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ในช่วงการระบาดของโรคโควดิ-  (COVID-19) หรอืโคโรน่าไวรสั-  หน้ากากอนามยั (Face 

mask) เป็นหนึงในเครอืงมอืป้องกนัการตดิเชอืและการแพร่ระบาดของโรคซงึไดร้บัความนิยมอยา่ง

แพร่หลาย อย่างไรกต็ามในปัจจบุนัไดม้กีารขาดแคลนหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์(Surgical mask หรอื 

Medical mask) ทวัโลก รวมถงึมขีอ้แนะนําทแีตกต่างกนั ก่อใหเ้กดิความสบัสนว่าในสถานการณ์ของการ

ระบาดของเชอืนีประชาชนทไีมม่อีาการป่วยใดๆ ควรหรอืไมค่วรใส่หน้ากากอนามยั หากควร ควรใส่

หน้ากากแบบใดและอย่างไร 

วิธีการแพร่กระจาย (Mode of transmission) ของเชือโควิด-19  

เชอืโควดิ-  สามารถแพรก่ระจายเขา้สู่ระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory transmission) ไดจ้ากการ

สดูเอาฝอยละอองของเชอื (Droplet) ทมีอีนุภาค 5-10 ไมครอน ทมีอียูใ่นสารคดัหลงั เช่น นํามกู เสมหะ 

นําลาย ของผูท้มีเีชอื โดยฝอยละอองนีจะสามารถแพรจ่ากการอยูใ่กล้ๆ  ผูท้มีเีชอื(ระยะ 1 เมตร) 

นอกจากนันเชอืยงัสามารถแพร่กระจายผ่านการสมัผสัสงิของทปีนเปือนสารคดัหลงัเหล่านนัแลว้นํามาสมัผสั

บรเิวณ จมกู ปากและตา (Contact transmission)1  

ชนิดของหน้ากากอนามยั (Face mask)  

1. หน้ากากอนามยัทางการแพทย ์(Surgical mask หรอื Medical mask)2,3  การใส่หน้ากาก

อนามยัทางการแพทยอ์ยา่งถูกวธิจีะช่วยป้องกนัการแพรก่ระจายของเชอืจากฝอยละอองขนาด

ใหญ่ (Large-particle droplets) ไมใ่หเ้ขา้สู่ปากและจมกูของผูใ้ส่ นอกจากนนัยงัจะช่วยป้องกนั

ไมใ่หนํ้ามกู นําลายของผูใ้ส่ (ซงึอาจมเีชอืโรค) กระเดน็ออกไปโดนหรอืแพรเ่ชอืใหผู้อ้นื อยา่งไรก็

ตามแผ่นกรองของหน้ากากอนามยัทางการแพทยไ์มส่ามารถกรองอนุภาคขนาดเลก็ เช่น เชอืโรค

บางชนิด รวมถงึเชอืไวรสัไม่ใหเ้ขา้สู่ร่างกายไดอ้ยา่งสมบรูณ์ นอกจากนันช่องว่างระหว่าง

หน้ากากและผวิหน้าซงึไมไ่ดแ้นบกนัสนิทจะทาํใหอ้นุภาคเลก็ๆ และเชอืโรคยงัคงผ่านหน้ากาก

เขา้มาได ้  

 



 
รปูท ี1: หน้ากากอนามยัทางการแพทย ์(รปูจาก https://www.fda.gov/medical-

devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-

masks-face-masks) 

 

2. หน้ากากอนามยัชนิด N952,3 ( ตวั N ยอ่มาจาก "not resistant to oil" คอื ไมท่นต่อนํามนั และ 

95 หมายถงึ ความสามารถในกรองฝุ่ นละอองทมีเีสน้ผ่าศูนยก์ลางใหญ่กว่า  3  ไดไ้มน้่อยไมครอน

กว่า %) หน้ากากชนิดนีจะมปีระสทิธภิาพในการกรองสูงกว่าหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์

โดยสามารถกรองอนุภาคทมีขีนาดเลก็กว่าได ้นอกจากนียงัเป็นหน้ากากทเีมอืใส่แลว้จะแนบสนิท

กบัใบหน้า ในการใส่หน้ากากชนิดนีจะตอ้งใส่ใหถู้กวธิโีดยจะตอ้งมกีารทาํ Fit test ซงึเป็นการ

ทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกบัใบหน้าซงึถา้แนบสนิทจะไม่มกีารรวัของลมหายใจ ทงันกีาร

ใส่หน้ากาก N95 ทไีมถู่กวธิจีะทําใหป้ระสทิธภิาพในการป้องกนัการตดิเชอืลดลง อยา่งไรกต็ามใน

การใส่หน้ากากชนิดนีจะทําใหห้ายใจลาํบาก จงึไมเ่หมาะกบัผูป่้วยทมีปัีญหาในระบบทางเดนิ

หายใจ ผู้ป่วยโรคหวัใจ หรอืผูท้มีปัีญหาทางสุขภาพบางอยา่ง  ทงันีไมแ่นะนําใหใ้ชห้น้ากากชนิด

นีในประชาชนทวัไปโดยแนะนําใหใ้ชใ้นบุคลากรสาธารณสุขเท่านัน  

 

 

 
รปูท ี2 หน้ากากชนิด N-95  (รปูจาก https://www.fda.gov/medical-devices/personal-

protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks) 

 



เมอืเปรยีบเทยีบระหว่างหน้ากากอนามยัทางการแพทยแ์ละหน้ากากชนิด N95 พบว่าทงัสองชนิด

เหมอืนกนัในแง่ท ีกนันําได ้(fluid resistant) ควรใชค้รงัเดยีวและไมนํ่ากลบัมาใชใ้หม่หรอืใชร้่วมกบัผูอ้นื3  

อยา่งไรกต็ามในแงข่องประสทิธภิาพ พบว่าหน้ากากชนิด N95 สามารถป้องกนัการตดิเชอืจากแบคทเีรยีได้

ดกีว่าหน้ากากอนามยัทางการแพทยแ์ต่เมอืเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในแงข่องการป้องกนัการตดิเชอื

ไขห้วดัใหญ่หรอืไวรสั พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั4,5 

ประชาชนทีไมม่ีอาการป่วย ควรใส่หน้ากากอนามยัทางการแพทยห์รือไม่ 

ในปัจจบุนัหลายประเทศในเอเซยี6,7 เช่น จนี ฮ่องกง รวมถงึประเทศไทยได้มขีอ้แนะนําใหป้ระชาชน

ไมว่่าจะมอีาการป่วยหรอืไม่มอีาการป่วยใส่หน้ากากอนามยัเมอืออกจากบา้น หรอื เมอืตอ้งไปในทชุีมชน

หนาแน่น  อยา่งไรกต็ามขอ้แนะนําในประเทศตะวนัตก3,8-10 เช่น สหรฐัอเมรกิา เยอรมนั องักฤษ นนัเป็นไป

ในทศิทางเดยีวกบัองคก์ารอนามยัโลก11 กล่าวคอื ไมแ่นะนําใหผู้ท้มีสีุขภาพด ี(ไมป่่วย) ใส่หน้ากากอนามยั

ทางการแพทยเ์พราะยงัไม่มหีลกัฐานทางวชิาการยนืยนัว่าการใส่หน้ากากอนามยัทางการแพทย์มี

ประสทิธภิาพในการป้องกนัการตดิเชอืทางเดนิหายใจรวมถงึการตดิเชอืโควดิ-19 (ขอ้สงัเกต: คาํว่ายงัไม่มี

หลกัฐานยนืยนัถงึประสทิธภิาพมคีวามหมายแตกต่างจากคาํว่าพบหลกัฐานยนืยนัว่าไม่มปีระสทิธภิาพ) 

นอกจากนีอกีเหตุผลหนึงทหีน่วยงานต่างๆ ไมแ่นะนําใหใ้ชห้น้ากากอนามยัทางการแพทยใ์นประชาชนทมีี

สุขภาพด/ีไม่มอีาการ คอืเพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิการขาดแคลนของหน้ากากอนามยัทางการแพทยส์าํหรบั

บุคลากรสาธารณสุข  

แมข้อ้มลูเกยีวกบัประสทิธภิาพของหน้ากากอนามยัทางการแพทยใ์นการป้องกนัการตดิเชอืในระบบ

