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ความเปนมา 

เอกสารน้ีใหค้าํแนะนําการใชห้น้ากากอนามยัในชมุชนและ

ระหว่างการดแูลผูป่้วยในบา้นหรอืสถานพยาบาลในพืน้ทีท่ีม่ ี

รายงานว่ามผีูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19)  

กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยประชาชนในชมุชน เจา้หน้าที่

สาธารณสขุ บุคลากรทีม่หีน้าทีป้่องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 

(infection prevention and control หรอื IPC) ผูบ้รหิาร

สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์ และบุคลากร

สาธารณสขุชุมชน  เอกสารน้ีจะไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขเมื่อมี

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ปัจจบุนัมขีอ้มลูทีบ่ง่ชีว้่าการแพร่เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เกดิขึน้

ผ่าน 2 ทางหลกัคอืจากละอองฝอยจากทางเดนิหายใจและจาก

การสมัผสั  เมื่อผูต้ดิเชือ้ไอหรอืจามละอองฝอยจากทางเดนิ

หายใจของผูต้ดิเชือ้จะฟุ้งกระจาย  บุคคลทีส่มัผสัใกลช้ดิ 

(ภายในระยะหน่ึงเมตร) กบัผูม้อีาการระบบทางเดนิหายใจ (ไอ 

จาม) จงึเสีย่งต่อการสมัผสักบัละอองฝอยจากทางเดนิหายใจที่

แพร่เชือ้ได ้ ละอองฝอยเหล่าน้ีอาจตกลงบนพืน้ผวิทีไ่วรสั

สามารถคงอยูต่่อไปได ้ ดงันัน้ สภาพแวดลอ้มรอบตวัของผูต้ดิ

เชือ้จงึอาจเป็นแหล่งแพร่เชือ้ (การแพร่เชือ้จากการสมัผสัหรอื 

contact transmission) 1 

เมื่อเรว็ ๆ น้ี องคก์ารอนามยัโลกจดัทาํรายงานทีส่รุปขอ้มลูการ

แพร่กระจายเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และนําเสนอสาระสาํคญัจาก

ผลการวจิยัในปัจจุบนัเกีย่วกบัการแพร่เชือ้จากผูต้ดิเชือ้ไวรสัโค

โรนา 2019 ทีแ่สดงอาการ (symptomatic) แพร่เชือ้ก่อนแสดง

อาการ (pre-symptomatic) และไม่แสดงอาการ (asymptomatic) 
a (อ่านรายละเอยีดใน WHO COVID-19 Sitrep79) 2 

ปัจจบุนัมหีลกัฐานทีบ่่งชีว้่าโรคสว่นใหญ่แพร่กระจายโดยผูป่้วย

แสดงอาการทีม่ผีลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัตดิเชือ้ไวรสั   

ระยะฟักตวัเฉลีย่ของโรคโควดิ 19 (ช่วงเวลาตัง้แต่สมัผสัเชือ้ถึ

ระยะเริม่แสดงอาการ) อยู่ที ่5-6 วนัแต่กอ็าจนานถงึ 14 วนั  

ระหว่างช่วงเวลาน้ี ซึง่เรยีกว่า “ระยะแพร่เชือ้ก่อนแสดงอาการ”  

ผูต้ดิเชือ้บางคนสามารถแพร่เชือ้และทาํใหค้นอื่นตดิเชือ้ไวรสัได ้
3-8  ในรายงานทีม่จีาํนวนไมม่ากนกั  มกีารบนัทกึขอ้มลูการแพร่

เชือ้ก่อนแสดงอาการจากการตรวจหาผูส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วย

และการสอบสวนโรคในผูป่้วยยนืยนัตดิเชือ้จากกลุ่มเดยีวกนั 3-8  

ขอ้มลูน้ีไดร้บัการยนืยนัจากขอ้มลูทีบ่่งชีว้่าบางคนอาจถูกตรวจ

พบเชือ้ไวรสัโรนา 2019 ราว 1-3 วนัก่อนแสดงอาการ 9-10 

ดงันัน้ เป็นไปไดว้่าผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สามารถแพร่เชือ้

