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บทนํา 

เอกสารนี้ประกอบไปดวยคําแนะนําฉบับเรงดวน เรื่องการใช

หนากากอนามัยทางการแพทยในเคหะสถาน และสถาน

บริการสุขภาพท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีรายงานการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (2019-nCoV)  คําแนะนํา

ฉบับเรงดวนนี้เหมาะแกบุคลากรท่ีทํางานดานการปองกัน

และควบคุมการติดเชื้อ ผูบริหารดานสาธารณสุข บุคลากร

ทางการแพทย และเจาหนาท่ีสาธารณสุขในชุมชน  ท้ังนี้ 

หากมีขอมูลเพ่ิมเติมเอกสารนี้จะมีการปรับปรุงในภายหลัง 

ดวยขอมูลท่ีมี ณ ขณะนี้ ชี้ใหเห็นวามีการติดตอของไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม (2019-nCoV) จากคนสูคนผานทางสาร

คัดหลั่งจากระบบหายใจ หรือจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง 

(น้ํามูก น้ําลาย) โดยเฉพาะผูท่ีท่ีมีการสัมผัสอยางใกลชิดกับ

ผูปวยท่ีมีอาการทางเดินหายใจ  เชน ไอ จาม หรืออ่ืนๆ ใน

ระยะไมเกิน 1 เมตร มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อจากการ

สัมผัสสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ 

หนากากอนามัยทางการแพทยเปนหนากากท่ีใชในหอง

ผาตัดหรือใชในข้ันตอนตางๆ ทางการแพทย ไมวาจะเปน

แบบเรียบ หรือมีรอยพับ (บางทีมีรูปทรงถวย) ซ่ึงมีสาย

คลองสําหรับคาดใหติดแนบไปกับศีรษะ0

i 

 

คําแนะนําทั่วไป 

การสวมหนากากอนามัยทางการแพทยเปนหนึ่งในมาตรการ

ปองกันเพ่ือจํากัดการกระจายของเชื้อโรคจากทางเดิน

หายใจ ซ่ึงรวมถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (2019-nCoV) 

ดวย แตอยางไรก็ตาม การใชหนากากอยางเดียวไมเพียง

พอท่ีจะปองกันไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการปฏิบัติ

ตนควบคูกับมาตรการอ่ืนๆ ไปพรอมกันดวย เชน การลางมือ

เพ่ือสุขอนามัยท่ีดี และ การใชมาตรการปองกันและควบคุม

การติดเชื้ออ่ืนๆ เพ่ือปองกันการแพรเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหมจากคนสูคน โดยองคการอนามัยโลกไดพัฒนา

แนวทางสําหรับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในเคหะ

สถาน1

ii และสถานบริการสุขภาพ2

iii เพ่ือใชดูแลผูปวยท่ี

เขาเกณฑสงสัยวาติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (2019-

nCoV) อีกดวย 

การสวมหนากากอนามัยทางการแพทยเม่ือไมจําเปนอาจจะ

ทําใหสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ สรางภาระในการจัดซ้ือ และทําให

เกิดความเขาใจเรื่องความปลอดภัยท่ีไมถูกตอง ซ่ึงจะทําให

ละเลยตอมาตรการท่ีจําเปนและสําคัญ เชน การลางมือ และ

ท่ีมากไปกวานั้น คือการใชหนากากท่ีไมถูกวิธีอาจจะลด

ประสิทธิภาพในการปองกันการแพรเชื้ออีกดวย  

 

คําแนะนําสําหรับประชาชน  

ผูท่ีไมมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ควรปฏิบัติตน

ดังนี้ 

• หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีท่ีมีคนหมูมากและแออัด 

โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีเปนระบบปด 

• ควรเวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร จากผูท่ีมีอาการ

สงสัยวาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (2019-nCoV) 

(เชน ไอ หรือจาม)  