ทางเดนิหายใจในประชากรทวัไปซงึไมม่อีาการ ยงัมจีาํกดั แต่ในกรณขีองการตดิเชอืโควดิ-19 ซงึมลีกัษณะ

พเิศษกล่าวคอืผูท้ตีดิเชอืจาํนวนมากไมแ่สดงอาการแต่สามารถแพร่กระจายเชอืไดแ้ลว้ ดงันนัถา้ไม่มปัีญหา

เรอืงการขาดแคลนหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์การใหป้ระชาชนทุกคนใส่หน้ากากอนามยัทางการแพทย์

เมอืออกจากบา้นจงึน่าจะช่วยป้องกนัการแพรก่ระจายของเชอืในชุมชนได้ 12,13 โดยเป็นการป้องกนัไมใ่หผู้ท้ ี

ตดิเชอืแพร่เชอืใหผู้อ้นืโดยไมรู่ต้วัมากกว่าจะเป็นการป้องกนัตวัผูท้ใีส่หน้ากากจากการตดิเชอืจากผูอ้นื 

นอกจากนันขอ้ดขีองการทใีหป้ระชาชนทุกคนใส่หน้ากากอนามยัเมอืออกจากบา้น คอืทาํใหล้ดความรงัเกยีจ

ผูท้ใีส่หน้ากาก เพราะทุกๆ คนใส่หน้ากากเหมอืนๆ กนั12,14 อย่างไรกต็ามในสถานการณ์ทมีกีารขาดแคลน

หน้ากากอนามยัทางการแพทย ์ควรมกีารจดัหาและกระจายหน้ากากดงักล่าวใหก้บับุคลากรทางการแพทย์

ซงึเป็นกลุ่มเสยีงและมคีวามจาํเป็นอย่างมากใหม้ใีชอ้ยา่งเพยีงพอก่อน รวมถงึควรมกีารจดัหาใหก้บั

ประชากรกลุ่มเสยีงทมีคีวามจาํเป็นตอ้งใช ้เช่น ผูป่้วยโรคเรอืรงั ผูส้งูอายุ ก่อนทจีะจดัหาใหก้บัประชากร

ทวัไป 

 



 

ประชาชนทีไมม่ีอาการป่วย ถ้าหาหน้ากากอนามยัทางการแพทยไ์ม่ได้ จะใส่หน้ากากผ้าแทนได้

หรือไม่? 

ในปัจจบุนัการศกึษาถงึประสทิธภิาพของหน้ากากผา้ในการป้องกนัการตดิเชอืยงัมจีาํกดั โดยมเีพยีง 

1 การศกึษาททีาํการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการป้องกนัการตดิเชอืระหว่างการใชห้น้ากากผา้ และ

หน้ากากอนามยัทางการแพทยซ์งึทาํการศกึษาในบุคลากรทางสาธารณสุขททีาํงานในโรงพยาบาล15 ซงึจาก

การศกึษาพบว่าหน้ากากผ้ามปีระสทิธภิาพในการป้องกนัทตีํากว่าหน้ากากอนามยัทางการแพทยแ์ละไมค่วร

นํามาใชใ้นบุคลการสาธารณสุข นอกจากนีการศกึษายงัพบว่าหน้ากากผา้มปีระสทิธภิาพน้อยมากในการ

กรองอนุภาคทขีนาดเลก็กว่า 2.5 ไมครอน16 โดยประสทิธภิาพของหน้ากากผา้ยงัมคีวามหลากหลายขนึกบั

ชนิดของผา้ทนํีามาทําหน้ากาก17 

อยา่งไรกต็ามในสถานการณ์ทมีกีารระบาดและมกีารขาดแคลนหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์

หน้ากากผา้เป็นอกีทางเลอืกหนึงสาํหรบัประชาชนซงึมรีาคาไมแ่พงและหาไดไ้มย่าก ทงันีแมข้อ้มลูทมีจีํากดั

จะระบุว่าหน้ากากผา้มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัผูใ้ส่จากการตดิเชอืจากผูอ้นืไดน้้อยกว่าหน้ากากอนามยั

ทางการแพทย ์แต่การใส่หน้ากากผา้กย็งัสามารถป้องกนัการแพร่กระจายละอองเชอืจากผูใ้ส่ไปยงัผูอ้นืได้

