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จากภาวะต่ืนตระหนกฝุนละออง PM 2.5
และไวรัสโคโรนาหรือท่ีเรียกชือ่อยางเปนทางการ
COVID-19 (Coronavirus Disease Starting in
2019) ทําใหคนไทยหันมาใสหนากากอนามัย
ออกนอกบานกันมากข้ึน ท้ังนี้ เพื่ อเปนการ
ปองกนัฝุนพษิและไวรัสท่ีมาพรอมๆ กนัท้ังสอง
อยางในขณะนี ้เนือ่งจากเปนวิกฤตท่ีเกดิข้ึนอยาง
ปจจุบันทันดวนจึงไมมีเวลาเตรียมพรอมเร่ือง
สต็อกสินคาปริมาณมหาศาล อีกท้ั งไวรัส
COVID-19 แพรกระจายในระดับนานาชาติ
ทําใหความตองการหนากากอนามัยพุงสูงข้ึน
ชนิดไมเคยปรากฏมากอน ผลก็คือ หนากาก
อนามัยขาดตลาด ไมวาจะเปนสินคาผลิตใน
ประเทศหรือสินคานาํเขาจากตางประเทศ มีไม
เพียงพอกับความตองการของผูใช ผลกระทบ
ขางเคียงคือ บางแหงมีสินคาจําหนายแตก็ถือ
โอกาสข้ึนราคราเสียเลย เพราะเห็นวาผูใชมี
ความตองการจริงๆ แพงเทาไหรก็ซือ้ ปญหาจึง
เกิดข้ึนมาชนิดท่ีใครก็หามไมได

หนากากอนามัยมีหลายชนดิ ท้ังหนากาก
อนามัยผาฝาย หนากากอนามัยใยสงัเคราะห 3

ชั้น หนากากอนามัยชนิด N95 โดยชนิดหลัง
ไดรับการยอมรับวาสามารถปองกนัเชือ้โรคไดดี
ท่ีสุด มีคุณสมบัติปองกันไดท้ังฝุนละอองและ
เชือ้โรคท่ีมีขนาดอนภุาคเล็กไดถงึ 0.3 ไมครอน
จงึเปนท่ีนยิมสงูสดุ หนากากอนามัย N95 นีเ่อง
ท่ีเกดิการขาดตลาดในชวงเวลาท่ีผานมา (ปจจบุนั
ดีข้ึนบางแลว เพราะมีการเพิม่กาํลังการผลิตท้ัง
ในและตางประเทศเพื่อใหเพียงพอกับความ
ตองการ)

หนากากอนามัย N95 เปนหนากากกลุม
หนากากใชคร้ังเดียว (Disposable Particulate
Respirators) ซึ่งแบงเปนชนิด N,R,P ตาม
มาตรฐานของ NIOSH ของสหรัฐอเมริกา และ
ชนดิ FFP1, FFP2, FFP3  ตามมาตรฐาน EN 149:
2001 ของยุโรป โดยจะมีหรือไมมีชองสําหรับ
หายใจออก (exhalation valve) กไ็ด โดยหนากาก
อนามัยชนิดนี้ท่ีเหมาะจะใชสําหรับการปองกัน
ฝุนและเชื้อไวรัส

ดังท่ีกลาวไปขางตน หนากากท่ีใชคร้ัง
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
หนากากกรองอนุภาคในสภาพท่ีไมมีไอน้ํามัน

R ยอมาจาก Resistant to oil เปนหนากาก
กรองอนุภาคในสภาพท่ีมีไอน้ํามัน แตใชคร้ัง
เดียวแลวท้ิง

P ยอมาจาก oil Proof เปนหนากากกรอง
อนุภาคในสภาพท่ีมีไอน้ํามันและสามารถใชได
หลายคร้ัง

สวนตัวเลข % ท่ีกํากับไวหลังตัวอักษร
ระบุชนิดของหนากากนั้นคือ ความสามารถใน
การกรองอนุภาคข้ันตํ่า มีดวยกัน 3 ระดับ คือ