ไวรสัไดก่้อนอาการปรากฏ  พงึตระหนกัว่าการแพร่เชือ้ก่อน

แสดงอาการอาศยัการแพร่เชือ้ไวรสัจากละอองฝอยทีแ่พร่เชือ้ได้

หรอืการสมัผสัพืน้ผวิทีป่นเป้ือนเชือ้ไวรสั  องคก์ารอนามยัโลก

ตรวจสอบขอ้มลูหลกัฐานทุกอยา่งทีป่รากฏเกีย่วกบัหวัขอ้สาํคญั

น้ีเป็นอย่างสมํ่าเสมอ และจะเผยแพร่ขอ้มลูทีป่รบัปรุงล่าสดุเมื่อมี

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ในเอกสารน้ี หน้ากากทางการแพทย ์(medical mask) หมายถงึ

หน้ากากแบบแบนหรอืจบีทีใ่ชข้ณะผ่าตดัหรอืทาํหตัถการ (บาง

อนัมรีปูทรงเหมอืนถว้ย) และมสีายรดัเพื่อยดึกบัศรีษะ  หน้ากาก

เหล่าน้ีผ่านการทดสอบตามวธิกีารทดสอบมาตรฐาน (ASTM 

F2100, EN14683 หรอืมาตรฐานเทยีบเท่า) ซึง่ออกแบบใหม้ี

คุณสมบตักิารกรองสงูในขณะเดยีวกนัตอ้งมคีวามสามารถใน

การระบายอากาศ (breathability)สงูดว้ย และควรสามารถ

ป้องกนัของเหลวซมึผ่านได ้(คุณสมบตัเิสรมิ) เอกสารน้ีไม่เน้น

สาระเกีย่วกบัหน้ากากกรองอนุภาค (respirator)  หากสนใจ

แนวทางปฏบิตัวิ่าดว้ยการใชห้น้ากากกรองอนุภาค สามารถอ่าน

คําแนะนําการใชหนากากอนามัยในบริบทของโรคโควิด 19                
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ขอ้มลูไดจ้ากแนวทางปฏบิตัเิรื่องการป้องกนัและควบคุมการตดิ

เชือ้ (IPC) ระหว่างการดแูลรกัษาผูป่้วยสงสยัตดิเชือ้ไวรสัโคโร

นา 2019 11 

การสวมหน้ากากทางการแพทยเ์ป็นมาตรการป้องกนัทีส่ามารถ

ลดการแพร่กระจายของโรคตดิเชือ้ไวรสัในระบบทางเดนิหายใจ

บางชนิด ซึง่รวมถงึ  โรคโควดิ 19  อยา่งไรกต็าม การใช้

หน้ากากอนามยัเพียงอย่างเดียวนัน้ไม่เพียงพอในการ

ป้องกนัตวัจากเช้ือไวรสั จาํเป็นต้องใช้มาตรการอ่ืนควบคู่

กนัด้วย  ไม่ว่าใชห้น้ากากอนามยัหรอืไม่ ตอ้งปฏบิตัติาม

มาตรการรกัษาสขุอนามยัของมอื และมาตรการป้องกนัและ

ควบคุมการตดิเชือ้อื่นๆอย่างเคร่งครดัเพื่อป้องการแพร่เชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 จากคนสูค่น  องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัทาํ

แนวทางปฏบิตัวิ่าดว้ยกลยทุธก์ารป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้

