การ reused N95 ในสถานการณ์วิกฤต
COVID19(กรณีขาดแคลนเท่านั้น)
ในปี นีส้ ถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบรุ นแรงซึ่งไม่ มีใครคาดคิดมาก่ อนก็คือวิกฤตCOVID 19
ที่ท่ ัวโลกต้ องเผชิญกับวิกฤตหลายด้ าน ที่สาคัญมากคือระบบสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
ยังไม่ ร้ ู ว่าวิกฤตนี จ้ ะจบลงเมื่อใด ในส่ วนของบุ คลากรทางการแพทย์ ผ้ ู ปฏิบัติงาน จาเป็ นต้ องใช้
อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายส่ ว นบุ คคล(PPE) ซึ่ งมี ก ารขาดแคลนทั่ว โลก ในประเทศไทยต้ อ งน า
อุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคลมาจากต่ างประเทศ จึงทาให้ ได้ รับผลกระทบในครั ง้ นีด้ ้ วย N95 เป็ น
อุ ป กรณ์ ป้ องกั น COVID 19 กรณี airborne precautions ได้ มี ก ารศึ ก ษาและท าการทดลองจาก
บริษัทผู้ผลิต เพื่อนากลับมาใช้ ซา้ สิ่งที่ทุกท่ านต้ องตระหนัก คือการนา N95 ที่ผ่านการใช้ งานแล้ ว
มาใช้ ซา้ จาเป็ นอย่ างยิ่งที่ต้องทดสอบประสิทธิภาพการกรอง และมีคุณสมบัติในการป้องกัน การ
ติดเชือ้ หากพบว่ าN95 ที่จะนามาใช้ ซา้ มีการปนเปื ้ อนและไม่ คงประสิทธิภาพการป้องกันการติด
เชือ้ ชนิด airborne จะต้ องไม่ นำมำใช้ ควรจัดหาPPE ใหม่ ใช้

มำรู้ จักนิยำมศัพท์ ทเ่ี กี่ยวกับ N95
NIOHS: (The National Institute for Occupational Safety and Health) เป็ นหน่ วยงานรัฐบาล
กลางทางสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมในสหรั ฐอเมริ กาอยู่ภายใต้ การดูแลของ Centers for Disease
ของControl and Prevention (CDC) ในสังกัด Department of Health and Human Services
ทาหน้ าที่หลักเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและจัดทา
ข้ อเสนอแนะต่ างๆในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากการทางาน (Work-related
injury and illness)
N95 :ตัว N ด้ านหน้ า บ่ งบอกถึง การใช้ งานของแผ่ นกรองแต่ ละชนิด ซึ่งแบ่ งเป็ นตัวอักษร N,R
และ P ดังนี ้
- N ย่ อ มาจาก Non-resistant to Oil เป็ นแผ่ นกรองที่ ไ ม่ ทนต่ อน า้ มั น ไม่ เหมาะ
สาหรับหน้ างานที่มีนา้ มัน

- R ย่ อมาจาก Resistant to Oil เป็ นแผ่ นกรองที่ท นต่ อน า้ มั นได้ ระดั บ นึ ง สาหรั บ
หน้ างานที่มีนา้ มันได้ บ้าง
- P ย่ อมาจาก Oil Proof เป็ นแผ่ นกรองที่ทนต่ อนา้ มันได้ ดี สาหรับหน้ างานที่มีนา้ มัน
มีคุณสมบัติเป็ นหน้ ากากอนามัยที่มีความสามารถในการกรองฝุ่ นละอองขนาด 0.10.3 ไมครอน ได้ 95%
*ส่ วนอักษรอื่นๆ เช่ น KN ไม่ ได้ เป็ นมาตรฐานของอเมริกา แต่ เป็ นมาตรฐานสาหรับหน้ ากากใน
ประเทศจีน ซึ่งอ้ างอิงการทดสอบจาก NIOSH*

กำรตรวจสอบมำตรฐำนหน้ ำกำกN95
NIOSH ได้ มีการกาหนดหน้ ากากที่ได้ รับการรั บรอง ต้ องระบุหมายเลข ใบอนุญาตลงไป
บนหน้ า กากด้ วย โดยจะขึน้ ต้ นด้ วย TC และตามด้ วย 84A สาหรั บหน้ ากากแผ่ นกรองสามารถ
ตรวจสอบว่ าหน้ ากากนัน้ ได้ รับการรับรองจาก NIOSH จริงหรือไม่
ที่ https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/โดยระบุเลข TC ลงไป หรือ แบรนด์ หรือชื่อโรงงาน ก็จะ
สามารถตรวจสอบได้ ทันที

