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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)  
กอรปกับภาวะมลพิษจากฝุ่น ท�าให้หน้ากากอนามัยทาง 

การแพทย์ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อและป้องกันฝุ ่นเป็นท่ี 
ต้องการมากส�าหรับประชาชนทั่วไป หน้ากากอนามัยแบบผ้าจึงถูกใช้เป็น 
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างแพร่หลาย เพื่อให้หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ผลิต 
ได้มคุีณภาพ และประชาชนทัว่ไปสามารถเลอืกใช้งานได้ตามความเหมาะสม กรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้จดัท�าประกาศเรือ่ง ข้อแนะน�า 
คณุลกัษณะหน้ากากอนามยัแบบผ้า เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัประชาชนทัว่ไปในการพจิารณาคณุภาพของหน้ากากอนามยัแบบผ้า

การพิจารณาคุณภาพของหน้ากากอนามัยแบบผ้าควรค�านึงทั้งคุณสมบัติด้านการใช้งานและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย 
ควบคู่กันไป คุณสมบัติด้านการใช้งาน ได้แก่ ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค สมบัติการสะท้อนน�้า และสมบัติความแตกต่างของ 
ความดัน ส่วนคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเป็นการตรวจสอบปริมาณเป็นพิษในผลิตภัณฑ์ ในกรณีของหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
ควรพิจารณาสาร 2 ชนิด คือ สีเอโซ (azo dyes) และฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) ซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆ ดังนี้

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (Particle Filtration Efficiency หรือ PFE) คือความสามารถในการดักกรองฝุ่นที่ม ี
ขนาดเล็กของหน้ากากอนามัยแบบผ้าว่ามีประสิทธิภาพดีแค่ไหน ซ่ึงจะต้องพิจารณาท้ังขนาดของอนุภาคท่ีกรองได้และร้อยละ
ของการกรองอนุภาคด้วย คุณสมบัติข้อนี้จึงสามารถใช้เทียบเคียงบอกคุณภาพของหน้ากากผ้าท่ีมีผลต่อการป้องกันฝุ่นมลพิษทาง
อากาศนั่นเอง 

“ข้อแนะน�าคุณลักษณะหน้ากากอนามัย
แบบผ้า” เพื่อประชาชน

*ผู้อ�านวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

ดร.อรสา อ่อนจันทร์*

ด้วย

การสะท้อนน�้า (water repellency) คือ สมบัติของผ้าท่ีสามารถผลักดันน�้าไม่ให้เกาะติดท่ีผิวได้ เมื่อหยดน�้าลงบนผ้า  
น�้าจะกระจายตัวเป็นหยดไม่ซึมลงบนผ้า คล้ายน�้ากลิ้งบนใบบัว (lotus effect) โดยหน้ากากอนามยัแบบผ้านัน้ ต้องมคีณุสมบตันิี้  
เป็นส�าคญัเพราะการแพร่เชือ้โรคโควดิ-19 นัน้จะมากบัละอองฝอยของน�้าหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นหน้ากากชั้นนอกต้องมี
สมบัติสะท้อนน�้าที่ดีเพื่อป้องกันละอองฝอยดังกล่าว 
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ความแตกต่างของความดนั (differential pressure หรอื ∆P) คอื การวดัความแตกต่างของความดนัของอากาศทีด้่านหน้า 
และด้านหลังหน้ากาก ซึง่สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึความสามารถในการยอมให้อากาศไหลผ่านหน้ากากอนามยัแบบผ้า คณุสมบตันิี้ 
จะเกีย่วกบัการหายใจ เมือ่เราสวมใส่หน้ากากอนามยัแบบผ้าท่ียอมให้อากาศผ่านได้น้อยเกนิไปกจ็ะท�าให้หายใจล�าบากและมโีอกาส
ท่ีผู้สวมใส่จะใช้มอืมาขยบัหน้ากาก ท�าให้เกดิการสมัผสัและตดิเชือ้ได้ง่าย แต่ถ้าอากาศผ่านได้ง่ายเกนิไปประสทิธภิาพในการป้องกนั
ก็จะน้อยตามไปด้วย 

สมบัติด้านความปลอดภัย ต้องท�าการตรวจสอบปริมาณสาร 2 ชนิด คือ สีเอโซ (azo dyes) และฟอร์มัลดีไฮด์  
(formaldehyde) ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ สีเอโซมักตรวจพบในผ้าสีซึ่งมาจากสีที่ใช ้
ย้อมเส้นใย ส่วนฟอร์มัลดีไฮด์มาจากกระบวนการผลิตเส้นใยที่น�ามาทอเป็นผ้า ถ้ามีการใช้สารทั้ง 2 ชนิดในกระบวนการผลิต  
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กจ็ะท�าให้เกิดการตกค้างบนเนือ้ผ้า เมือ่น�าผ้ามาท�าเป็นหน้ากาก 
อนามยัสารพษิกอ็าจเข้าสูร่่างกายผูส้วมใส่ได้ ในการตรวจสอบจะ 
ต้องใช้เครื่องมือและมีขั้นตอน วิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
ยอมรับในระดับสากล โดยในหน้ากากอนามัยแบบผ้า จะต้องมี 
ปริมาณสีเอโซ ไม่เกิน 30 mg/kg และสารฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน  
75 mg/kg จึงจะถือว่าปลอดภัย

