB2626-2019, KF94 ของเกาหลี รหัส KMOEL 2017-64เป็ นต้น
โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ควรแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิต/ผูน้ าเข้า ชนิดหน้ากาก เลขรหัสมาตรฐาน ประเภทและเกณฑ์
มาตรฐาน ผูร้ บั รอง วันหมดผลิตและวันหมดอายุ สัญลักษณ์แสดงการใช้ครัง้ เดียว คุณสมบัติ วิธีการใช้
เทคนิคการสวมใส่/ ถอดหน้ากาก
การใส่หน้ากากอนามัยที่ถกู ต้องเริ่มจากการล้างมือให้สะอาดด้วยนา้ และสบู่หรือแอลกอฮอล์ จับหน้ากากโดยให้ดา้ น
ที่มีผิวมันลื่นกันนา้ อยู่ดา้ นนอก ด้านที่ดดู ซับนา้ ได้ดีอยู่ดา้ นในเข้าหาใบหน้าและลวดสันจมูกอยูด่ า้ นบน จับหน้ากากบริเวณ
ด้านข้าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณด้านในของหน้ากาก จับสายคล้องหูแล้วคล้องที่หลังหูดงึ หน้ากากให้ครอบคลุมตัง้ แต่จมูก
ถึงคาง กดเส้นลวดให้กระชับบริเวณสันจมูก ขณะสวมใส่หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณหน้ากาก ส่วนการถอดหน้ากากอนามัยใช้
นิว้ เกี่ยวสายคล้องเพื่อทิง้ ลงถังขยะหลีกเลี่ยงสัมผัสหน้ากาก ให้ลา้ งมือให้สะอาดทุกครัง้ เพื่อป้องกันการติดเชือ้
อายุการใช้งาน
ระยะเวลาที่สามารถสวมใส่หน้ากากต่อเนื่องไม่ได้มีคาแนะนาชัดเจน การใช้หน้ากากต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลานาน
ทาให้ประสิทธิภาพการกรองลดลง หายใจลาบากมากขึน้ แต่ในปัจจุบนั ที่หน้ากากมีจากัด มีคาแนะนาสามารถใช้ต่อเนื่อง 6 - 8
ชั่วโมงทัง้ หน้ากากชนิด surgical mask และ N95 แต่หากเปี ยกชืน้ หรือเปื ้อนสารคัดหลั่งควรเปลี่ยนอันใหม่ไม่ควรนากลับมาใช้
ซา้ ในปัจจุบนั พบว่าหน้ากากที่ผลิตจากเส้นใยนาโนบางชนิดสามารถยืดอายุการใช้งานโดยสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง 12 -24
ชั่วโมง
วิธีการเพิ่มประสิทธิ์ภาพ
หน้ากาก N95 การเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากชนิดนีท้ าได้โดยการสวมใส่ให้ถกู วิธี ใส่ให้แนบสนิทไม่มีช่องว่างระหว่าง
หน้ากากกับใบหน้า ไม่แนะนาการใส่หน้ากาก N95 ซ้อนทับหน้ากากชนิดอื่นเนื่องเนื่องจากจะทาให้ไม่แนบ
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การเพิม่ ประสิทธิภาพในการกรองสามารถทาได้โดย 1)เพิ่มจานวนชัน้ กรอง เช่น การ
สวมหน้ากาก 2 ชัน้ การใส่แผ่นกรองเสริม แต่ไม่แนะนาให้สวมใส่มากกว่า 2 ชัน้ เพราะทาให้หายใจได้ลาบากและทาให้

หน้ากากไม่กระชับมีโอกาสเลื่อนหลุด 2) การทาให้หน้ากากกระชับกับใบหน้า ลดการรั่วของอากาศ เช่น การสวมหน้ากากผ้า
ซ้อนทับหน้ากากอนามัยอีกชัน้ หนึ่ง การมัดผูกปมสายรัดหรือการพับทบหน้ากากเพื่อให้หน้ากากแนบกับใบหน้า แต่อย่างไรก็
ตามการผูกปมหรือการพับไม่ได้เหมาะกับทุกคน โดยให้พจิ ารณาจากรูปทรงและขนาดใบหน้าเป็ นหลัก 3)สารนาโนพ่นสาร
เคลือบผิวหน้ากาก ใช้พ่นทับหน้ากากผ้าทาให้ประสิทธิภาพในการกรองและการป้องกันนา้ บริเวณผิวเคลือบเพิม่ ขึน้
