
  

  ในปีนีส้ถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบรุนแรงซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก็คือวิกฤตCOVID 19 
ที่ทั่ วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตหลายด้าน ที่ส าคัญมากคือระบบสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
ยังไม่รู้ว่าวิกฤตนีจ้ะจบลงเม่ือใด ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ซึ่ งมีการขาดแคลนทั่ วโลก ในประเทศไทยต้องน า
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมาจากต่างประเทศ จึงท าให้ได้รับผลกระทบในครัง้นีด้้วย  N95 เป็น
อุปกรณ์ป้องกัน COVID 19 กรณี airborne precautions ได้มีการศึกษาและท าการทดลองจาก
บริษัทผู้ผลิต เพื่อน ากลับมาใช้ซ า้ สิ่งที่ทุกท่านต้องตระหนัก คือการน า N95 ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
มาใช้ซ า้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องทดสอบประสิทธิภาพการกรอง และมีคุณสมบัติในการป้องกันการ
ติดเชือ้ หากพบว่าN95 ที่จะน ามาใช้ซ า้มีการปนเป้ือนและไม่คงประสิทธิภาพการป้องกันการติด
เชือ้ชนิด airborne  จะต้องไม่น ำมำใช้ควรจัดหาPPE ใหม่ใช้  
 

       มำรู้จักนิยำมศัพท์ทีเ่ก่ียวกับ N95 
NIOHS: (The National Institute for Occupational Safety and Health) เป็นหน่วยงานรัฐบาล

กลางทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การดูแลของ Centers for Disease 
ของControl and Prevention (CDC) ในสังกัด Department of Health and Human Services 

  ท าหน้าที่หลักเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและจัดท า
ข้อเสนอแนะต่างๆในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเน่ืองจากการท างาน (Work-related 
injury and illness) 

N95 :ตัว N ด้านหน้า บ่งบอกถึง การใช้งานของแผ่นกรองแต่ละชนิด ซึ่งแบ่งเป็นตัวอักษร N,R 
และ P ดังนี ้

                  - N ย่อมาจาก Non-resistant to Oil เป็นแผ่นกรองที่ ไม่ทนต่อน า้มัน ไม่เหมาะ
ส าหรับหน้างานที่มีน า้มัน 

การ reused N95 ในสถานการณ์วิกฤต

COVID19(กรณีขาดแคลนเท่านั้น)



  

                  - R ย่อมาจาก Resistant to Oil เป็นแผ่นกรองที่ทนต่อน า้มันได้ระดับนึง ส าหรับ
หน้างานที่มีน า้มันได้บ้าง 

                  - P ย่อมาจาก Oil Proof เป็นแผ่นกรองที่ทนต่อน า้มันได้ดี ส าหรับหน้างานที่มีน า้มัน 

               มีคุณสมบัติเป็นหน้ากากอนามัยที่ มีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองขนาด 0.1-
0.3 ไมครอน ได้ 95% 

*ส่วนอักษรอ่ืนๆ เช่น KN ไม่ได้เป็นมาตรฐานของอเมริกา แต่เป็นมาตรฐานส าหรับหน้ากากใน
ประเทศจีน ซึ่งอ้างอิงการทดสอบจาก NIOSH* 

 

 

กำรตรวจสอบมำตรฐำนหน้ำกำกN95 

NIOSH ได้มีการก าหนดหน้ากากที่ได้รับการรับรอง ต้องระบุหมายเลข ใบอนุญาตลงไป
บนหน้ากากด้วย โดยจะขึน้ต้นด้วย TC และตามด้วย 84A ส าหรับหน้ากากแผ่นกรองสามารถ
ตรวจสอบว่าหน้ากากนัน้ ได้รับการรับรองจาก NIOSH จริงหรือไม่  

ที่ https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/โดยระบุเลข TC ลงไป หรือ แบรนด์ หรือช่ือโรงงาน ก็จะ
สามารถตรวจสอบได้ทันที

 

 



  

มำรู้จัก FFPใน N95 FFP: Filtering Face piece Particles 

หน้ำกำกอนำมัยท่ีมีควำมสำมำรถในกำรกรองฝุ่นละออง แบ่งตำมชนิดของหน้ำกำก และ
ประสิทธิภำพในกำรกรองดังตำรำงข้ำงล่ำงน้ี 