สาํหรบัการดแูลผูป่้วยในบา้น 12 และสถานพยาบาล 11 เมื่อสงสยั

ว่ามกีารตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

ในชมุชน 

มหีลกัฐานจากการวจิยัโรคไขห้วดัใหญ่ อาการเจบ็ป่วยคลา้ย

ไขห้วดัใหญ่ และเชือ้ไวรสัโคโรนาก่อโรคในคนทีบ่่งชีว้่าการใช้

หน้ากากทางการแพทยส์ามารถป้องกนัการฟุ้งกระจายของ

ละอองฝอยทีแ่พร่เชือ้ไดจ้ากผูต้ดิเชือ้ไปยงัคนอื่น และป้องกนั

การปนเป้ือนของละอองฝอยในสภาพแวดลอ้มดว้ย 13  ยงัมี

หลกัฐานไม่มากนกัทีบ่่งชีว้่าการใชห้น้ากากอนามยัโดยผูม้ี

สขุภาพดทีีอ่าศยัอยู่ในบา้นเรอืนเดยีวกบัผูป่้วยทีเ่จบ็ป่วยอยู ่

หรอืผูร่้วมการชมุนุมทีม่คีนจาํนวนมาก อาจเป็นมาตรการ

ป้องกนัทีม่ปีระโยชน์ 14-23 อย่างไรกต็าม ปัจจบุนัยงัไมม่ี

หลกัฐานทีบ่่งชีว้่า การใหบุ้คคลในชุมชนทีม่สีขุภาพด ีหรอืการ

ใหป้ระชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามยั (หน้ากากทาง

การแพทย ์หรอืชนิดอื่นๆ) จะสามารถป้องกนัประชาชนจากการ

การตดิเชือ้ไวรสัโรคระบบทางเดนิหายใจ รวมทัง้โรคโควดิ 19  

ควรสงวนหน้ากากทางการแพทยไ์ว้สาํหรบับุคลากรทาง

การแพทย ์ การใชห้น้ากากทางการแพทยใ์นชมุชนอาจทาํให้

ประชาชนเขา้ใจผดิโดยเชื่อว่าตนจะปลอดภยั และละเลย

มาตรการจาํเป็นอย่างอื่น เช่น การรกัษาสขุอนามยัของมอืและ

การรกัษาระยะห่างระหว่างกนั และอาจเป็นเหตุใหเ้ผลอสมัผสั

ใบหน้าและใตต้า สง่ผลใหเ้กดิเป็นการใชจ้่ายทีไ่มจ่าํเป็น และ

เป็นการดงึทรพัยากรทีจ่าํอย่างมากเป็นสาํหรบับุคลากรทาง

การแพทยไ์ป โดยเฉพาะในชว่งทีม่หีน้ากากอนามยัทาง

การแพทยใ์นตลาดอยู่อย่างจาํกดั 

ส่ิงท่ีผูมี้อาการควรปฏิบติั 

• สวมหน้ากากทางการแพทย ์แยกกกัตวัเอง และ

ปรกึษาแพทยเ์มื่อรูส้กึไม่สบาย  อาการของโรค เช่น

เป็นไข ้อ่อนเพลยี เหน่ือยง่าย ไอ เจบ็คอ และหายใจ

ลาํบาก เป็นตน้  พงึตระหนกัว่าผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 บางคนอาจแสดงอาการน้อยมากในระยะแรก 

• ปฏบิตัติามคาํแนะนําในการสวม ถอด และทิง้หน้ากาก

ทางการแพทย ์

• ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัอื่นเพิม่เตมิใหค้รบถว้น 

โดยเฉพาะการรกัษาสขุอนามยัของมอื และการรกัษา

ระยะห่างจากคนอื่น 

ส่ิงท่ีทุกคนควรปฏิบติั 

• หลกีเลีย่งกลุ่มคน และพืน้ทีปิ่ดทีม่คีนแออดั 

• รกัษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 

โดยเฉพาะบุคคลทีแ่สดงอาการระบบทางเดนิหายใจ 

(เช่น ไอ จาม)  

• รกัษาสขุอนามยัของมอืเป็นประจาํ โดยใชเ้จล

แอลกอฮอลเ์มื่อมอืไม่เป้ือนคราบสกปรกทีเ่หน็ไดช้ดั 

หรอืใชส้บู่และน้ําเมื่อมอืมคีราบสกปรกทีเ่หน็ไดช้ดั 

• ปิดจมกูและปากดว้ยขอ้ศอกดา้นในหรอืกระดาษทชิชู่

ขณะไอหรอืจาม  ทิง้กระดาษทชิชู่ทนัทหีลงัใชเ้สรจ็และ

ลา้งมอืทนัท ี

• หลกีเลีย่งการสมัผสัปาก จมกู และตา 

ในบางประเทศ ประชาชนสวมหน้ากากอนามยัตาม

ขนบธรรมเนียมทอ้งถิน่ หรอืคาํแนะนําของหน่วยงาน

สาธารณสขุระดบัประเทศในบรบิทของโรคโควดิ 19  ใน

สถานการณ์เช่นน้ี ควรสวม ถอด และทิง้หน้ากาก และรกัษา

สขุอนามยัของมอืหลงัถอดหน้ากากตามวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ  

คาํแนะนําสาํหรบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจเรือ่งการใช้หน้ากาก

อนามยัสาํหรบัคนสุขภาพดีในชุมชน 

ดงัทีอ่ธบิายไปแลว้ ปัจจุบนัยงัไม่มหีลกัฐานทีส่นบัสนุนใหค้น

สขุภาพดใีนชุมชนใชห้น้ากากอนามยัอย่างกวา้งขวาง และการ
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ใชห้น้ากากอนามยัเช่นน้ีมทีัง้ความไมแ่น่นอนและความเสีย่งบาง

ประการ  องคก์ารอนามยัโลกใหค้าํแนะนําแก่ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจ

เพื่อนําไปปรบัใชต้ามแนวทางทีเ่น้นการประเมนิความเสีย่งเป็น

สาํคญั (risk-based approach)  

ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจควรพจิารณาประเดน็ต่อไปน้ี 

1. วตัถปุระสงคก์ารใชห้น้ากากอนามยั: ควรมหีลกัการ

และเหตุผลทีส่นบัสนุนการใชห้น้ากากอนามยัอย่าง

ชดัเจน นัน่คอืใชเ้พื่อควบคุมแหล่งแพร่เชือ้ (สวมโดยผู้

ตดิเชือ้) หรอืเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(สวมโดยคนสขุภาพด)ี  

2. ความเสีย่งในการติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ในบรบิท

ของทอ้งถิน่: 

- ประชากร: ขอ้มลูระบาดวทิยาในปัจจบุนัทีบ่ง่ชีว้่า

ไวรสัแพร่กระจายอย่างกวา้งขวางอย่างไร (เช่น 

การแพร่เชือ้ในผูป่้วยกลุ่มเดยีวกนั (cluster) กบั

การแพร่เชือ้ในชมุชน) และการเฝ้าระวงัและ

ศกัยภาพการตรวจหาเชือ้ในทอ้งถิน่ (เช่น การ

ตดิตามตวัผูส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยและการ

ตดิตามผล ความสามารถในการตรวจหาเชือ้) 

- บุคคล: ทาํงานใกลช้ดิกบัคนทัว่ไป (เช่น บุคลากร

สาธารณสขุชุมชน พนกังานรบัจา่ยเงนิ)  

3. ความเปราะบาง (vulnerability) ของบุคคล หรอื

กลุ่มประชากรในแง่การเป็นโรครุนแรงไดง้่ายหรอืเสีย่ง

เสยีชวีติมากกว่าคนทัว่ไป เช่น คนทีม่โีรคร่วม เช่น 

โรคหวัใจและหลอดเลอืดหรอืโรคเบาหวาน และ

ผูส้งูอาย ุ 

4. บริบทความเป็นอยู่ของประชากร ไดแ้ก่ ความ

หนาแน่นของประชากร ความสามารถในการเวน้

ระยะห่างระหว่างกนั (เช่น บนรถเมลท์ีแ่น่นขนดั) และ

ความเสีย่งในการแพร่เชือ้อย่างรวดเรว็ (เช่น พืน้ทีปิ่ด 

ชุมชนแออดั ค่าย/สถานทีท่ีม่สีภาพความเป็นอยู่

เหมอืนค่าย)   

5. ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติั: หาซือ้หน้ากากไดง้่าย

และราคาหน้ากาก ความอดทนต่อการใชห้น้ากากของ

บุคคล  

6. ประเภทของหน้ากากอนามยั: หน้ากากทางการแพทย์

และหน้ากากอนามยัทัว่ไป (nonmedical mask) (อ่าน

หวัขอ้ต่อไป)  