• ลางมือเพ่ือสุขอนามัยท่ีดีเสมอ โดยหากมือไมมีคราบ

สกปรกใหใชเจลลางมือท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล แต

ในกรณีท่ีมือมีคราบสกปรกใหใชสบูและน้ําในการลางมือ 

 

คาํแนะนําการสวมหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์

สาํหรบัชุมชน (ในเคหะสถาน และสถานบริการสขุภาพ)  

ในบริบทของช่วงการเกิดการระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (2019-nCoV)  
 
แปลจาก Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the 
context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak: Interim guideline, 29 January 2020 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติมจากต้นฉบับโดยองค์การอนามยัโลกประจาํประเทศไทย: ไม่มหีลกัฐานว่าการใช้หน้ากากอนามยัในผู้ท่ีมสุีขภาพดน้ัีนจะช่วยในการป้องกันโรค ดังน้ันองค์การอนามยัโลกไม่แนะนาํให้ใช้หน้ากาก
อนามยัในผู้ท่ีมสุีขภาพแขง็แรง เว้นแต่บคุคลดังกล่าวต้องดูแลผู้ ท่ีมอีาการทางเดินหายใจซ่ึงพักท่ีบ้านหรือสถานพยาบาล 
การรักษาสุขอนามยัส่วนบคุคล เช่น ไม่สัมผสัดวงตา จมกูหรือปาก การล้างมือเป็นประจาํด้วยสบู่และนํา้ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ยงัคงเป็นวิธีท่ีมปีระสิทธิภาพท่ีสุดในการควบคุมการติดเช้ือ  การสวมหน้ากาก
อนามยัเพียงอย่างเดยีวอาจทาํให้เกิดการเข้าใจผิดว่าสามารถป้องกันโรคได้ จนละเลยการปฏิบัติตามหลกัสุขอนามยัส่วนบคุคลท่ีเหมาะสม 
อย่างไรกต็ามหากคุณต้องการท่ีจะสวมหน้ากากอนามยั ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นแนวทางท่ีควรปฏิบัติตามในแง่ของการใช้งานท่ีเหมาะสม 

 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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• หากมีอาการไอหรือจาม ใหปดปากและจมูกโดยไอจาม

ใสขอพับดานในขอศอก หรือใชกระดาษชําระ จากนั้น

ใหท้ิงกระดาษทันทีและลางมือใหสะอาด 

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับจมูกและปาก 

• หนากากอนามัยทางการแพทยไมใชสิ่งจําเปน 

เนื่องจากยังไมมีหลักฐานท่ีชี้ชัดวามีประโยชนในการ

ปองกันโรคสําหรับผูท่ีไมไดปวย แตอยางไรก็ตาม 

หนากากอนามัยนั้นอาจจะมีการสวมใสในบางประเทศ

เนื่องจากวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีนั้น ๆ ดังนั้นหากมีการ

สวมหนากาก ควรมีการปฏิบัติท่ีถูกวิธี โดยควรปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการสวมใสหนากาก การถอด และการ

กําจัดท้ิง รวมท้ังการรักษาสุขอนามัยของมือหลังจาก

สัมผัสหนากากท่ีใชแลว (ดูเพ่ิมเติมในสวนของ

คําแนะนําในการจัดการหนากากอนามัยท่ีถูกตอง) 

 

ผูท่ีมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ควรปฏิบัติตน

ดังนี้ 

• สวมใสหนากากอนามัยทางการแพทย และหากมีไข ไอ 

และหายใจลําบาก ควรเขารับการรักษาทางการแพทย

ใหเร็วท่ีสุด หรือปฎิบัติตาม ข้ันตอนมาตรฐานในพ้ืนท่ี

นั้น ๆ  

• ปฏิบัติตามคําแนะนําขางลางท่ีเก่ียวกับการจัดการ

หนากากอนามัยท่ีใชแลวอยางเหมาะสม 

 

