
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เร่ือง  แนวทางการใช้หน้ากาก N95 ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 

****************************** 
 สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทยนั้น 

เพื่อให้การบริหารจัดการหน้ากาก N95 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งแนวทางการใช้หน้ากาก N95 ดังต่อไปนี้  
 

การจัดสรร N-95 ชนิด Medical และ ชนิด non-Medical (Industrial) แสดงดังตาราง 
ชนิดของหน้ากาก จุดบริการทางการแพทย์ที่อนุมัติให้ใช้ หมายเหตุ 

Medical หอผู้ป่วยท่ีดูแลผู้ป่วย COVID-19 (ตึกโรคปอด) Extended-use หรือ 
reuse ตามข้อบ่งชี ้PUI clinic 

OR ที่ผ่าตัดผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 
ER (ส าหรับบุคลากรที่เข้า CPR ผู้ป่วยท่ีสงสัย/  
ยืนยัน COVID-19) 

Industrial URI clinic - Extended-use หรือ 
reuse ตามข้อบ่งชี ้
 
- แนะน าให้ใช้ร่วมกับ 
surgical mask และ/ หรือ 
face shield 

ER (ส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้เข้า CPR แต่ต้องดูแลผู้ป่วยที่
สงสัย/ ยืนยัน COVID-19) 
OR ที่ผ่าตัดผู้ป่วยที่สงสัย COVID-19 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ท า lab สิ่งส่งตรวจ 
ทางเดินหายใจ ผู้ป่วยสงสัย/ ยืนยัน COVID-19 
เจ้าหน้าที่รังสี 
บุคลากรนิติเวชที่ท าการชันสูตรผู้ป่วยสงสัย  
COVID-19 
บุคลากรดูแลผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจที่แพร่กระจาย 
ทาง airborne เช่น วัณโรค 

 
1. แนวทางการ extended use หน้ากาก N95 (น ามาใช้ซ้ าโดยไม่ผ่านความร้อน) 

1. หน้ากากจะต้องไม่เสียสภาพ แนบสนิทกับใบหน้าและยังท างานได้ดี (fits and function)  
หากโครงสร้างเสียหาย ไม่แนบสนทิ ให้ท้ิง (discard) ทันท ี

2. ไม่น าหน้ากากมาใช้ต่อเมื่อมีการปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผูป้่วยหรือสกปรกจนเห็นได้ชัด 
3. ให้ใช้ face shield และ/หรือสวม surgical mask ทับด้านนอกหน้ากาก N95 เพื่อลดการปนเปื้อน 
4. ไม่น ามือหรือส่วนอ่ืนใดของร่างกายมาสมัผสัด้านหนา้ของหน้ากาก N95 
5. ห้ามสมัผสัพื้นผิวด้านในของหน้ากาก N95 
6. เก็บหน้ากาก N95 ในถุง zip lock โดยต้องระบุตัวเจ้าของให้ชัดเจนวางไว้ในตะกร้าหรือช้ันวางที่จัดไวใ้ห้ 
7. ล้างมือก่อนและหลังสมัผสั N95 
ตัวอย่างข้อบ่งช้ีของการใช้ extended use 
1. ระหว่างช่วงพักรับประทานอาหาร 
2. ระหว่างการเข้าดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลาสั้นๆ  
3. พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏบิัติงานท่ี PUI clinic ที่ไมไ่ดส้ัมผสัใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

2. แนวทางการ Reuse หน้ากาก N95 (น ามาใช้ซ้ าโดยผ่านความร้อน)  
1. เขียนช่ือ วันท่ีส่งอบหน้ากาก หน่วยงาน และครั้งท่ีส่งอบหน้ากาก หน้าซองกระดาษ 
2. ถอดหน้ากากโดยไม่ใหม้ีการปนเปือ้นบริเวณด้านหน้า หน้ากาก แล้วหย่อนลงในถุงกระดาษ 
3. ใส่ปิดปากถุง ด้วยการพับ และเยบ็ด้วยลวดเย็บกระดาษโดยไม่ให้โดนหน้ากาก 
4. ใส่ถุงกระดาษที่บรรจุ mask เรียบร้อย และระบุช่ือแล้วจดัเรยีงในกลอ่งสีแดงท่ี CSSD เตรียมให้ 
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5. ให้เจ้าหน้าที่น าส่งกล่องที่ CSSD ตึกจักรกล เวลา 17.00 น. (น าส่งท้ังกล่องสีแดงและสีฟ้า) 
6. บันทึก หน่วยงานท่ีส่ง จ านวนหน้ากากท่ีส่งมาอบ และวันท่ีที่ส่งมาอบ ใน log book ที่ CSSD 
7. ตั้งเครื่องที่อุณหภมูิ 70 °C ก่อนน าหน้ากากเข้าไปอบประมาณ 30 นาที 
8. หน่วยงานท่ีส่งอบมารับ mask N95 ท่ีอบแล้วในเวลา 07.30 น. ของวันถัดไป (บรรจุในกล่องสีฟ้า) บันทึกจ านวนและ

วันท่ีส่งออกใน log book 
9. เจ้าหน้าท่ีรับกล่องสีฟ้าท่ีบรรจุ mask N95 ท่ีอบแล้ว พร้อมทั้งน ากล่องสีแดงสะอาดไปรับ mask  

ที่จะส่งอบในรอบเย็น 
 

รายละเอียดใบน าส่งหน้ากากเพื่ออบด้วยความร้อน  
(เอาติดกล่องสแีดงตอนน าส่งและน าออกมาติดกล่องสีฟ้าตอนส่งคืน) 
1. หน่วยงาน        
2. วันท่ี        
3. จ านวน       ช้ิน 
4. ผู้น าส่ง        
5. วันท่ีส่งอบ        
6. จ านวนส่งคืน     /ผู้ตรวจสอบ     

 
การเขียนหน้าซอง 
1. Ward  
2. ช่ือเจ้าของ Mask N95 
3. ครั้งท่ีและวันท่ีส่งอบ 
 จ านวนครั้งของการอบหน้ากากจะท าได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/ช้ิน หากพบมีการช ารุดหรือเสยีสภาพให้เปลี่ยนหน้ากากใหม ่
 
ตัวอย่างข้อบ่งช้ีของการใช้ reuse 
1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานท่ี URI clinic และ ER เมื่อสิ้นสดุวันนั้นๆ 
2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานท่ี OR เมื่อสิ้นสุดการดูแลผูป้่วยแต่ละราย 
3. แพทย์ท่ีปฏิบัติงานท่ี PUI clinic เมื่อสิ้นสดุการดูแลผู้ป่วยแตล่ะราย 
4. บุคลากรทางการแพทย์ทีดู่แลผู้ป่วย PUI ที่ตึกโรคปอด 
5. หลังจากการใช้งาน extended use ที่สิ้นสดุในแต่ละวัน 

 
  ประกาศฉบับนีม้ีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2563 จนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง 
   
   จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2563 
 

          
       (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวฒัน์ บ ารุงกิจ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่