นอกจากปัจจยัเหล่าน้ี คุณประโยชน์ของการใชห้น้ากากอนามยั

โดยคนสขุภาพดใีนชมุชนประกอบดว้ย การลดความเสีย่งสมัผสั

กบัเชือ้จากผูต้ดิเชือ้ในระยะ “แพร่เชือ้ก่อนแสดงอาการ” และลด

การปฏบิตัใินแง่ลบต่อผูส้วมหน้ากากอนามยัเพื่อควบคุมแหล่ง

แพร่เชือ้ 

อย่างไรกต็าม ควรใคร่ครวญความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ไดต่้อไปน้ี

อย่างรอบคอบในกระบวนการตดัสนิใจ 

• การปนเป้ือนโดยผูส้วมหน้ากากเอง (self-

contamination) ซึง่เกดิขึน้จากการสมัผสัและการ

ใชห้น้ากากทีป่นเป้ือนซํ้า  

• การหายใจ หน้ากากอาจทาํใหห้ายใจลาํบาก

ขึน้อยู่กบัประเภทของหน้ากากอนามยัทีใ่ช ้

• เขา้ใจผดิและเชื่อวา่ใชห้น้ากากอย่างเดยีวแลว้

ปลอดภยั ซึง่เป็นเหตุใหล้ะเลยการใชม้าตรการ

ป้องกนัอื่น เช่น การรกัษาระยะห่างระหว่างกนั

และการรกัษาสขุอนามยัของมอื 

• ความตอ้งการใชห้น้ากากอนามยัในตลาด และผล

ของการขาดแคลนหน้ากากอนามยัสาํหรบั

บุคลากรทางการแพทย ์

• การตอ้งใชง้บประมาณไปกบัสิง่อื่นทีไ่ม่ใช่

มาตรการสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธผิล เช่น การ

รกัษาสขุอนามยัของมอื  

ไม่ว่าจะใชแ้นวทางใด จาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งใชก้ลยุทธก์ารสือ่สาร

ทีม่ปีระสทิธผิล เพื่ออธบิายใหป้ระชาชนเขา้ใจบรบิทแวดลอ้ม 

หลกัเกณฑ ์และเหตุผลทีต่ดัสนิใจเช่นนัน้  ประชาชนควรไดร้บั

คาํแนะนําทีช่ดัเจนเกีย่วกบัประเภทของหน้ากากอนามยัทีค่วรใช ้

ควรใชห้น้ากากอนามยัเมื่อไรและอย่างไร (อ่านหวัขอ้การบรหิาร

หน้ากากอนามยั) และความสาํคญัของการการปฏบิตัติาม

มาตรการการควบคุมและป้องกนัการตดิเชือ้อย่างเคร่งครดัและ

ต่อเน่ือง (เช่น การลา้งมอื การรกัษาระยะห่างระหว่างกนั ฯลฯ)  

ประเภทของหน้ากากอนามยั  
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องคก์ารอนามยัโลกเน้นถึงความจาํเป็นท่ีต้องจดัสรร

หน้ากากทางการแพทย ์และหน้ากากกรองอนุภาค 

(respirator) ให้บุคลากรทางการแพทยก่์อนเป็นลาํดบัแรก 

การใชห้น้ากากอนามยัทีท่าํจากวสัดุอื่น (เช่น ผา้ฝ้าย) ซึง่

เรยีกว่าหน้ากากอนามยัชนิดทัว่ไป (nonmedical mask) ใน

ชุมชนยงัไม่ไดร้บัการประเมนิประสทิธผิลอย่างเพยีงพอ  

ปัจจบุนัยงัไม่มขีอ้มลูหลกัฐานทีส่นบัสนุนคาํแนะนําใหใ้ช ้หรอืไม่

ควรใชห้น้ากากชนิดน้ีในชมุชน 

ขณะน้ีองคก์ารอนามยัโลกทาํงานร่วมกบันกัวจิยัและพฒันาเพื่อ

เสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัประสทิธผิล และประสทิธภิาพ