การใชในเคหะสถาน 

จากขอมูลโรคและการแพรกระจายของเชื้อของโรคท่ีมีอยู ณ 

ขณะนี้ องคการอนามัยโลกแนะนําใหบุคคลท่ีสงสัยวาติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (2019-nCoV) ไดรับการดูแลโดย

มีมาตรการคัดแยกและติดตามในโรงพยาบาล เพ่ือความ

ปลอดภัยและคุณภาพของการบริการสุขภาพ (ในกรณีท่ี

ผูปวยมีอาการทรุดลง) และความม่ันคงทางสาธารณสุขอีก

ดวย  

แตอยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลตางๆ รวมท้ังสถานการณท่ีไม

สามารถจัดบริการผูปวยในสถานพยาบาลได หรือไมมีความ

ปลอดภัย  (เชน การท่ีมีศักยภาพและทรัพยากรท่ีจํากัดจน

ไมสามารถใหบริการสุขภาพท่ีจําเปนได) หรือในรายท่ีปฏิเสธ

การรักษาในโรงพยาบาล ควรพิจารณาแนวทางการดูแลใน

เคหะสถาน ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตามแนวทางเฉพาะในการ

ปองกันและควบคุมการติดเชื้อสําหรับการดูแลผูปวยในเคหะ

สถานii 

 

ผูท่ีสงสัยวาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (2019-nCoV) ท่ี

ไมมีอาการรุนแรง ควรจะปฏิบัติตนดังนี้ 

• ลางมือเปนประจํา โดยหากมือไมมีคราบสกปรกใหใชเจล 

ลางมือท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล แตในกรณีท่ีมือมี

คราบสกปรกใหลางดวยสบูและน้ํา  

• รักษาระยะหางจากผูท่ีไมปวยใหมากท่ีสุด (อยางนอย 1 

เมตร) 

• การปองกันไมใหสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ

แพรกระจาย สามารถทําไดโดยการสวมหนากากอนามัย

ทางการแพทย และควรจะสวมใสเปนประจํา สําหรับผูท่ี

ไมสามารถทนตอการสวมหนากากอนามัยทางแพทยได 

ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยท่ีดีอยางเขมงวด  ไดแก 

การปดปากและจมูกขณะไอหรือจามดวยกระดาษชําระ

หรือทิชชู และท้ิงหลังจากใชงานแลว จากนั้นใหลางมือ

ทันทีหลังจากสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากระบบทางเดิน

หายใจ  

• ควรเปดประตูและหนาตางในบริเวณเคหะสถานเพ่ือ

ระบายอากาศใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 

ญาติและผูดูแล ผูปวยรายท่ีสงสัยวาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม (2019-nCoV) ท่ีมีอาการไมรุนแรงควรปฏิบัติตน

ดังนี้ 

• ลางมือเปนประจํา โดยหากมือไมมีคราบสกปรกใหใชเจล 

ลางมือท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล แตในกรณีท่ีมือมี

คราบสกปรกใหลางดวยสบูและน้ํา  

• รักษาระยะหางจากผูปวยใหมากท่ีสุดอยางนอย 1 เมตร 

• สวมหนากากอนามัยทางการแพทยเม่ือตองอยูรวมหอง

กับผูปวย 

• ท้ิงของใชตาง ๆ หลังจากใชงานและลางมือทันทีหลังจาก



3 

 

สมัผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ 

• ควรเปดประตูและหนาตางในบริเวณเคหะสถานเพ่ือ

ระบายอากาศใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 

การใชในสถานบริการสุขภาพ 

ผูท่ีมีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจ ควรปฏิบัติตนดังนี้ 

• สวมหนากากอนามัยทางการแพทยขณะท่ีรอการจัด

ระดับความรุนแรง หรือขณะอยูในบริเวณท่ีรอการคัด

แยก หรือขณะเดินทางภายในบริเวณสถานบริการ 

• สวมหนากากอนามัยทางการแพทยเม่ืออยูในบริเวณ

พ้ืนท่ีท่ีมีผูปวยสงสัยติดเชื้อ หรือผูปวยท่ียืนยันแลว 

• เม่ืออยูในหองแยกเดี่ยวแลว ไมควรสวมหนากากอนามัย

ทางการแพทย แตใหปดปากและจมูกเม่ือมีการไอหรือ

จามดวยกระดาษชําระ จากนั้นท้ิงในท่ีท่ีเหมาะสมและ

ลางมือหลังจากนั้นทันที 

 