 

 

มำรู้จัก FFRใน N95 FFR: Filtering Face piece Respirators 

หน้ากากอนามยัท่ีมีระดบัความสามารถในการป้องกันสูง เน่ืองจากหน้ากากต้องพอดีกับใบหน้า

ของแต่ละบุคคลเท่านัน้และมีระดับความดันอากาศสูง หายใจค่อนข้างล าบาก ในแต่ละประเทศก็มี

คณุลกัษณะและประสิทธิภาพตา่งๆกนั ซึง่The Center for Disease Control (CDC) แนะน าได้แก่ 

ประเทศอเมริกา :N95 (United States NIOSH-42CFR84) 

ประเทศจีน:KN95 (China GB2626-2006) 

ประเทศกลุม่ยโุรป:FFP2 (Europe EN 149-2001) 

ใช้ในบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีความเส่ียงสงู โดยเฉพาะชว่งโรคระบบทางเดนิหายใจระบาด 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทยีบคุณสมบัตขิองmask แต่ละประเทศ 



  

 

หน้ำกำกอนำมัยแบบไหน เหมำะกับใครมำดูกัน 

 

ดดัแปลงมาจาก:https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000030489 

มำตรฐำน N95ทำงกำรแพทย์ 

 

จะเห็นได้ว่า N95 ที่จะน ามาใช้ในการป้องกันแพร่กระจายเชือ้ทางอากาศ(airborne transmission) 
จะต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตหน้ากาก N95 (3M 
science applied to life )ได้ท าการศึกษาการน า N95ที่ผ่านการใช้งาน น ามาreprocessing เม่ือเดือน
เมษายน พ.ศ.2563 โดยเน้นการใส่ผู้สวมใส่หน้ากาก N95ต้องใส่ได้แนบสนิทใบหน้าและยังคง

รับรองมาตรฐานโดยNIOSH :N95(USA) กัน้เชือ้ได้

95%KN95(China)ได้ 95%และ 94%FFP2(Europe) 

Surgical grade  กรองลมหายใจออกได้ 

 
รับรองมาตรฐานโดยNIOSH :N95(USA) กัน้เชือ้ได้

95%KN95(China)ได้ 95%และ 94%FFP2(Europe) 

Standard  grade  ไมก่รองลมหายใจออก 

 
คณุภาพขึน้กบัจ านวนชัน้ของตวักรอง(2,3,4 ชัน้)surgical 

disposable เหมาะกบับคุลากรทางการแพทย์ที่ไมส่มัผสักบั

ผู้ ป่วยโรคติดเชือ้รุนแรง 

ส าหรับคนทัว่ไป ซกัได้ ราคาถกู คณุภาพขึน้กบัชนดิของผ้า 

ป้องกนัการกระจายของเสมหะ ลดการระบาดของโรค 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000030489


  

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคฝุ่นและการกรองแบคทีเรีย  ได้เหมือนหน้ากากใหม่ที่ยังไม่ผ่าน
การใช้งาน  

โดยวิธีที่ไม่แนะน าให้ใช้ได้แก่ Ethylene Oxide, Ionizing Radiation, Microwave, High 
temperature :การน่ึงด้วยไอน า้  

จากตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่า การใช้ความร้อนต ่าได้แก่ vaporized hydrogen peroxide รุ่นท่ี
ทดลองตามตารางคือ Vpromax ของsteris อบได้ 10 ครัง้ STERRAD ของASP อบได้ 2 ครัง้
ประสิทธิภาพการกรองและการแนบกระชับใบหน้า ผ่านการทดสอบ  

จากข้อมูลดังกล่าว สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชือ้แห่งประเทศไทย  จึงแนะน า ให้ใช้
วิธี vaporized hydrogen peroxide เพื่อลดความเส่ียงในการแพร่กระจายเชือ้ทางอากาศ( airborne 
precautions)  

 

 

 

ท่ีมา: Disinfection of filtering face piece respirators. 3M science applied to life .Technical 

bulletin .March 2020.revised 2. 

