คําถามน่ ารู้ เกียวกับหน้ ากากอนามัยทางการแพทย์
อาจารย์ ดร.ภญ. ผกาทิพย์ รืนระเริ งศักดิ
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
1. หน้ ากากอนามัย จัดเป็ นอุปกรณ์ ทางการแพทย์ หรื อไม่ ?
ตอบ: หน้ ากากอนามัยส่วนใหญ่ทีใช้ ทางการแพทย์ จะเป็ น หน้ ากากอนามัยประเภทกันซึมหรื อ (Surgical mask) และ
หน้ ากาก N95 (N95 respirator หรื อ N95 Particulate filtering facepiece respirators) หน้ ากากทัง ประเภทจัดเป็ น
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ทีมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ งานแตกต่างกัน หน้ ากาก Surgical mask ใช้ ป้องกันอนุภาค และช่วย
ลดความเสี ยงต่อการแพร่ กระจายของเชื อโรคจากบุคคลหนึงไปยังอีกบุค คลหนึง ส่วนหน้ ากาก N95 ใช้ เพื อปกป้อง
ทางเดินหายใจ ทังนีผู้ผลิตหรื อผู้ทีต้ องการนําเข้ าหน้ ากากอนามัยทัง ประเภทนี จะต้ องขออนุญาตผลิตหรื อนําเข้ าจาก
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน
2. การเลือกซือหน้ ากากอนามัย ต้องตรวจสอบอะไรบ้ าง?
ตอบ: หน้ ากากอนามัยทีใช้ ทางการแพทย์ ต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานทีคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กําหนดไว้ ซงจะมี
ึ
ความสอดคล้ องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสามารถเทียบเคียง
ได้ กับ มาตรฐานสากล โดยที ตัวสิ น ค้ าจะต้ อ งระบุ ชื อซึงจะบ่ ง บอกชนิ ด ของหน้ า กากอนามัย เช่ น Surgical mask,
Medical mask, N95 respirator, Surgical N95 เป็ นต้ น สําหรับ Surgical mask สิงทีต้ องระบุเพิมเติ มนอกจากชือคื อ
วัตถุประสงค์การใช้ งานทีชัดเจน เช่น เพือกรองเชือโรค และกันละอองฝอยจากการไอ จาม เป็ นต้ น ส่วนหน้ ากาก N95
นอกจากระบุชือแล้ ว จําเป็ นต้ องระบุประเภท และมาตรฐานของหน้ ากาก N95 รวมถึงหน่วยงานทีให้ การรับรอง/อนุญาต
ตามแหล่งทีมา (กรณีการนําเข้ า) ซึงส่วนใหญ่มาจาก สหรั ฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และออสเตรเลียและนิวซีแลนด์(1)
โดยมาตรฐานทีควรแสดงให้ ชัดเจนและจะต้ องได้ รับการรับรองจากทัง แหล่งผลิต คือ รหัสมาตรฐานการทดสอบการ
ป้องกันการซึมผ่านของของเหลว ดังแสดงในตารางที 1(2)
ตารางที 1 รหัสมาตรฐานของวิธีการทดสอบการป้องกันการซึมผ่านของของเหลวของหน้ ากาก N95 และหน่วยงานที
ตรวจสอบและให้ การรับรองใน สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
แหล่ งผลิต
รหัสมาตรฐานวิธีการทดสอบการ
หน่ วยงานทีตรวจสอบ
ป้ องกันการซึมผ่ านของของเหลว
และให้ การรับรอง
สหรัฐอเมริกา
ASTM F1862
The National Institute for
Occupational Safety and Health
(NIOSH)
จีน
YY/T 0691-2008
National Medical Products
Administration (NMPA)
สหภาพยุโรป
EN 14683, ISO 22609
European Union Notified Bodies
(EU Notified Bodies)

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

AS4381

ญีปุ่ น

JMHLW-2000

Therapeutic Goods
Administration (TGA)
Japanese Industrial Standard
(JIS)

