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จากภาวะตืน่ ตระหนกฝุน ละออง PM 2.5
และไวรัสโคโรนาหรือทีเ่ รียกชือ่ อยางเปนทางการ
COVID-19 (Coronavirus Disease Starting in
2019) ทําใหคนไทยหันมาใสหนากากอนามัย
ออกนอกบ านกั นมากขึ้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อเป นการ
ปองกันฝุน พิษและไวรัสทีม่ าพรอมๆ กันทัง้ สอง
อยางในขณะนี้ เนือ่ งจากเปนวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ อยาง
ปจจุบันทันดวนจึงไมมีเวลาเตรียมพรอมเรื่อง
สต็ อ กสิ น ค า ปริ ม าณมหาศาล อี ก ทั้ งไวรั ส
COVID-19 แพร กระจายในระดั บนานาชาติ
ทําใหความตองการหนากากอนามัยพุงสูงขึ้น
ชนิดไมเคยปรากฏมากอน ผลก็คือ หนากาก
อนามัยขาดตลาด ไมวาจะเปนสิ นคาผลิตใน
ประเทศหรือสินคานําเขาจากตางประเทศ มีไม
เพียงพอกับความตองการของผูใช ผลกระทบ
ขางเคียงคือ บางแหงมีสินคาจําหนายแตก็ถือ
โอกาสขึ้ นราคราเสียเลย เพราะเห็นวาผู ใชมี
ความตองการจริงๆ แพงเทาไหรก็ซอื้ ปญหาจึง
เกิดขึ้นมาชนิดที่ใครก็หามไมได
หนากากอนามัยมีหลายชนิด ทั้งหนากาก
อนามัยผาฝาย หนากากอนามัยใยสังเคราะห 3

ชั้น หนากากอนามัยชนิด N95 โดยชนิดหลัง
ไดรบั การยอมรับวาสามารถปองกันเชือ้ โรคไดดี
ที่สุด มีคุณสมบัติปองกันไดทั้งฝุนละอองและ
เชือ้ โรคทีม่ ขี นาดอนุภาคเล็กไดถงึ 0.3 ไมครอน
จึงเปนทีน่ ยิ มสูงสุด หนากากอนามัย N95 นีเ่ อง
ทีเ่ กิดการขาดตลาดในชวงเวลาทีผ่ า นมา (ปจจุบนั
ดีขนึ้ บางแลว เพราะมีการเพิม่ กําลังการผลิตทัง้
ในและต างประเทศเพื่ อให เพี ยงพอกั บ ความ
ตองการ)
หนากากอนามัย N95 เปนหนากากกลุม
หนากากใชครั้งเดียว (Disposable Particulate
Respirators) ซึ่ ง แบ งเป นชนิ ด N,R,P ตาม
มาตรฐานของ NIOSH ของสหรัฐอเมริกา และ
ชนิด FFP1, FFP2, FFP3 ตามมาตรฐาน EN 149:
2001 ของยุโรป โดยจะมีหรือไมมีชองสําหรับ
หายใจออก (exhalation valve) ก็ได โดยหนากาก
อนามัยชนิดนี้ที่เหมาะจะใชสําหรับการปองกัน
ฝุนและเชื้อไวรัส
ดังที่กลาวไปขางตน หนากากที่ใชครั้ง
เดียว (Disposable Particulate Respirators)
มาตรฐาน NIOSH (National Institute for