มำรู้ จัก FFPใน N95 FFP: Filtering Face piece Particles
หน้ ำกำกอนำมัยที่มีควำมสำมำรถในกำรกรองฝุ่ นละออง แบ่ งตำมชนิดของหน้ ำกำก และ
ประสิทธิภำพในกำรกรองดังตำรำงข้ ำงล่ ำงนี้

มำรู้ จัก FFRใน N95 FFR: Filtering Face piece Respirators
หน้ ากากอนามัยที่มีระดับความสามารถในการป้องกันสูง เนื่องจากหน้ ากากต้ องพอดีกับใบหน้ า
ของแต่ล ะบุคคลเท่า นัน้ และมี ร ะดับ ความดัน อากาศสูง หายใจค่อ นข้ า งล าบาก ในแต่ละประเทศก็ มี
คุณลักษณะและประสิทธิภาพต่างๆกัน ซึง่ The Center for Disease Control (CDC) แนะนาได้ แก่
ประเทศอเมริกา :N95 (United States NIOSH-42CFR84)
ประเทศจีน:KN95 (China GB2626-2006)
ประเทศกลุม่ ยุโรป:FFP2 (Europe EN 149-2001)
ใช้ ในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะช่วงโรคระบบทางเดินหายใจระบาด

ตารางเปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องmask แต่ ละประเทศ

หน้ ำกำกอนำมัยแบบไหน เหมำะกับใครมำดูกัน
รับรองมาตรฐานโดยNIOSH :N95(USA) กันเชื
้ ้อได้
95%KN95(China)ได้ 95%และ 94%FFP2(Europe)
Surgical grade กรองลมหายใจออกได้
รับรองมาตรฐานโดยNIOSH :N95(USA) กันเชื
้ ้อได้
95%KN95(China)ได้ 95%และ 94%FFP2(Europe)
Standard grade ไม่กรองลมหายใจออก
คุณภาพขึ ้นกับจานวนชันของตั
้
วกรอง(2,3,4 ชัน้ )surgical
disposable เหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่สม
ั ผัสกับ
ผู้ป่วยโรคติดเชื ้อรุนแรง
สาหรับคนทัว่ ไป ซักได้ ราคาถูก คุณภาพขึ ้นกับชนิดของผ้ า
ป้องกันการกระจายของเสมหะ ลดการระบาดของโรค

ดัดแปลงมาจาก:https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000030489
มำตรฐำน N95ทำงกำรแพทย์

จะเห็นได้ ว่า N95 ที่จะนามาใช้ ในการป้องกันแพร่ กระจายเชือ้ ทางอากาศ(airborne transmission)
จะต้ อ งมี ประสิ ทธิ ภาพในการป้องกั นได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ซึ่งทางบริ ษั ทผู้ ผลิ ตหน้ า กาก N95 (3M
science applied to life )ได้ ทาการศึกษาการนา N95ที่ผ่านการใช้ งาน นามาreprocessing เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ.2563 โดยเน้ นการใส่ ผ้ ู สวมใส่ หน้ ากาก N95ต้ องใส่ ได้ แนบสนิทใบหน้ าและยังคง

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคฝุ่ นและการกรองแบคทีเรี ย ได้ เหมือนหน้ ากากใหม่ ท่ ียังไม่ ผ่าน
การใช้ งาน
โดยวิธีท่ ไี ม่ แนะนาให้ ใช้ ได้ แก่ Ethylene Oxide, Ionizing Radiation, Microwave, High
temperature :การนึ่งด้ วยไอนา้
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ ว่า การใช้ ความร้ อนต่าได้ แก่ vaporized hydrogen peroxide รุ่นที่
ทดลองตามตารางคือ Vpromax ของsteris อบได้ 10 ครัง้ STERRAD ของASP อบได้ 2 ครัง้
ประสิทธิภาพการกรองและการแนบกระชับใบหน้ า ผ่ านการทดสอบ
จากข้ อมูลดังกล่ าว สมาคมศูนย์ กลางงานปราศจากเชือ้ แห่ งประเทศไทย จึงแนะนา ให้ ใช้
วิธี vaporized hydrogen peroxide เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ กระจายเชือ้ ทางอากาศ( airborne
precautions)

ที่มา: Disinfection of filtering face piece respirators. 3M science applied to life .Technical
bulletin .March 2020.revised 2.