95%: N95 R95 และ P95
99%: N99 R99 และ P99
99.7% ใชตัวเลข 100: N100 R100 และ

100
ท้ังนี ้อนภุาคขนาดเล็กท่ีหนากากท้ังสาม

ชนิดกรองไดคือ 0.3 ไมครอน โดยหนากาก
N100 R100 และ 100 สามารถกรองได 99.7%
เหลือหลุดรอดเขาไปในระบบหายใจของคนเรา

w w w . s a f e t y l i f e t h a i l a n d . c o m



2SAFET Y LIFE

เพียง 0.3% เทานั้น (ในทางปฏิบัติแลวไมมี
หนากากชนดิไหนดักอนภุาคไมใหเขาไปในระบบ
หายใจของคนเราไดท้ังหมด 100%)

สําหรับหนากาก N95 สามารถกรอง
อนภุาคท้ังฝุนและเชือ้โรคขนาด 0.3 ไมครอน ได
95% ซึง่ถอืวาตํ่าสดุในกลุมหนากากของ NIOSH
แตก็มีราคาถูกกวาชนิดอ่ืนในกลุม สําหรับการ
ปองกนัฝุนและเชือ้โรค (ไขหวัด ไวรัสชนดิตางๆ
แอนแทร็กซ ไอสารเคมี ฯลฯ) หนากาก N95

ท้ังนี้ แพทยไดเตือน หนากากอนามัย
แบบ N95 ถาใสไมถกูวิธ ีหรือเอามือขยบับอยๆ
ประสทิธภิาพอาจตํ่ากวาการใสหนากากธรรมดา
ดวยซ้ํา และบอกดวยวา หนากากอนามัยแบบ
N95 เหมาะสําหรับบุคลากรทางการแพทยท่ี
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล หรือหองแยกโรคซึ่ง
เปนสถานท่ีท่ีมีเชือ้โรคมาก แตในสถานท่ีท่ัวไป
ซึ่งเชื้อโรคไมไดมากมาย การสวมใสหนากาก
อนามัยธรรมดาก็เพียงพอแลว

สําหรับรูปแบบของหนากาก N95 แบง
เปน 4 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

1. แบบรูปกนถวย (Cup Shape) เปน
รูปแบบท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป นยิมใชกนัมากท่ีสดุ
เปนแบบคงรูป คอนขางแข็งแรง กระชับ ขอบ
แนบสนิทกับใบหนา จุดแข็ง: กระชับใบหนา
สามารถปองกันฝุนละลอง PM 2.5 ไดแนนอน
(หากใสถูกวิธี) เวลาหายใจหนากากจะไมยุบ
เขาออก ตัวหนากากไมสัมผัสกับใบหนาทําให
รําคาญหรือระคายเคือง จุดออน: เก็บรักษา
ลําบาก ไมสามารถพับเก็บได หนากากกระชับ
มาก อาจทําใหอึดอัดและใส   ไดไมนานตอง
ขยับเขาออกบอยๆ การหายใจคอนขางลําบาก
แนะนําใหใสเฉพาะเวลาท่ีอยูกลางแจง ตอง
เผชญิฝุนปริมาณมาก หากเขามาภายในอาคาร
แลวควรถอดออก

2. แบบกึ่งคงรูปพับสองตอน (2-Panel
Flat-fold) ลักษณะคลายกบั Cup Shape แตเนือ้
สมัผสัจะเบากวา พบัเกบ็ได ขอดี: เขากบัรูปหนา
ไดมากกวา ยืดหยุน สวมใสสบาย จุดออน: ถา
ใสไมถกูวิธีหรือใสหลวมเกนิไป อาจมีชองทําให
ฝุนเล็ดลอดเขามาได อีกท้ังเม่ือหายใจเขาออก
อาจรูสกึวาตัวหนากากสมัผสักบัใบหนาเล็กนอย
ทําใหรูสึกรําคาญหรือระคายเคือง

3. แบบรูปทรงยืดหยุน (V-Flex) ทํา
จากวัสดุน้ําหนักเบา ยืดหยุน รูปรางไมคงตัว
เปล่ียนแปลงไปตามใบหนาของผูใส จุดแข็ง:
น้ําหนักเบา สวมใสสบาย ไมบีบรัดหนา แต