การใช้หน้ากาก 2 ชัน้ fabric mask (นอก)/surgical mask(ใน)ที่แนบกระชับมีประสิทธิภาพในการป้องกันมากกว่า
surgical mask/surgical mask ที่ไม่กระชับ
การใช้หน้ากากในเด็ก
ไม่แนะนาให้เด็กที่อายุต่ากว่า 2 ปี หรือผูท้ ่มี ีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจาก
เด็กยังไม่สามารถบอก และไม่สามารถนาหน้ากากออกเองเมื่อมีภาวะหายใจลาบาก ในเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 -5 ปี แนะนาให้มี
การสวมใส่ภายใต้การดูแลขณะสวมใส่ ส่วนเด็กอายุมากกว่า 5 ปี ขนึ ้ ไป โดยมากมักสามารถสวมใส่และถอดหน้ากากได้ดว้ ย
ตนเอง ดังนัน้ ในวัยนีจ้ งึ ควรสอนวิธีการสวมใส่และถอดหน้ากากที่ถกู วิธี
การสวมใส่หน้ากากขณะออกกาลังกาย
การสวมใส่หน้ากากขณะออกกาลังกาย ไม่ว่าจะเป็ นหน้ากากทั่วไปหรือหน้ากากอนุภาค จะส่งผลต่อสมรรถภาพ
ร่างกาย โดยขึน้ กับระดับของการออกกาลังกาย สมรรถภาพร่างกายของผูอ้ อกกาลัง และชนิดของหน้ากาก โดยการออกกาลัง
กายระดับหนัก (heavy exercise) ในขณะที่สวมใส่หน้ากากจะเพิม่ แรงเสียดทานของทางเดินหายใจ ทาให้ประสิทธิภาพของ
การหายใจลดลง ความต้องการออกซิเจนเพิ่มขึน้ ทาให้ความสามารถในการออกกาลังกายลดลง และรูส้ กึ อึดอัดขณะสวมใส่
ระดับของการเกิดผลกระทบนีแ้ ตกต่างกันในแต่ละบุคคล การใช้หน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากาก N95 ชนิดมีวาล์ว หรือ
หน้ากากรุน่ ใหม่ท่มี ี active electric fan ช่วยให้ผสู้ วมใส่หายใจได้สะดวกมากขึน้ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ท่มี ีการแพร่
ระบาด COVID-19 ในปั จจุบนั จึงไม่แนะนาให้ใช้หน้าชนิดที่มีวาล์ว
หน้ากากชนิดมีวาล์ว vs หน้ากากไม่มวี าล์ว
หน้ากากชนิดเดียวกันชนิดมีวาล์วและไม่มีวาล์ว เช่น N95 แบบมีวาล์วและไม่มีวาล์วจะมีประสิทธิภาพในการกรอง
อนุภาพที่เท่ากันแต่ชนิดที่มีวาล์วจะช่วยให้การหายใจออกสะดวกขึน้ หน้ากากชนิดมีวาล์วจึงไม่เหมาะที่จะใช้ในกรณีท่ผี ใู้ ส่มี
อาการผิดปกติทางเดินหายใจหรือมีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชือ้
การนากลับมาใช้ซา้
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ทรัพยากรมีจากัดจึงมีการนาหน้ากากใช้ครัง้ เดียวนากลับมาใช้ซา้ แต่หน้ากากอนามัยทั่วไป
หรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่แนะนาให้นากลับมาใช้ซา้ หน้ากากชนิด N95 สามารถนากลับมาใช้ซา้ หลังผ่าน
ขบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยรังสียวู ีหรือการอบลมร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 70 c นาน 30 นาที สามารถนามากลับมาใช้ซา้ ได้ประมาณ 3 - 5
ครัง้ โดยที่ประสิทธิภาพใกล้เคียงเดิมและควรตรวจเช็คว่าหน้ากากอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้ทกุ ครัง้ หลีกเลี่ยงการฉีด
พ่นด้วยสารฆ่าเชือ้ ต่างๆเนื่องจากจะทาให้คณ
ุ สมบัติของหน้ากากเสียไป
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