3. หน้ ากาก Surgical mask ผลิตจากอะไร และสามารถทําความสะอาดได้ หรื อไม่ ?
ตอบ: โดยส่วนมากหน้ ากากอนามัยประเภทนีจะมีอย่างตํา 3 ชัน ชันนอกสุดจะถูกเคลือบด้ วยสารทีสามารถป้องกันการ
ซึมผ่านของของเหลวได้ (Waterproof coating) ซึงสารเคลือบนีสามารถละลายออกมาหากมีการซักล้ างด้ วยสบู่ หรื อเช็ด
ทํ าความสะอาดด้ วยแอลกอฮอล์ ชันตรงกลางจะมีชันแผ่ น กรองอยู่ วัสดุทีใช้ ผ ลิต หน้ ากากเกิ ดจากการหลอมเม็ ด
พลาสติกโดยไม่ผ่านการทอ (Nonwovens) ขึนรูปจากเส้ นใยพลาสติกจนเกิดเป็ นแผ่นกรองทีสามารถปรั บขนาดความ
หนาแน่นได้ (3) โดยปกติจะมีความหนาแน่น 20-25 กรัมต่อตารางเมตร (g/m2) ชนิดของพลาสติกที ใช้ ส่วนใหญ่ได้ แก่
พอลีโพรพิลี น (Polypropylene) แต่บางครังอาจใช้ พอลีเอทิลีน (Polyethylene) พอลีสไตรี น (Polystyrene) และ พอลี
เอสเทอร์ (Polyester) ร่ วมด้ วย การขึนรู ปโดยใช้ พลาสติก Polypropylene ทําให้ เกิดแผ่นกรองทีได้ มีคุณสมบัติออ่ นนุ่ม
คล้ ายผ้ าทีได้ จากการทอ ทําให้ สวมใส่สบาย มีความสะอาดสูง และสามารถกรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 3 ไมครอนขึน
ไปได้ 95% พอลีโพรพิลีนมีจุดหลอมเหลวที 163.8oC สามารถถูกทําลายโดยความร้ อนอุณหภูมสิ งู กว่า 82.2 oC และ
สารเคมีเช่น กรดออกซิไดซ์ (Oxidizing acid), คลอรี นไฮโดรคาร์ บอน (Chlorinated hydrocarbons) และสารกลุ่มอะโร
มาติก ส์ (Aromatics) เป็ น ต้ น ดังนันจึงไม่เ หมาะที จะนํ า มาทํ า ความสะอาดโดยการซัก หรื อ ทํ า ความสะอาดด้ ว ย
แอลกอฮอล์ หรื อทํา การอบด้ วยวามร้ อนที อุณหภูมิสูงกว่า oC นอกจากนี บางบริ ษัทอาจมีการเพิ มชันแผ่น กรอง
คาร์ บอน (Active carbon melt-blown, ACMB) เพือช่วยกรองกลินด้ วย
4. เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการกรอง ของหน้ ากาก Surgical mask ได้ อย่ างไร?
ตอบ: ประสิทธิภาพของหน้ ากากอนามัยสามารถตรวจสอบได้ จากคุณสมบัติทางกายภาพของหน้ ากากอนามัยดังแสดง
ในตารางที 2 ตามมาตรฐานสากลของสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริ กา (NIOSH) ที
ใช้ วิธีต รวจสอบตามมาตรฐาน American Society of Testing and Materials (ASTM) (4-5) ซึงสามารถเที ย บเคีย งกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2424-2562ได้ (6) โดยตาม NIOSH จะแบ่งเป็ นหน้ ากาก Surgical mask เป็ น 3
ระดับ ตามสมรรถนะในการป้องกันการกรอง และการซึมผ่านของของเหลว ในสภาวะจําลองทีใกล้ เคียงกับสภาวะการใช้
งานจริ งในทางการแพทย์ คือ Low barrier, Medium barrier และ High barrier ซึงหากบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ ผลิตหรื อ
นําเข้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว หน้ ากากทีผลิต/นําเข้ านันจะต้ องได้ รับการตรวจสอบประสิทธิ ภาพตามมารตฐานทีระบุตามตารางที
2 เช่น การวัดความสามารถในการกรองละอองของแบคทีเรี ย ความสามารถในการกรองอนุภาค และ การป้องกันการ
ซึมผ่านของของเหลว เป็ นต้ น