ของหน้ากากอนามยัชนิดทัว่ไป  นอกจากน้ีกาํลงัสนบัสนุนให้

ประเทศต่าง ๆ ทีอ่อกคาํแนะนําการใชห้น้ากากอนามยัชนิด

ทัว่ไปสาํหรบัคนสขุภาพดใีนชมุชน ทาํวจิยัเกีย่วกบัเรื่องน้ีดว้ย  

องคก์ารอนามยัโลกจะปรบัปรุงแกไ้ขแนวทางปฏบิตัเิมื่อมขีอ้มลู

เพิม่เตมิ 

ระหว่างน้ี ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจอาจดาํเนินการแนะนําการใช้

หน้ากากอนามยัชนิดทัว่ไปได ้ซึง่ควรพจิารณาลกัษณะของ

หน้ากากอนามยัชนิดทัว่ไปดงัต่อไปน้ี  

• จาํนวนชัน้ของผา้/ใยผา้ 

• ความสามารถในการระบายอากาศของวสัดุทีใ่ช ้

(breathability) 

• คุณสมบตัสิะทอ้นน้ํา/กนัน้ํา 

• รปูทรงของหน้ากาก 

• ขนาดและรปูลกัษณะพอดกีบัใบหน้า 

การดแูลผูป่้วยท่ีบา้น 

สาํหรบัผูป่้วยโรคโควดิ 19 ทีม่อีาการไม่รุนแรง อาจไม่

จาํเป็นตอ้งรกัษาตวัในโรงพยาบาล  ผูป่้วยทุกคนทีร่กัษาตวันอก

โรงพยาบาล (บา้น หรอืสถานทีพ่เิศษ) ควรไดร้บัคาํแนะนําให้

ปฏบิตัติามมาตรการสาธารณสขุระดบัทอ้งถิน่/ภมูภิาคเกีย่วกบั

การแยกกกัตวัทีบ่า้น และการกลบัไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล

ทีก่าํหนด หากอาการป่วยรุนแรงขึน้ 7 

อาจพจิารณาการดแูลผูป่้วยทีบ่า้นเมื่อการรกัษาตวัใน

โรงพยาบาลเป็นไปไม่ไดห้รอืไมป่ลอดภยั (เช่น มคีวามสามารถ

รองรบัผูป่้วยจาํกดั และทรพัยากรไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรบัความ

ตอ้งการการบรกิารดแูลสขุภาพ)  ทัง้น้ี ควรปฏบิตัติามแนวทาง

ปฏบิตัเิรื่องการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (IPC) สาํหรบัการ

ดแูลผูป่้วยทีบ่า้น 3 

ผูป่้วยท่ีสงสยัติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรอืมีอาการไม่

รนุแรงควรปฏิบติัดงัน้ี 

• แยกกกัตวัเอง หากไมม่ขีอ้บง่ชีว้า่ตอ้งแยกกกัใน

สถานพยาบาล หรอืหากไม่สามารถการแยกกกัใน

สถานพยาบาลได ้

• รกัษาสขุอนามยัของมอืบ่อย ๆ โดยใชเ้จลแอลกอฮอล์

เมื่อมอืไม่มคีราบสกปรกทีเ่หน็ไดช้ดั หรอืใชส้บู่และน้ํา

เมื่อมอืมคีราบสกปรกทีเ่หน็ไดช้ดั 

• รกัษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อยหน่ึงเมตร 

• สวมหน้ากากทางการแพทยท์ุกโอกาสเท่าทีท่าํได ้ ควร

เปลีย่นหน้ากากอย่างน้อยวนัละครัง้  คนทีรู่ส้กึอดึอดั

เวลาสวมหน้ากากทางการแพทยค์วรปฏบิตัติาม

มาตรการรกัษาสขุอนามยัของระบบทางเดนิหายใจ

อย่างเคร่งครดั (ปิดปากและจมกูดว้ยกระดาษทชิชู่

ชนิดใชค้รัง้เดยีวเวลาไอหรอืจาม และทิง้ทนัทหีลงัใช้

เสรจ็ หรอืใชไ้อหรอืจามใสข่อ้พบัขอ้ศอกแลว้ลา้งมอืให้

สะอาด)  