Occupational Safety and Health) แบงออกเปน
3 ชนิดคือ N R และ P
N ยอมาจาก Not resistant to oil เปน
หนากากกรองอนุภาคในสภาพที่ไมมีไอน้ํามัน
R ยอมาจาก Resistant to oil เปนหนากาก
กรองอนุภาคในสภาพที่มีไอน้ํามัน แตใชครั้ง
เดียวแลวทิ้ง
P ยอมาจาก oil Proof เปนหนากากกรอง
อนุภาคในสภาพทีม่ ีไอน้ํามันและสามารถใชได
หลายครัง้
สวนตัวเลข % ที่กํากับไวหลังตัวอักษร
ระบุชนิดของหนากากนั้นคือ ความสามารถใน
การกรองอนุภาคขั้นต่ํา มีดวยกัน 3 ระดับ คือ
95%: N95 R95 และ P95
99%: N99 R99 และ P99
99.7% ใชตวั เลข 100: N100 R100 และ
100
ทัง้ นี้ อนุภาคขนาดเล็กทีห่ นากากทัง้ สาม
ชนิดกรองไดคือ 0.3 ไมครอน โดยหนากาก
N100 R100 และ 100 สามารถกรองได 99.7%
เหลือหลุดรอดเขาไปในระบบหายใจของคนเรา
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ทั้งนี้ แพทยไดเตือน หนากากอนามัย
แบบ N95 ถาใสไมถกู วิธี หรือเอามือขยับบอยๆ
ประสิทธิภาพอาจต่าํ กวาการใสหนากากธรรมดา
ดวยซ้ํา และบอกดวยวา หนากากอนามัยแบบ
N95 เหมาะสําหรับบุคลากรทางการแพทยที่
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล หรือหองแยกโรคซึ่ง
เปนสถานทีท่ มี่ ีเชือ้ โรคมาก แตในสถานทีท่ วั่ ไป
ซึ่งเชื้อโรคไมไดมากมาย การสวมใสหนากาก
อนามัยธรรมดาก็เพียงพอแลว
สําหรับรูปแบบของหนากาก N95 แบง
เปน 4 รูปแบบหลักๆ ดังนี้
1. แบบรูปกนถวย (Cup Shape) เปน
รูปแบบทีพ่ บเห็นโดยทัว่ ไป นิยมใชกนั มากทีส่ ดุ
เปนแบบคงรูป คอนขางแข็งแรง กระชับ ขอบ
แนบสนิทกับใบหนา จุดแข็ง: กระชับใบหนา
สามารถปองกันฝุนละลอง PM 2.5 ไดแนนอน
(หากใสถูกวิธี) เวลาหายใจหนากากจะไมยุบ
เขาออก ตัวหนากากไมสัมผัสกับใบหนาทําให
รําคาญหรือระคายเคือง จุดออน: เก็บรักษา
ลําบาก ไมสามารถพับเก็บได หนากากกระชับ
มาก อาจทําให อึ ดอั ดและใส  ได ไม นานต อง
ขยับเขาออกบอยๆ การหายใจคอนขางลําบาก
แนะนําให ใส เฉพาะเวลาที่ อยู กลางแจ ง ต อง
เผชิญฝุน ปริมาณมาก หากเขามาภายในอาคาร
แลวควรถอดออก

เพียง 0.3% เทานั้น (ในทางปฏิบัติแลวไมมี
หนากากชนิดไหนดักอนุภาคไมใหเขาไปในระบบ
หายใจของคนเราไดทงั้ หมด 100%)
สําหรับหน ากาก N95 สามารถกรอง
อนุภาคทัง้ ฝุน และเชือ้ โรคขนาด 0.3 ไมครอน ได
95% ซึง่ ถือวาต่าํ สุดในกลุม หนากากของ NIOSH
แตก็มีราคาถูกกวาชนิดอื่นในกลุม สําหรับการ
ปองกันฝุน และเชือ้ โรค (ไขหวัด ไวรัสชนิดตางๆ
แอนแทร็กซ ไอสารเคมี ฯลฯ) หนากาก N95

มีความเหมาะสมทั้งประสิทธิภาพและราคา
จากสภาวะทีค่ นไทยกําลังเจอฝุน พิษ PM
2.5 แพทยไดแนะนําใหใชหนากาก N95 แทน
หนากากอนามัยชนิดธรรมดาที่ไมมสี ัญลักษณ
NIOSH N95 (หนากาก N95 มีตัวอักษรภาษา
อังกฤษ N95 พิมพลงไปบริเวณขอบหรือตรง
กลางหนากาก สังเกตเห็นงาย) แตหนากาก
N95 ผูส วมมักอึดอัดเพราะมีการทอดวยเสนใย
ทีแ่ นนมาก ดังนัน้ หากตองใชหนากากตอเนือ่ ง
เปนเวลานาน ๆ และเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา
ก็ขอแนะนําใหใชหนากากอนามัยแบบธรรมดา
ซึง่ ใสสบายกวาและปองกันผูส วมใสจากเชือ้ ไวรัส