ตารางที 2 คุณสมบัติทางกายภาพของหน้ ากากอนามัยประเภทกันซึม (Surgical mask)
คุณสมบัติทางกายภาพ

1. ความสามารถในการกรองละออง
ของแบคทีเรี ย สตาฟิ โลคอคคัส ออ
เรี ยส ขนาด ไมครอน (Bacterial
Filtration Efficiency, BFE)
2. ความสามารถในการกรองอนุภาค
ขนาด 0.1 ไมครอน (Particulate
Filtration Efficiency, PFE)

เกณฑ์ กําหนดตามประเภทของหน้ ากาก
ระดับที 1
ระดับที 2
ระดับที 3
(Low barrier)
(Medium
(High barrier)
barrier)
95%
98%
98%

95%

98%

98%

วิธีการทดสอบ

ASTM F2101(7)

ASTM F2299(8)

ASTM 1862(9)

3. ความสามารถในการป้องกันการซึม ป้องกันการซึม
ผ่าน(Fluid Resistance, FR)ของเลือด ผ่านของเลือด
เทียมทีความดัน 80 (ความดันหลอด
เทียมทีความ
เลือดดํา), 120 (ความดันหลอดเลือด ดัน 80 mmHg
แดง) และ 160 (ความเลือดเมือมีการ
บาดเจ็บ และระหว่างผ่าตัด) mmHg

ป้องกันการซึม ป้องกันการซึม
ผ่านของเลือด ผ่านของเลือด
เทียมทีความ เทียมทีความ
ดัน 120
ดัน 160
mmHg
mmHg

4. ความแตกต่างของความดันระหว่าง
ภายในและภายนอกหน้ ากาก
(Pressure Differential, ΔP)

ไม่เกิน 4 mm
H2O/cm2

ไม่เกิน 5 mm
H2O/cm2

ไม่เกิน 5 mm
H2O/cm2

MIL-M36954C(5)

Class 1

Class 1

Class 1

16 CFR part
1610(10)

5. การติดไฟ (Flame spread)

5. การใส่ หน้ ากากอนามัยสามารถป้ องกันเชือโควิด-19 (Covid-19) ได้ จริงหรื อ?
ตอบ: เป็ นทีทราบกันดีวา่ โควิด-19 หรื อ SARS-CoV-2 เป็ นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชือไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จากการหายใจเอาอนุภาคของเชือซึงอยู่ในละอองสารคัดหลัง (นํามูก นําลาย เสมหะ)
ของผู้ป่วยหรื อผู้ทีติดเชือจนเกิดการติดเชือ ข้ อมูลจากงานวิจัยในห้ องปฏิบตั ิการเพือจําลองลักษณะการแพร่กระจายของ
เชือ พบว่าเชือสามารถคงอยู่ในละอองฝอยและกระจายตัวอยู่ในอากาศ (Aerosol ทีมีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน) ได้ นาน
ถึง 3 ชัวโมง(11) ข้ อมูลทางคลินิกและระบาดวิทยาในแต่ละประเทศทัวโลกแสดงให้ เห็นว่า มีปริ มาณผู้ติดเชือทีไม่แสดง
อาการ 5 - 80 % (Asymptomatic(12)) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ซึงพบมากถึง 94% (13-14) ผู้ติดเชื อกลุ่มไม่แสดงอาการนี
สามารถเป็ นพาหะทีทํ าให้ เ กิด การแพร่ ก ระจายเชือแก่ผ้ ูแ วดล้ อม และครอบครั วได้ ผ่ านละอองฝอยของสารคัดหลัง
ดังกล่าวข้ างต้ น เชือไวรั สโควิด-19 มีลักษณะเป็ นอนุภาคทรงกลมมีขนาด 0.06-0.14 ไมครอนสามารถรอดผ่ านรู ของ
แผ่นกรองของหน้ ากากอนามัยได้ (15) แต่โดยปกติแล้ วเชือไวรัสขนาดเล็กนีจะอยู่ภายในละอองฝอยของสารคัดหลังของ