ตามประกาศเรือ่ง “ข้อแนะน�าคณุลกัษณะหน้ากากอนามยั
แบบผ้า” ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน้ากากอนามัยแบบผ้า
แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตามประสิทธิภาพการกรองอนุภาค และ
สมบัติการสะท้อนน�้า ดังนี้

ระดับท่ี 1 ป้องกนัฝุน่ได้พอใช้ ป้องกนัละอองฝอยได้น้อย
ระดับที่ 1 	ป้องกันฝุ่นได้พอใช้ ป้องกันละอองฝอยได้มาก
ระดับที่ 2 ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยได้น้อย
ระดับที่ 2  ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยได้มาก 
ระดับท่ี 3 ป้องกนัฝุน่ได้ดีมาก ป้องกนัละอองฝอยได้น้อย
ระดับที่ 3  ป้องกนัฝุน่ได้ดมีาก ป้องกนัละอองฝอยได้มาก
โดยแต่ละระดับจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ

ใช้งานที่แตกต่างกัน ซ่ึงแต่ละระดับคุณภาพ เป็นตัวแทนของ
หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ผลิตมาจากผ้าแต่ละประเภท เช่น  
ผ้าฝ้ายมสัลิน ผ้าพอลเิอสเทอร์ทอแน่น ผ้าไหม เป็นต้น รายละเอยีด 
ข้อก�าหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้าในแต่ละ
ระดับแสดงในตาราง

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงขอแนะน�าให้ประชาชนใช้ 
ข้อก�าหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้าข้างต้น 
เป็นแนวทางประกอบการพจิารณาการเลอืกใช้หน้ากากอนามยั 
แบบผ้าชนิดต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพการใช้งานได้ ถ้าหาก 

ต้องการใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพือ่ป้องกันฝุน่ ก็ควรจะเลอืก 
หน้ากากผ้าทีม่ปีระสทิธิภาพการกรองอนภุาคสงู ถ้าหากต้องการ 
ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันละอองฝอยจากสาร 
คัดหลั่ง ก็ควรจะเลือกหน้ากากผ้าท่ีมีสมบัติการสะท้อนน�้าที่ดี  
โดยค�านงึถึงคุณสมบัติการซมึผ่านของอากาศด้วย เพราะถ้าหาก 
หน้ากากผ้านั้นสามารถป้องกันท้ังฝุ่นและละอองฝอยของสาร 
คัดหล่ังได้ดี แต่ใส่แล้วหายใจล�าบาก ก็อาจจะเกิดความอึดอัด 
และใส่ได้ไม่นาน นอกจากนีก้ารเลอืกรปูแบบและวธิกีารสวมใส่ 
หน้ากากกเ็ป็นเรือ่งส�าคญัไม่แพ้กนั เพราะการใส่หน้ากากท่ีหลวม  
ไม่แนบสนิทกับใบหน้า ก็จะท�าให้ประสิทธิภาพการป้องกันของ 
หน้ากากลดลงอย่างมากด้วย

สุดท้ายนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
จากทุกหน่วยงานท่ีได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
ข้อก�าหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้า ได้แก่  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคม
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตารางข้อก�าหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้า

รายการที่

1

2

3

4

5

> 70
> 60

ISO 1
ISO 1

> 70
> 60

ISO 3
ISO 3

> 80
> 70

ISO 1
ISO 1

< 5.0
< 5.0
< 30

< 75

> 90
> 80

ISO 1
ISO 1

> 90
> 80

ISO 3
ISO 3

> 80
> 70

ISO 3
ISO 3

ประสิทธิภาพของกรอง
อนุภาคขนาด 3 ไมครอน, 
%
 • ก่อนซัก
 • หลักซัก (20 ครั้ง)
การสะท้อนน�้า,
ไม่น้อยกว่าระดับ
 • ก่อนซัก
 • หลักซัก (20 ครั้ง)
ความแตกต่างของความดัน
( P), mmH

2
O/cm2 

 • ก่อนซัก
 • หลักซัก (20 ครั้ง)
ปริมาณสีเอโซ (azo dye)
ที่ให้แอโรแมติกแอมีน**,
mg/kg
ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์,
mg/kg

ระดับที่
1

ระดับที่
2

ระดับที่
3

ระดับที่
1

ระดับที่
2

ระดับที่
3

คุณลักษณะ
เกณฑ์การยอมรับ
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