มีความเหมาะสมท้ังประสิทธิภาพและราคา
จากสภาวะท่ีคนไทยกาํลังเจอฝุนพษิ PM

2.5 แพทยไดแนะนําใหใชหนากาก N95 แทน
หนากากอนามัยชนิดธรรมดาท่ีไมมีสัญลักษณ
NIOSH N95 (หนากาก N95 มีตัวอักษรภาษา
อังกฤษ N95 พิมพลงไปบริเวณขอบหรือตรง
กลางหนากาก สังเกตเห็นงาย) แตหนากาก
N95 ผูสวมมักอึดอัดเพราะมีการทอดวยเสนใย
ท่ีแนนมาก ดังนัน้ หากตองใชหนากากตอเนือ่ง
เปนเวลานาน ๆ และเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา
กข็อแนะนาํใหใชหนากากอนามัยแบบธรรมดา
ซึง่ใสสบายกวาและปองกนัผูสวมใสจากเชือ้ไวรัส

โคโรนาได
หนากากอนามัยทางการแพทย (surgical

face mask) ท่ีเห็นกนัคุนตาท่ีมีสเีขียว สฟีา หรือ
สีขาว สามารถปองกันการกระจายตัวของไวรัส
โคโรนาได เพราะฉะนั้นผู ท่ีไมสบายมีการไอ
จาม ตองใสหนากากอนามัยทางการแพทย เพือ่
เปนการปองกนัไมใหไวรัสในตัวกระจายไปยงัผูอ่ืน
แตในการปองกนัฝุน PM 2.5 นัน้ ตองใชหนากาก
แบบ N95 เพราะหนากากอนามัยแบบธรรมดา
จะสามารถปองกันไดเพียงบางสวน หรือราว
30% เทานั้น แตหนากากแบบ N95 กรองฝุน
ไดถึง 95% ดังไดกลาวไปแลว
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ปกปดมิดชิด พับเก็บได พกพาสะดวก จุดออน:
ถาใสไมถกูวิธหีรือใสหลวมเกนิไปอาจมีชองทําให
ฝุนเล็ดลอดเขาไปได ดวยเหตุท่ีเปนหนากากไมมี
รูปรางคงตัว เวลาหายใจเขาออก ตัวหนากาก
ดานในจะสมัผสักบัใบหนาคอนขางบอยอาจรําคาญ
หรือระคายเคืองได

4. แบบพบั 3 ตอน  (3-Panel Flat-fold)
สวมใสสบาย ปรับเขากับรูปหนาไดดี ซีลสนิท
อากาศเสยีไมร่ัวเขาจากขอบ ดานบนเปนวัสดุท่ี
ทําจากผา โคงรับกบัรูปหนา ตรงกลางแบนเปน
โครงแข็ง ดานลางทําจากผาคลุมไปถึงใตคาง
ชวยปกปดไมใหอากาศเขา จดุแข็ง: ปกปดมิดชดิ
ใหประสทิธภิาพสงู และเนือ่งจากตรงกลางเปน
โครงแข็งทําใหเวลาหายใจเขาออกจะไมยบุไปสมัผสั
กบัใบหนา จดุออน: สวนใหญออกแบบในลักษณะ
มีสายรัดดานหลัง สวมใส คอนขางลําบาก และ
หากใสไมถูกวิธีอาจทําใหฝุนเล็ดลอดเขาไปใน
หนากากได

ท้ังนีห้นากากท้ัง 4 แบบท่ีกลาวแบงเปน
ออกเปน 2 ประเภทคือ 1) ใชสายรัดดานหลัง
ศีรษะ 2) ใชสายคลองหู แนนอนวาแบบแรกให
ความแนนกระชับมากกวาแตถอดออกลําบาก
และรูสึกอึกอัดเม่ือสวมไปนาน ขณะท่ีประเภท
ใชสายคลองหูจะสวมสบายกวาถอดออกงาย แต
ก็อาจมีชองทําใหฝุนเขาไปได