ผู้ป่วยทีมีขนาดประมาณ 3.5-10.0 ไมครอน (16) ดังนันจึงสามารถถูกกรองโดยหน้ ากาก Surgical mask ได้ ดังนันการให้
ผู้ป่วยใส่หน้ ากากอนามัย Surgical mask เมือไอหรื อ จามละอองฝอยเหล่านี จะไม่ แพร่ ก ระจายออกมา เป็ นการช่วย
ป้องกันการแพร่ กระจายของเชือจากผู้ป่วยไปสูผ่ ้ อู นื
การใส่ Surgical mask จะไม่แนบสนิทกับใบหน้ าขณะสวมใส่ ทําให้ สามารถกรองอากาศจากภายนอกได้ เพียง
60% และอากาศอีก 40% สามารถผ่านเข้ ามาโดยไม่ผ่านการกรองซึงเสียงต่อการติดเชือได้ ดังนันจึงควรมีระยะห่าง
1.5-2.0 เมตรระหว่างบุคคลขณะสนทนา (Physical distance) และควรสนทนาอยู่ในสถานทีเปิ ดโล่ง เพือช่วยลดความ
เสียงลงได้ สําหรับผู้ทีต้ องดูแล เฝ้าระวังและบุคคลากรทางการแพทย์ ทีจําเป็ นต้ องอยู่ในสถานที ทีแวดล้ อมด้ วยผู้ติด
เชือ หรื อผู้ป่วย การป้องการทางเดินหายใจจากอากาศภายนอกหน้ ากากจึงเป็ นสิงจําเป็ น ซึงสามารถทําได้ ด้วยการใช้
หน้ ากากประเภท N95 ซึงจะให้ การปกป้องได้ ดีกว่า Surgical mask เนืองจากหน้ ากาก N95 มีประสิทธภาพในการกรอง
ทีดีกว่า และขณะสวมใส่หน้ ากากจะแนบสนิทกับใบหน้ าทําให้ อากาศทีผ่านเข้ ามาจากภายนอกผ่านการกรองทังหมด
นอกจากนี การใส่ ห น้ ากาก N95 นั นจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบความพอดี (Fit testing) (17) ทุ ก ครั งจึ ง จะทํ า ให้ มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันสูงกว่า Surgical mask
6. จากชือ N95 Respirator ตัวอักษร N และ เลข บ่ งบอกอะไร?
ตอบ: หน้ ากาก N95 เป็ นอุปกรณ์ ทางการแพทย์ทีใช้ เพือปกป้องทางเดินหายใจของผู้ใส่ สามารถกรองอนุภาคทีมีขนาด
0.1- 0.3 ไมครอน ได้ อย่างตํา 95% ตัวอักษร N แสดงถึงประเภทของ Respirator ทีสามารกรองอนุภาคและละอองฝอย
ที ไม่ มี ส่ ว นประกอบของนํ ามัน (Not resistant to oil-based particulates คื อ ใช้ กรอง non-oily particles เท่ า นั น)
ตัว อัก ษร R แสดงถึ ง ประเภทของ Respirator ที สามารกรองอนุภ าคและละอองฝอยที มี ส่ วนประกอบของนํ ามั น
(Resistant to oil-based particulates) ตัวอักษร P แสดงถึงประเภทของ Respirator ทีสามารกรองอนุภาคและละออง
ฝอยที มี ส่ ว นประกอบของนํ ามัน (Strongly resistant to oil-based particulates) ซึ งใช้ ไ ด้ นานกว่ า R เป็ น ไปตาม
มาตรฐาน NIOSH ของประเทศสหรัสอเมริ กา
ส่วนเลข 95 นันหมายถึงประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคได้ 95 % ซึงตามมารตฐาน NIOSH จะจัดอันดับเป็ น
95, 99 และ 100% ตามลําดับ (18) สําหรั บ N95, N99 และ N100 ซึงสามารถเที ย บเคี ยงกับมาตรฐานมาตรฐานยุโรป
(European Standard, EN 149) FFP2 (94%), FFP3 (99%) และ มาตรฐานออสเตรเลี ย/นิวซีแ ลนด์ (Australia/New
Zealand Standard, AS/NZS 1761) P2 (94%), P3 (99%)(2) ตามลําดับ แสดงรายละเอียดในตารางที 3 สําหรั บการ
เทียบเคียงมาตรฐานวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้ ากาก N95 respirators นันสามารถดูได้ จากตารางที 4 (19)