• หลกีเลีย่งการทาํใหพ้ืน้ผวิปนเป้ือนดว้ยน้ําลาย เสมหะ 

หรอืสารคดัหลัง่จากทางเดนิหายใจ 

• ทาํใหอ้ากาศหมุนเวยีนดขีึน้และปรบัปรุงการระบาย

อากาศในทีอ่ยู่อาศยัดว้ยการเปิดหน้าต่างบ่อย ๆ เท่าที่

ทาํได ้ 

ผูด้แูลผูป่้วยหรอืคนท่ีอาศยัอยู่กบัผูป่้วยท่ีสงสยัติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืมีอาการไม่รนุแรงควรปฏิบติัดงัน้ี 

• รกัษาสขุอนามยัของมอืบ่อย ๆ โดยใชเ้จลแอลกอฮอล์

เมื่อมอืไม่มคีราบสกปรกทีเ่หน็ไดช้ดั หรอืใชส้บู่และน้ํา

เมื่อมอืมคีราบสกปรกทีเ่หน็ไดช้ดั 

• รกัษาระยะห่างจากผูป่้วยอย่างน้อย 1 เมตรเมื่อทาํได ้

• สวมหน้ากากทางการแพทยข์ณะอยู่ในหอ้งเดยีวกบั

ผูป่้วย 
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• ทิง้วสัดุทีป่นเป้ือนสารคดัหลัง่จากทางเดนิหายใจ 

(กระดาษทชิชูช่นิดใชค้รัง้เดยีว) ทนัทหีลงัใชเ้สรจ็แลว้

ลา้งมอืเสมอ 

• ทาํใหอ้ากาศหมุนเวยีนดขีึน้และปรบัปรุงการระบาย

อากาศในทีอ่ยู่อาศยัดว้ยการเปิดหน้าต่างบ่อย ๆ เท่าที่

ทาํได ้ 

 

การดแูลผูป่้วยในสถานพยาบาล 

องคก์ารอนามยัโลกใหค้าํแนะนําการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัสว่น

บุคคล (PPE) รวมถงึการสวมหน้ากากอนามยั โดยบุคลากรทาง

การแพทยใ์นเอกสารแนวทางปฏบิตัเิรื่อง “เหตุผลทีค่วรใช ้PPE 

ในบรบิทของโรคโควดิ 19 (Rational use of PPE in the 

context of COVID-19) 24  ต่อไปน้ีเป็นคาํแนะนําสาํหรบัคนทีไ่ป

สถานพยาบาล 

ผูป่้วยแสดงอาการท่ีไปสถานพยาบาลควรปฏิบติัดงัน้ี 

• สวมหน้ากากทางการแพทยเ์มื่อเขา้ไปใน

สถานพยาบาล รวมถงึในระหวา่งรอซกัประวตัแิละรอ

ตรวจ และระหว่างทางไปแผนกต่างๆ 

• ไม่สวมหน้ากากทางการแพทยเ์มื่อแยกกกัตวัในหอ้ง

เดีย่ว แต่ปิดปากและจมกูเมื่อไอหรอืจามดว้ยกระดาษ

ทชิชูช่นิดใชค้รัง้เดยีว  ตอ้งทิง้กระดาษทชิชู่ทนัทอีย่าง

เหมาะสมและควรลา้งมอืทนัทหีลงัจากนัน้ 

บุคลากรทางการแพทยค์วรปฏิบติัดงัน้ี 

• สวมหน้ากากทางการแพทยเ์มื่อเขา้ไปในหอ้งทีม่ผีูป่้วย

ยนืยนัหรอืสงสยัตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

• ใชห้น้ากากกรองอนุภาคทีม่คุีณสมบตัป้ิองกนัอย่าง

น้อยเท่ากบั N95 (มาตรฐานของสถาบนัอาชวีอนามยั

และความปลอดภยัแห่งสหรฐัอเมรกิา) FFP2 

(มาตรฐานของสหภาพยโุรป) หรอืมาตรฐานเทยีบเท่า

ระหว่างการทาํงานหรอืการทาํหตัถการทีท่าํใหเ้กดิ

ละอองฝอยฟุ้งกระจาย เช่น การใสท่่อช่วยหายใจเขา้

ไปในหลอดลม (tracheal intubation), การให้

ออกซเิจนผ่านทางหน้ากาก (non-invasive 

ventilation), การผ่าตดัเปิดหลอดลมบรเิวณคอ 

(tracheotomy), การช่วยฟ้ืนคนืชพีดว้ยวธิ ีCPR, การ

เปิดทางเดนิหายใจ (manual ventilation) ก่อนใสท่่อ

ช่วยหายใจ และการสอ่งกลอ้งตรวจหลอดลม 

(bronchoscopy) 