ดกีว่าการไมใ่ส่  ดงันนัในกรณทีหีน้ากากอนามยัทางการแพทยข์าดแคลน การใหป้ระชาชนทไีม่มอีาการ

ใดๆ (ซงึอาจตดิเชอืโควดิ-19) ใส่หน้ากากผา้เมอืตอ้งออกจากบา้นโดยเฉพาะเมอืตอ้งไปในทชุีมชนหนาแน่น 

จงึน่าจะเป็นการช่วยลดการแพรก่ระจายของโรคไดอ้กีวธิหีนึง 

สรปุข้อแนะนําในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

1. บุคลกากรสาธารณสุข ควรใส่หน้ากากอนามยัทางการแพทย ์เพอืป้องกนัการตดิเชอื 

2. ผูท้มีอีาการป่วย และผูท้ตีอ้งดแูลผูป่้วย ควรใส่หน้ากากอนามยัทางการแพทย ์หรอืหน้ากากผา้ 

(หากไมส่ามารถหาหน้ากากอนามยัทางการแพทยไ์ด)้ เพอืป้องกนัการแพร/่ตดิเชอื 

3. หน้ากากชนิด N95 ควรใชเ้ฉพาะในบุคลากรสาธารณสุขเท่านัน 

4. หากไม่มกีารขาดแคลน การใหป้ระชาชนใส่หน้ากากอนามยัทางการแพทยเ์มอืตอ้งออกจากบา้น

โดยเฉพาะเมอืตอ้งไปในทชุีมชนหนาแน่น น่าจะช่วยลดการแพรก่ระจายของเชอืได ้อยา่งไรกต็ามใน

กรณทีมีกีารขาดแคลน ควรมกีารกระจายหน้ากากใหบุ้คลากรทางการแพทยท์ตีอ้งปฏบิตังิาน 

รวมถงึประชาชนกลุ่มเสยีง เช่นผูส้งูอายุ ผูท้มีโีรคเรอืรงัใหม้ใีชอ้ย่างเพยีงพอก่อน 

5. ในกรณทีมีกีารขาดแคลนหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์ประชาชนทไีม่มอีาการควรใส่หน้ากากผา้

เมอืตอ้งออกจากบา้นโดยเฉพาะเมอืตอ้งไปในทชุีมชนหนาแน่น เพอืลดการแพรเ่ชอืใหก้บัผูอ้นีโดย

ไมรู่ต้วั 

6. การใส่และถอดหน้ากากอนามยัควรทําอย่างถูกวธิดีงันี 



 ก่อนใส่ต้องลา้งมอืดว้ยนําสบู่อยา่งน้อย 20 วนิาท ีหรอืถา้ไม่มใีหใ้ชนํ้ายาทมีแีอลกอฮอล์

อยา่งน้อย 60% 

 เวลาใส่ตอ้งใส่ใหค้รอบคลุมปากและจมกูและไม่มช่ีองว่างระหว่างหน้ากบัหน้ากาก  

 ขณะสวมใส่ไมเ่อามอืไปแตะหน้ากากหากแตะตอ้งไปลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยนําสบู่หรอืนํายาที

มแีอลกอฮอล ์ 

 ถา้หน้ากากชนื หรอื ฉีกขาดใหเ้ปลยีนใหม ่ 

 ขณะถอดไมใ่หเ้อามอืมาจบัดา้นหน้าของหน้ากากและเมอืถอดเสรจ็แลว้นําไปทงิในภาชนะ

ปิดทนัทแีลว้ลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยนําสบู่หรอืนํายาทมีแีอลกอฮอล ์

7. การใส่หน้ากากอยา่งเดยีวยงัไมเ่พยีงพอเพราะเชอืโควดิ-19 ยงัสามารถแพรก่ระจายจากการสมัผสั 

ดงันนัจงึควรลา้งมอืบ่อยๆ ควบคู่ไปกบัการใส่หน้ากาก 

8. การลา้งมอืต้องลา้งอยา่งถูกวธิ ีโดยลา้งนานอยา่งน้อย 20 วนิาท ีหรอืนานเท่ากบัการรอ้งเพลง 

Happy Birthday 2 รอบ ดงัตวัอยา่งในคลปิ https://www.nhs.uk/video/pages/how-to-wash-

hands.aspx 
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