ตารางที 3 การเทียบเคียงประสิท ธิภาพของหน้ ากากทีได้ รับรองมาตรฐานโดย NIOSH, EU Notified Bodies, TGA,
NMPA และ JIS (สีฟ้า สําหรับการเทียบเคียงคุณสมบัติ N95, สีเหลืองสําหรับการเทียบเคียงคุณสมบัติ N99)
หน่ วยงานที
NIOSH
EU Notified
TGA
NMPA
JIS
ตรวจสอบและ
Bodies
ให้ การรับรอง
N95
FFP1
P1
DS/DL1
(ประสิทธิภาพขัน
ประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพขัน (ประสิทธิภาพขัน (ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการ
ตําภาพในการ
ตําภาพในการ
ตําภาพในการกรอง
ของ
กรอง 95%)
กรอง 80%)
กรอง 80%)
80%)
Respirators
N99
FFP2
P2
KN/KP95
DS/DL2
(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการ
กรอง 99%)

(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการ
กรอง 94%)

(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการ
กรอง 94%)

(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการกรอง
95%)

(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการกรอง
95%)

N100

FFP3

P3

KN/KP100

DS/DL3

(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการ
กรอง 99.97%)

(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการ
กรอง 99%)

(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการ
กรอง 99%)

(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการกรอง
99%)

(ประสิทธิภาพขัน
ตําภาพในการกรอง
99%)

ตารางที 4 การเทียบเคียงวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของหน้ ากาก N95 respiratorsจาก แหล่งผลิต (19)
ชนิดหน้ ากาก
N95
FFP2
KN95
P2
DS
(NIOSH-42C
(EN149-2001)
(GB2626-2006)
(AS/NZ
(JMHLW-notification
(มาตรฐาน)
FR84)

ประสิทธิภาพในการ
กรอง / สารทีใช้
ทดสอบ
(Filter performance)

อัตราการไหลทีใช้
ทดสอบการกรอง (Flow

 95%/
โซเดียม
คลอไรด์
(NaCl)
85

1716:2012)

214, 2018)

 94%/
NaCl และ
paraffin oil

 95%/
NaCl

 94%/
NaCl

 95%/ NaCl

95

85

95

85

 8%
(a)

 8%
(a)

rate (FR), ลิ ต ร / น า ที )

การทดสอบการรัว
ของหน้ ากาก (Total

-

inward leakage (TIL))*

ความต้ านทานการ
หายใจเข้ า/ FR ทีใช้
ทดสอบ (Inhalation
resistance )

 343
Pa/85

 70 Pa/30
 240 Pa/95
 500 Pa
(อุดตัน)

 350 Pa/85

 8%
(a and i)
 70
Pa/30
 240
Pa/95

 70 Pa/40 (
กรณีมี วาล์ว)
 50Pa/40(
กรณีไม่มี
วาล์ว)

ความต้ านทานการ
หายใจออก/FR ทีใช้
ทดสอบ (Exhalation

 245
Pa/85

 300
Pa/160

 250
Pa/85

 120
Pa/85

 70 Pa/40
(กรณีมี วาล์ว)

อัตราการ

 50 Pa/40
(กรณีไม่มี
วาล์ว)
ความดันลดลง

รัว  30
mL/min

เป็ น 0 Pa 
15 sec

resistance)