ข้ อกำหนดในกำรส่ ง Mask N95 มำทำ Sterile

1.หลังการใช้ งาน จะต้ องตรวจสอบว่ า Mask ไม่ ชารุ ด ไม่ ปนเปื ้ อน หรื อเปี ยก

ชืน้ และสามารถใส่ ได้ พอดี ไม่ มีการรั่ วของอากาศ
2. Mask สามารถ reprocessing ได้ 2 ครั ง้ หรื อ 10ครั ง้ ขึน
้ กับ reference

ของเครื่ องอบ
3.บรรจุในซองอบที่เบิกจาก CSSD เท่ านัน
้ แล้ วปิ ดให้ มิดชิด
4.สามารถส่ งได้ ทุกวัน ทาง CSSD จะรวบรวม และผล Biological Test ผ่ าน

้ และที่สำคัญ
5.หน่ วยงานตรวจสอบก่ อนการใช้ งาน ว่ ำไม่ ชำรุ ดหรื อเปี ยกชืน
สำมำรถใส่ พอดี ไม่ มีกำรรั่ วของอำกำศ (fitting test) ผ่ ำน หากใช้ ไม่ ได้ ให้ ทงิ ้
ได้ เลยไม่ ต้องส่ งมาอบซา้

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

low การ947

ขั้นตอนการส่ง Mask N95 ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทาให้ปราศจากเชื้อ
ด้วยวิธีการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

หมำยเหตุนจานวนครัง้ ของการ reuse ขึน้ อยู่กับประสิทธิภาพของหน้ ากาก N95ว่ ายังคงป้องกัน
เชือ้ COVID-19กล่ าวคือ การคงสภาพ การป้องกัน airborne precautions ได้ อยู่หรื อไม่ หากพบว่ า
ไม่ สามารถคงประสิทธิภาพแล้ ว ก็ไม่ ควรนามาใช้ เพราะจะเกิดความเสี่ยงต่ อบุคลากรทาง
การแพทย์ ให้ ทงิ ้ ขยะติดเชือ้ และใช้ N95 ของใหม่ ไม่ จาเป็ นต้ องครบจานวนครั ง้ ตามที่บริษัทผู้ผลิต
นัน้ กาหนด

Internal indicator

External indicator

คว่าหน้ ากากลง
Internal indicator

ปิ ดผนึกด้ วยtape
Internal indicator

การสื่อสารในโรงพยาบาลให้ ปฏิบัตดิ ังนี ้
1.นาเสนอใน IC committee
2.ท าเอกสารสื่ อสารไปยั ง หน่ วยงานที่ ส่ ง N95 reused: One Point Lesions (OPL)แจกให้ ทุ ก
หน่ วยงาน
ตัวอย่ ำงเอกสำรสื่อสำรหน่ วยงำนที่นำ N95 มำ reused

นาซอง Mask N95ใส่
กล่ องปิ ด ส่ งมาที่ CSSD

Standard PPE in CSSD +face shield(Dirty Zone )

บทสรุป บทบาทและความรับผิดชอบของงานทาให้ ปราศจากเชือ้ ในการนาหน้ ากาก ชนิด N95
มาreused จะต้ องทาด้ วยความระมัดระวังยา้ เรื่ องการใส่ PPEให้ ครบถ้ วนถูกต้ องเพื่อป้องกันการ
แพร่ กระจายเชือ้ หลังจากทาให้ ปราศจากเชือ้ แล้ ว บุคลากรทางการแพทย์ ท่ ีต้องใช้ N95 ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ก่ อนใช้ ซา้ ทุกครั ง้ ต้ องทดสอบประสิทธิภาพการแนบกระชับใบหน้ า
(fitting)และประสิ ท ธิ ภ าพการกรองอนุ ภ าค เนื่ อ งจากจะสร้ างความเสี่ ย งอย่ า งสู ง มากให้ กั บ
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นบุคลากรที่สาคัญมากและเสียสละ พวกเราจึงต้ องดูแลเรื่ องความ
ปลอดภัยอย่ างดีและถูกต้ องที่สุด
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