ข้อก ำหนดในกำรส่ง Mask N95 มำท ำ Sterile 



  

1.หลังการใช้งาน จะต้องตรวจสอบว่า Mask ไม่ช ารุด ไม่ปนเป้ือน หรือเปียก
ชืน้ และสามารถใส่ได้พอดี ไม่มีการร่ัวของอากาศ 

2. Mask สามารถ reprocessing ได้ 2 ครัง้หรือ 10ครัง้ขึน้กับ reference 

ของเคร่ืองอบ 

3.บรรจุในซองอบที่เบกิจาก CSSD เท่านัน้แล้วปิดให้มิดชดิ 

4.สามารถส่งได้ทุกวนั ทาง CSSD จะรวบรวม และผล Biological Test ผ่าน 

5.หน่วยงานตรวจสอบก่อนการใช้งาน ว่ำไม่ช ำรุดหรือเปียกช้ืนและที่ส ำคัญ
สำมำรถใส่พอดี ไม่มีกำรร่ัวของอำกำศ (fitting test) ผ่ำน หากใช้ไม่ได้ให้ทิง้
ได้เลยไม่ต้องส่งมาอบซ า้ 

1.หลังการใช้งาน จะต้องตรวจสอบว่า Mask ไม่ช ารุด ไม่
ปนเปื้อน หรือเปียกชื้น และสามารถใส่ได้พอดี ไม่มีการรั่ว
ของอากาศ4.สามารถส่งได้ทุกวัน ทาง CSSD จะรวบรวม 
และผล Biological Test ผ่าน 

  

 



  

low การ947

หมำยเหตุนจ านวนครัง้ของการ reuse ขึน้อยู่กับประสิทธิภาพของหน้ากาก N95ว่ายังคงป้องกัน

เชือ้COVID-19กล่าวคือ การคงสภาพ การป้องกัน airborne precautions ได้อยู่หรือไม่ หากพบว่า
ไม่สามารถคงประสิทธิภาพแล้ว ก็ไม่ควรน ามาใช้ เพราะจะเกิดความเส่ียงต่อบุคลากรทาง
การแพทย์ให้ทิง้ขยะตดิเชือ้ และใช้N95 ของใหม่ไม่จ าเป็นต้องครบจ านวนครัง้ตามท่ีบริษัทผู้ผลิต
นัน้ก าหนด 

ขั้นตอนการส่ง Mask N95 ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาท าให้ปราศจากเชื้อ 
ด้วยวิธีการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 



  

 

 
การส่ือสารในโรงพยาบาลให้ปฏิบัตดิังนี ้
1.น าเสนอใน IC committee  
2.ท าเอกสารส่ือสารไปยังหน่วยงานที่ ส่ง N95 reused: One Point Lesions (OPL)แจกให้ทุก
หน่วยงาน 
ตัวอย่ำงเอกสำรส่ือสำรหน่วยงำนท่ีน ำ N95 มำ reused 

Internal indicator External indicator คว ่าหน้ากากลง

  Internal indicator 

ปิดผนึกด้วยtape

  Internal indicator 



  

 



  

 
Standard PPE in CSSD +face shield(Dirty Zone ) 

                

น าซอง Mask N95ใส่
กล่องปิด ส่งมาที่ CSSD 



  

บทสรุป บทบาทและความรับผิดชอบของงานท าให้ปราศจากเชือ้ในการน าหน้ากาก ชนิด N95 

มาreused จะต้องท าด้วยความระมัดระวังย า้เร่ืองการใส่ PPEให้ครบถ้วนถูกต้องเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ หลังจากท าให้ปราศจากเชือ้แล้ว บุคลากรทางการแพทย์ที่ ต้องใช้ N95 ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงสูง ก่อนใช้ซ า้ทุกครัง้ต้องทดสอบประสิทธิภาพการแนบกระชับใบหน้า
(fitting)และประสิทธิภาพการกรองอนุภาค เน่ืองจากจะสร้างความเส่ียงอย่างสูงมากให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ส าคัญมากและเสียสละ พวกเราจึงต้องดูแลเร่ืองความ
ปลอดภัยอย่างดีและถูกต้องที่สุด 
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