การตรวจสอบการรัว
ของวาล์ว (Exhalation

อัตรา
การรัว

แรงดันทีใช้ ทดสอบ

 30
mL/min
-245 Pa

-

Pa  20
sec
-1180 Pa

-

 1%

 1%

valve leakage
requirement)

-

ความดัน
ลดลงเป็ น 0

-250 Pa

-

 1%

 1%

(Force applied)

ค่าปริ มาณการดัก
จับคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2
clearance requirement)

หมายเหตุ *ทํ าการทดลองในคน โดยทาง JMHLW-notification 214 จะยึด Inward leakage มากกว่า TIL test; **a=
individual และ i= arithmetic mean ตามลําดับ
7. N95 Respirator ผลิตจากอะไร?
ตอบ: หน้ า กาก N95 ส่ ว นมากผลิ ต จากเม็ ด พลาสติ ก ประเภทพอลี โ พรพิ ลี น โดยวิ ธี ไ ม่ ผ่ า นการทอ (Meltblown
nonwovens) ในลักษณะคล้ ายกับ วัสดุทีใช้ ผลิต Surgical mask แต่เส้ นใยของ N95 จะมีขนาดเส้ นเล็ก ในระดับนาโน
เมตร เส้ นใยไม่เป็ นเส้ นยาวต่อเนือง และมีความแข็งแรงน้ อยกว่า ดังนันจึงใช้ ประกอบร่ วมกับวัสดุประเภท Spunbond
nonwovens เพือให้ หน้ ากากมีความแข็งแรง โดยหน้ ากาก N95 ประกอบด้ วย Meltblown และ Spunbond โดยสองชัน
ด้ านในสุด (ด้ านที สัมผัส กับผู้ใ ส่) และด้ านนอกสุด (ด้ านทีสัมผัสกับอากาศ) เป็ นวัส ดุป ระเภท Spunbond ที มีความ
หนาแน่ น 20-50 g/m2 ตรงกลางเป็ นชัน Pre-filter ที อาจมีค วามหนาแน่นสูงถึง 250 g/m2 ทํ าให้ ส ามารถขึนรู ป ของ
หน้ ากากและคงรูปได้ ดี (3) ต่อจากชันนีจะเป็ น Meltblown nonwovens ซึงทําหน้ าทีเป็ นแผ่นกรองโดยอาศัยหลักการกรอง
และหลักการดักจับอนุภาคด้ วยประจุไฟฟ้า (Electrostatic attraction) และด้ านในสุดเป็ นชัน Spunbond เพือให้ ความ
สบายในการสวมใส่ โดยทําการเชือมต่อชันต่างๆเข้ าด้ วยกันด้ วยอัลตร้ าโซนิค (Ultrasonic welding) เนืองจากวัสดุทีใช้
ผลิตหน้ ากาก N95 นันเป็ นเม็ดพลาสติกประเภท Polypropylene เช่นเดียวกับวัสดุทีใช้ ทํา Surgical Mask ทําให้ ข้อควร
ระวังและข้ อจํากัดในการใช้ หน้ ากากเป็นไปในลักษณะเดียวกัน
8. N95 Respirator มีกแบบ
ี
และมีขนาดให้ เลือกหรื อไม่ ?
ตอบ: ส่วนใหญ่พบใน 2 ลักษณะคือ N95 mask และ Surgical N95 mask ซึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของของเหลว
ได้ ด้วย เนืองจากหน้ ากากทัง แบบนีจําเป็ นต้ องมีการตรวจสอบความพอดีในการใส่หรื อ Fit testing (17) เพือให้ เกิดการ
ปกป้องสูงสุด ดังนันจึงมีขนาดหรื อ Size (Small, small/ medium, medium, medium/large และ large เป็ นต้ น) ให้ เลือก
และมียงั หลายรูปทรง เช่น Molded cup, pleated, duckbill และ flexwing เป็ นต้ น ซึงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ Model