โคโรนาได
หนากากอนามัยทางการแพทย (surgical
face mask) ทีเ่ ห็นกันคุน ตาทีม่ สี เี ขียว สีฟา หรือ
สีขาว สามารถปองกันการกระจายตัวของไวรัส
โคโรนาได เพราะฉะนั้ นผู ที่ ไมสบายมีการไอ
จาม ตองใสหนากากอนามัยทางการแพทย เพือ่
เปนการปองกันไมใหไวรัสในตัวกระจายไปยังผูอ นื่
แตในการปองกันฝุน PM 2.5 นัน้ ตองใชหนากาก
แบบ N95 เพราะหนากากอนามัยแบบธรรมดา
จะสามารถปองกันไดเพียงบางสวน หรือราว
30% เทานั้น แตหนากากแบบ N95 กรองฝุน
ไดถึง 95% ดังไดกลาวไปแลว

2. แบบกึ่งคงรูปพับสองตอน (2-Panel
Flat-fold) ลักษณะคลายกับ Cup Shape แตเนือ้
สัมผัสจะเบากวา พับเก็บได ขอดี: เขากับรูปหนา
ไดมากกวา ยืดหยุน สวมใสสบาย จุดออน: ถา
ใสไมถกู วิธีหรือใสหลวมเกินไป อาจมีชอ งทําให
ฝุนเล็ดลอดเขามาได อีกทั้งเมื่อหายใจเขาออก
อาจรูส กึ วาตัวหนากากสัมผัสกับใบหนาเล็กนอย
ทําใหรูสึกรําคาญหรือระคายเคือง
3. แบบรูปทรงยืดหยุ น (V-Flex) ทํา
จากวัสดุน้ําหนักเบา ยืดหยุน รูปรางไมคงตัว
เปลี่ ยนแปลงไปตามใบหนาของผู ใส จุดแข็ง:
น้ําหนักเบา สวมใสสบาย ไมบีบรัดหนา แต
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ปกปดมิดชิด พับเก็บได พกพาสะดวก จุดออน:
ถาใสไมถกู วิธหี รือใสหลวมเกินไปอาจมีชอ งทําให
ฝุน เล็ดลอดเขาไปได ดวยเหตุทเี่ ปนหนากากไมมี
รูปรางคงตัว เวลาหายใจเขาออก ตัวหนากาก
ดานในจะสัมผัสกับใบหนาคอนขางบอยอาจรําคาญ
หรือระคายเคืองได
4. แบบพับ 3 ตอน (3-Panel Flat-fold)
สวมใสสบาย ปรับเขากับรูปหนาไดดี ซีลสนิท
อากาศเสียไมรวั่ เขาจากขอบ ดานบนเปนวัสดุที่
ทําจากผา โคงรับกับรูปหนา ตรงกลางแบนเปน
โครงแข็ง ดานลางทําจากผาคลุมไปถึงใตคาง
ชวยปกปดไมใหอากาศเขา จุดแข็ง: ปกปดมิดชิด
ใหประสิทธิภาพสูง และเนือ่ งจากตรงกลางเปน
โครงแข็งทําใหเวลาหายใจเขาออกจะไมยบุ ไปสัมผัส
กับใบหนา จุดออน: สวนใหญออกแบบในลักษณะ
มีสายรัดดานหลัง สวมใส คอนขางลําบาก และ
หากใสไมถูกวิธีอาจทําใหฝุนเล็ดลอดเขาไปใน
หนากากได
ทัง้ นีห้ นากากทัง้ 4 แบบทีก่ ลาวแบงเปน
ออกเปน 2 ประเภทคือ 1) ใชสายรัดดานหลัง
ศีรษะ 2) ใชสายคลองหู แนนอนวาแบบแรกให
ความแนนกระชับมากกวาแตถอดออกลําบาก
และรูสึกอึกอัดเมื่อสวมไปนาน ขณะที่ประเภท
ใชสายคลองหูจะสวมสบายกวาถอดออกงาย แต
ก็อาจมีชองทําใหฝุนเขาไปได
สําหรับวาลวระบายอากาศติดอยูด า นหนา
ของหนากาก N95 คือวาลวสําหรับหายใจออก
(exhalation valve) ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได วาลว
ตัวนีไ้ มมผี ลตอการเพิม่ หรือลดประสิทธิภาพการ
กรองอนุภาคแตอยางใด บางคนคิดวาหนากาก
ที่มีวาลวปองกันฝุนไดดีกวาหนากากรุนที่ไมมี
วาลว นั่นเปนการเขาใจผิด
วาลวระบายอากาศดังกลาว ทําหนาที่
ชวยระบายความรอนบริเวณใบหนาไมใหใบหนา
อบหรืออับชืน้ จนเกินไป โดยวาลวจะเปดตอนที่
หายใจออก และปดตอนที่หายใจเขา การกรอง
อากาศจึงทําไดเทาเดิมไมไดเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เพราะการกรองอนุภาคจะทําตอนเราหายใจเขา
เทานัน้ โดยอาศัยความตางแรงดันระวางภายใน
และภายนอกหนากาก เมือ่ หายใจเขา ความดัน
ภายนอกหนากากจะมากกวาจึงดันอากาศที่มี
อนุภาคเจือปนเขามาในระบบหายใจแตอนุภาค
จะถูกหนากากดักกรองไว สวนตอนหายใจออก
ความดันในหนากากมากกวาขางนอก อนุภาค
เข ามาไม ได อยู แล วเพราะจะถู กดั นออกหมด
ดังนั้นเมือ่ เปดวาลวออกจึงไมมีผลตอการกรอง