เจาหนาสาธารณสุขควรปฏิบัติตนดังนี้ 

• สวมหนากากอนามัยทางการแพทยเม่ือตองเขาไปใน

หองท่ีมี ผูสงสัยปวยหรือผูปวยท่ีไดรับการยืนยันแลววา

ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (2019-nCoV) และ

ในทุกกรณีท่ีตองใหการดูแลผูสงสัยปวยหรือผูปวยท่ี

ไดรับการยืนยันแลววาติดเชื้อ iii 

• ใชหนากากปองกันระบบทางเดินหายใจ ท่ีไดมาตรฐาน

ในการปองกันอยางนอยเทียบเทาของ US National 

Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH)-certified N95 หรือ มาตรฐาน European 

Union (EU) FFP2 เม่ือตองใหบริการตางๆ ท่ีอาจจะมี

การเกิดละอองได เชน การสอดทอเขาไปท่ีหลอดลม 

การใสเครื่องชวยหายใจผานหนากากครอบผูปวย การ

เจาะคอ การปมหัวใจ (CPR) การเปดชองทางเดินหายใจ

กอนการใสทอชวยหายใจ และการสองกลองหลอดลม  

 

การจัดการหนากากอนามัย 

การจัดการและการกําจัดหนากากอนามัยทางการแพทยท่ี

ผานการใชงานแลวอยางมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการเพ่ิมความเสี่ยงตอการแพรเชื้อท่ีเกิดจากการใช

หนากากอนามัยท่ีไมถูกวิธีและการกําจัดท่ีไมถูกตอง 

ขอมูลการใชหนากากอนามัยท่ีถูกตองในท่ีนี้ไดจากแนวทาง

ปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพตาง ๆ มีดังนี้3 iv 

• สวมหนากากอยางระมัดระวังโดยใหคลุมปดปากและจมูก 

รัดสายหนากากใหกระชับและแนบกับใบหนาใหมากท่ีสุด

เพ่ือลดชองวางระหวางใบหนากับหนากาก 

• เม่ือสวมใสแลว หลีกเลี่ยงการสัมผัสหนากากอนามัย  

• ถอดหนากากอนามัยดวยวิธีการท่ีเหมาะสม กลาวคือ 

หามสัมผัสดานหนา แตใหถอดจากดานหลัง 

• เม่ือถอดหนากากอนามัย หรือสัมผัสหนากากโดยไมได

ตั้งใจ ใหใชเจลลางมือท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล หรือ

ทําความสะอาดมือดวยสบูและน้ําหากมีคราบสกปรกติด

ท่ีมือ 

• ใหเปลี่ยนหนากากอนามัยแผนใหมท่ีสะอาดและแหง 

ทันทีท่ีรูสึกวาหนากากเริ่มชื้น 

• ไมควรใชหนากากอนามัยซํ้า ควรใชครั้งเดียวแลวท้ิง 

• หลังจากถอดหนากากอนามัยแลว ใหกําจัดและท้ิงดวยวิธี

ท่ีถูกตองโดยทันที 

 

ไมแนะนําใหใชหนากากผา (เชน ผาฝาย ผาตาขาย) แทน

หนากากอนามัย ไมวากรณีใดๆ 

 
                                                      
i Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care. World Health Organization. (2014). Available at 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652   
ii Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts. Available at https://www.who.int/publications-detail/home-

care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts   
iii Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected. Available at https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-

during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 
iv Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care. World Health Organization. (2014). Organization. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/112656  

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/handle/10665/112656

	บทนำ
	คำแนะนำทั่วไป