และแต่ละบริ ษัท โดยผู้ใช้ จําเป็ นต้ องเลือกขนาดให้ เหมาะสมกับขนาดของใบหน้ าเพือให้ หน้ ากากแนบสนิทกับใบหน้ า
เวลาสวมใส่เพือให้ การปกป้องสูงสุด(20)
9. การมีวาล์ วทีด้ านหน้ าของ N95 Respirator มีข้อดีอย่ างไร?
ตอบ: บางรุ่นจะมีวาล์วเพือให้ ช่วยระบายอากาศรอ้ นและความชืนให้ ออกมาจากหน้ ากากได้ เร็ วขึนทําให้ ภายในเย็น และ
ทําให้ ผ้ สู วมหน้ ากากสามารถหายใจได้ ง่ายขึน (20)
10. Surgical mask, N95 respirator และ surgical N95 respirator มีความแตกต่ างกันหรื อไม่ ?
ตอบ: มี ค วามแตกต่ า ง ตามลัก ษณะการใช้ งาน ดัง แสดงในตารางที 5 โดย Surgical mask และ Surgical N95
respirator จะต้ องผ่านการทดสอบ ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเหลว และ การทดสอบอืนๆที ระบุใน
ตารางที 2 ร่วมด้ วย
ตารางที 5 ความแตกต่างระหว่างหน้ ากากอนามัยชนิด Surgical mask และ N95 respirator (20)
ชนิดของหน้ ากากอนามัย
Surgical mask
N95 respirator
Surgical N95 respirator
ความแตกต่ าง
มาตรฐานการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์การใช้ งาน

ผ่ านการตรวจสอบตามที ต้ องผ่ า นการตรวจสอบ ต้ องผ่ า นการตรวจสอบ
ระบุในตารางที 2
โดย NIOSH (ตารางที 4) โ ด ย NIOSH แ ล ะ ต า ม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
Surgical mask ( FDA,
ตารางที 2 และ 4)
ใช้ ป้ อ งกั น อนุ ภ าค และ ปกป้ อ งทางเดิ น หายใจ ปกป้ อ งทางเดิ น หายใจ
ช่วยลดความเสี ยงต่อการ ของผู้ ใส่ สามารถกรอง ของผู้ ใ ส่ สามารถกรอง
แพร่ ก ระจายของเชื อโรค อ นุ ภ า ค ( Airborne อ นุ ภ า ค ( Airborne
จากบุ ค คลหนึ งไปยั ง อี ก particles) ล ะ อ อ ง ฝ อ ย particles) ล ะ อ อ ง ฝ อ ย
บุค คลหนึงใกล้ เคียง และ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
ป้ อ งกั น ผู้ ใส่ จ ากละออง ( Biological aerosols) ที ( Biological aerosols) ที
ฝอยขนาดใหญ่ ป้ อ งกั น ไ ม่ มี นํ า มั น เ ป็ น ไ ม่ มี นํ า มั น เ ป็ น
การซึ ม ของสเปรย์ และ ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ และป้องกัน
การกระเด็นของของเหลว
การซึมของสเปรย์และการ
กระเด็นของของเหลว
ไม่จําเป็ น
จําเป็ น
จําเป็ น

การทดสอบความพอดีใน
การใส่ (Fit testing และ
Seal check)
ความสามารถในการกรอง กรองอนุ ภ าค(Airborne กรอง 95% ของอนุ ภ าค กรอง 95% ของอนุ ภ าค
particles)ขนาดใหญ่ ใ น ( Airborne particles) ( Airborne particles)
อากาศ

ขน าดเล็ ก แ ละให ญ่ ใน ขน าดเล็ ก และให ญ่ ใ น
อากาศ
อากาศ
การผ่านของอากาศโดยไม่ สามารถเกิ ดขึนได้ บริ เวณ สามารถเกิดขึนได้ เล็กน้ อย สามารถเกิดขึนได้ เล็กน้ อย
ผ่านการกรอง (Leakage) ขอบของหน้ ากาก
ขนาด (Size)
มีขนาดเดียว
มี ห ล า ย ข น า ด ขึ น กั บ มี ห ล า ย ข น า ด ขึ น กั บ
รูปแบบ และบริ ษัททีผลิต รูปแบบ และบริ ษัททีผลิต
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