สาํหรับวาลวระบายอากาศติดอยูดานหนา
ของหนากาก N95 คือวาลวสําหรับหายใจออก
(exhalation valve) ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได วาลว
ตัวนีไ้มมีผลตอการเพิม่หรือลดประสทิธภิาพการ
กรองอนภุาคแตอยางใด บางคนคิดวาหนากาก
ท่ีมีวาลวปองกันฝุนไดดีกวาหนากากรุนท่ีไมมี
วาลว นั่นเปนการเขาใจผิด

วาลวระบายอากาศดังกลาว ทําหนาท่ี
ชวยระบายความรอนบริเวณใบหนาไมใหใบหนา
อบหรืออับชืน้จนเกินไป โดยวาลวจะเปดตอนท่ี
หายใจออก และปดตอนท่ีหายใจเขา การกรอง
อากาศจึงทําไดเทาเดิมไมไดเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เพราะการกรองอนภุาคจะทําตอนเราหายใจเขา
เทานัน้โดยอาศัยความตางแรงดันระวางภายใน
และภายนอกหนากาก เม่ือหายใจเขา ความดัน
ภายนอกหนากากจะมากกวาจึงดันอากาศท่ีมี
อนภุาคเจอืปนเขามาในระบบหายใจแตอนภุาค
จะถกูหนากากดักกรองไว สวนตอนหายใจออก
ความดันในหนากากมากกวาขางนอก  อนุภาค
เขามาไมไดอยูแลวเพราะจะถูกดันออกหมด
ดังนั้นเม่ือเปดวาลวออกจึงไมมีผลตอการกรอง

อนุภาคแตอยางใด วาลวทําใหระบายอากาศ
ไดดีกวา ทําใหภายใตหนากากไมรอน อบอาว
ผูสวมใสรูสึกสบายไมอึดอัด สามารถสวมใสได
นานข้ึน (ผลดีอยูตรงนี้อีกดวย เพราะคนใสจะ
ไมถอดเขาถอดออกบอยๆ)

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีคนใหความสนใจกันมาก
คือ หนากากอนามัย N95 ใชไดกีค่ร้ังกอนจะท้ิง
ตามทฤษฎีแลว หนากากชนิดนี้จัดอยูในกลุม
หนากากท่ีใชคร้ังเดียว (Disposable Particulate
Respirators) เม่ือใชงานคร้ังเดียวหรือวันเดียว
ก็ตองท้ิง แตในทางปฏิบัติ เนื่องจากหนากากมี
ราคาแพงและหายาก อีกท้ังบางคร้ังยังไมเปอน
เทาไหร หรือใชงานไมนานนัก หรือใสไปใน
สถานท่ีมีฝุนเบาบาง ก็อาจจะใชตอไดอีกคร้ัง

สองคร้ัง แตอยางไรก็ตามไมควรใชเกิน 3 คร้ัง
หรือ 3 วัน การจะใชซ้ําคร้ังท่ีสองหรือคร้ังสาม
หรือไมใหสงัเกตท่ีสหีนากาก หากเปล่ียนส ีเชน
จากสขีาวสะอาดกลายเปนสเีทาหรือมีคราบเปอน
สีดําก็ไมควรใสซ้ํา หรือใสไปในท่ีมีฝุนหรือควัน
หนาแนนหรือมีคนไอจามใกลๆ กลับมาก็ตอง
ท้ิงไป อยาเสียดายเอามาใสซ้ํา

กลวัเปลอืงก็เขาใจ แตสุขภาพอนามยั
สาํคญักวาเยอะ

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 ระดับการปองกัน ประสิทธิภาพการปองกัน 

NIOSH/USA N95. R95,P95 95% 

NIOSH/USA N99. R99,P99 99% 

NIOSH/USA N100. R100,P100 99.7% 

EN 149/ Europe FFP 1 80% 

EN 149/ Europe FFP 2 95% 

EN 149/ Europe FFP 1 98% 

GB2626/China KN90, KP90 90% 

GB2626/China KN95, KP95 95% 

GB2626/China KN100, KP100 99.97% 

 