อนุภาคแตอยางใด วาลวทําใหระบายอากาศ
ไดดีกวา ทําใหภายใตหนากากไมรอน อบอาว
ผูสวมใสรูสึกสบายไมอึดอัด สามารถสวมใสได
นานขึ้น (ผลดีอยูตรงนี้อีกดวย เพราะคนใสจะ
ไมถอดเขาถอดออกบอยๆ)
อีกเรื่องหนึ่งที่คนใหความสนใจกันมาก
คือ หนากากอนามัย N95 ใชไดกคี่ รัง้ กอนจะทิง้
ตามทฤษฎีแลว หนากากชนิดนี้จัดอยูในกลุม
หนากากทีใ่ ชครัง้ เดียว (Disposable Particulate
Respirators) เมื่อใชงานครั้งเดียวหรือวันเดียว
ก็ตองทิ้ง แตในทางปฏิบัติ เนื่องจากหนากากมี
ราคาแพงและหายาก อีกทัง้ บางครัง้ ยังไมเปอ น
เทาไหร หรือใชงานไมนานนัก หรือใสไปใน
สถานที่มีฝุนเบาบาง ก็อาจจะใชตอไดอีกครั้ง

สองครั้ง แตอยางไรก็ตามไมควรใชเกิน 3 ครั้ง
หรือ 3 วัน การจะใชซ้ําครั้งที่สองหรือครั้งสาม
หรือไมใหสงั เกตทีส่ หี นากาก หากเปลีย่ นสี เชน
จากสีขาวสะอาดกลายเปนสีเทาหรือมีคราบเปอ น
สีดําก็ไมควรใสซ้ํา หรือใสไปในที่มีฝุนหรือควัน
หนาแนนหรือมีคนไอจามใกลๆ กลับมาก็ตอง
ทิ้งไป อยาเสียดายเอามาใสซ้ํา
กลัวเปลืองก็เขาใจ แตสุขภาพอนามัย
สําคัญกวาเยอะ
ดวยความปรารถนาดี
อางอิง Respirator Fact Sheet; National
Institute for Occupational Safety and Health,
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/
respirators/factsheets/respsars.html

ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปองกันของหนากาก
มาตรฐาน/ประเทศ
NIOSH/USA
NIOSH/USA
NIOSH/USA
EN 149/ Europe
EN 149/ Europe
EN 149/ Europe
GB2626/China
GB2626/China
GB2626/China

ระดับการปองกัน
N95. R95,P95
N99. R99,P99
N100. R100,P100
FFP 1
FFP 2
FFP 1
KN90, KP90
KN95, KP95
KN100, KP100

ประสิทธิภาพการปองกัน
95%
99%
99.7%
80%
95%
98%
90%
95%
99.97%
SAFET Y LIFE 3