• แนวทางปฏบิตัวิ่าดว้ยการป้องกนัและควบคุมการตดิ

เชือ้สาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์อ่านไดจ้ากเอกสาร

น้ี 

งานวจิยัหน่ึงทีป่ระเมนิการใชห้น้ากากผา้ในสถานพยาบาล

พบว่าบุคลากรทางการแพทยท์ีใ่ชห้น้ากากผา้เผชญิความเสีย่ง

ตดิเชือ้สงูขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูป้ฏบิตังิานทีส่วมหน้ากากทาง

การแพทย ์25  ดงันัน้ จงึพจิารณาไดว้่าหน้ากากผา้ฝ้ายไม่เหมาะ

สาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์ หากมกีารเสนอใหผ้ลติหน้ากาก

ผา้สาํหรบัการใชใ้นสถานพยาบาลเมื่อเกดิสถานการณ์หน้ากาก

ขาดแคลนหรอืหมดสตอ็ก หน่วยงานทอ้งถิน่ควรประเมนิ

ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุลลโดยใชม้าตรฐานและ

ขอ้กาํหนดทางเทคนิคขัน้ตํ่าทีเ่สนอไปก่อนหน้า  

 

การบริหารหน้ากากอนามยั  

สาํหรบัหน้ากากอนามยัทุกประเภท การใชแ้ละทิง้หน้ากากอย่าง

เหมาะสมสาํคญัมาก เพื่อใหก้ารใชห้น้ากากมปีระสทิธผิลและ

หลกีเลีย่งการแพร่เชือ้เพิม่ขึน้ 

ต่อไปน้ีเป็นขอ้มลูการใชห้น้ากากอนามยัอย่างถูกตอ้งทีป่ระมวล

จากวธิปีฏบิตัใินสถานพยาบาล 

• สวมหน้ากากอยา่งระมดัระวงั หน้ากากจะตอ้งปิดทัง้

ปากและจมกู และสวมหน้ากากใหแ้นบสนิทบนใบหน้า

โดยใหม้ชี่องว่างน้อยทีส่ดุ 

• หลกีเลีย่งการสมัผสัหน้ากากขณะสวมอยู่  

• ถอดหน้ากากโดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม อย่าสมัผสั

ดา้นหน้าของหน้ากาก แต่ควรถอดจากดา้นหลงั 

• หลงัจากถอดหน้ากากหรอืเมื่อสมัผสัหน้ากากใชแ้ลว้

โดยบงัเอญิ ทาํความสะอาดมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

หรอืใชส้บู่และน้ําหากมอืมคีราบสกปรกทีเ่หน็ไดช้ดั 

• เปลีย่นหน้ากากทนัทเีมื่อเปียกชืน้ ใชห้น้ากากอนัใหม่

ทีส่ะอาดและแหง้แทน  

• อย่าใสห่น้ากากชนิดใชค้รัง้เดยีวซํ้า  

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
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• ทิง้หน้ากากชนิดใชค้รัง้เดยีวหลงัการใชแ้ต่ละครัง้ และ

ทิง้หน้ากากทนัทหีลงัถอดออก 

องคก์ารอนามยัโลกยงัคงตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิเพื่อ

ตรวจสอบว่ามกีารเปลีย่นแปลงใดทีอ่าจมผีลต่อแนวทางปฏบิตัิ

เฉพาะกาลน้ี  หากปัจจยัใดมกีารเปลีย่นแปลง องคก์ารอนามยั

โลกจะออกแนวทางปฏบิตัฉิบบัปรบัปรุง  ไม่เช่นนัน้ เอกสาร

แนวทางปฏบิตัเิฉพาะกาลจะหมดอายุ 2 ปีหลงัวนัทีเ่ผยแพร่  
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