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ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาหน้ากากอนามัยจากกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ 
ทีมผู้น าเสนอ 

1. นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ วุฒิ วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป 
2. เจ้าหน้าที่งานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน  

หน่วยงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน  
มือถือ 081 7982219      
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เนื้อหาโดยย่อ   
 จากการระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ติดต่อ ทางไอละอองฝอย(air born) ท าให้เกิด
การขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ทั้ง surgical mask และ N95 โดยประเทศสหรัฐอเมริกา งด
ส่งออก n95 ของบริษัท 3M ท าให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่วนของงาน
ทันตกรรม งานส่วนใหญ่เป็นงานที่มีไอละอองฟุ้งกระจาย มีแนวทางการปฏิบัติงานจากสมาคมโรคติดเชื้อให้ใช้
หน้ากาก N 95 ในการให้บริการงานฟุ้งกระจาย ภาวะขาดแคลนดังกล่าวมีผลกระทบอย่างยิ่งกับการให้บริการ
ผู้ป่วย ท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพ่ึงพาตนเองด้วยการผลิตหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียง 
ส าหรับมาใช้งาน เชื้อ Covid 19 มีขนาด 0.06- 0.14 ไมครอน แต่ต้องอาศัยไอละอองฝอยจากการจามหรือไอ 
ที่มีขนาด 5 ไมครอนจึงจะเข้ามาในร่างกายได้ หน้ากากทางการแพทย์ผลิตขึ้นจากผ้าหรือพอลิโพรไพลีนซึ่งเป็น
พลาสติกที่มี ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และสามารถกันได้ถึง 
66.37% ขึ้นกับรูปร่างและขนาดของใบหน้า แต่แนะน าให้ใส่ 2 แผ่น เพราะจะกันได้มีประสิทธิภาพถึง 
89.75% กรณีใบหน้ามีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป ไม่ซีลทั้งหมด แนะน าให้ซีลด้วยแผ่นเทปไมโครพอร์ สามารถ
กรองอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนได้ ร้อยละ 95 

วัตถุประสงค์เพ่ือหาวัสดุทดแทนและวิธีผลิตหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ Covid 19  ในภาวะขาดแคลน 

วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นแบบการวิจัยเชิงพัฒนา research& development   มีกระบวนการ
ดังนี้.ส ารวจปัญหาและสภาพความต้องการ ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา กระดาษ
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ห่อเครื่องมือแพทย์เพ่ือท าให้ปราศจากเชื้อ (non woven SMS) การออกแบบนวัตกรรม โดยไม่ให้มีรูพรุนน้อย
ที่สุด ไม่ให้เกิดรูจากฝีเย็บ โดยใช้เครื่องซีลที่ความร้อนเหมาะสม และหาวิธีท าให้มีความแนบกับใบหน้า โดยใช้
การจีบ และท า 2 ชั้น พร้อมทั้งหายางที่เกาะกับศีรษะ ไม่ลื่นหลุดขณะใช้งาน ทดลองใช้และปรับปรุง  ลงมือ
ผลิต โดยเตรียมสถานที่ผลิตให้สะอาด เช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณที่ท า ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและใส่
หน้ากากอนามัยก่อนผลิต ผลิตตามแบบท่ีวางไว้ แล้วน าต้นแบบมาทดลองใส่เอง และให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ควนขนุน ที่ท าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย ที่มีใบหน้าแบบต่างๆ ทดลองใช้จริง ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก 
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ประเมินผลการทดลองใช้นวัตกรรม ปรับปรุงแล้วทดลองใช้ซ้ า หลายๆวัน 
จนได้ขนาดรูปร่างที่เหมาะสม  

ผลการวิจัย/ศึกษา น าวัสดุกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ไปทดสอบประสิทธิภาพ โดยการน าไปส่อง
กล้อง scanning electron microscope (SEM) เพ่ือดูขนาดของรูพรุน พบว่าน้อยกว่า 5 ไมครอน เล็กกว่า 
surgical mask ทั้ง 3 ชั้น ที่ได้มาตรฐาน น าไปวิเคราะห์ แยกธาตุ ไม่พบโลหะหนัก หรือสารอันตราย น าไป
ละลายในไขมัน พบว่าไม่มีสีละลายออกมา และน าไปทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่าทนต่อการซึมผ่านของน้ าได้ดีมากเมื่อเทียบกับ surgical mask ที่ได้มาตรฐาน การ
ออกแบบโดยใช้การซีล ไม่ใช้การเย็บ เพ่ือไม่ให้เกิดรู ท า 2 แบบดังนี้  หน้ากากอนามัยที่ใช้ทดแทน surgical 
mask สามารถก าหนดขนาดกระดาษ และยางยืดให้มีขนาดที่เหมาะสมกับใบหน้าบุคคลได้ ใช้การท าแบบง่าย 
ชั้นเดียว และหน้ากากอนามัยที่ใช้ทดแทน N95 ใช้กระดาษ 2 ชั้น สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกรองโดยการ
เพ่ิมชั้นกลางได้ และท าให้มีความแนบกับใบหน้าโดยการซีลด้านในจับมุม และใส่ลวดบริเวณดั้งจมูก สามารถ
ปรับได้ ใช้ยางยืดที่เกาะกับศีรษะ ได้ดี ไม่มีการลื่นหลุดขณะขยับ ทดสอบ fit test โดยบุคลากรทางการแพทย์ 
20 คน พบว่าใส่แล้วซีลได้ดีมีความแนบ ลมไม่ออกขณะเป่าใช้ยางยืดที่เกาะกับศีรษะ ได้ดี ไม่มีการลื่นหลุด
ขณะขยับ และมีความพึงพอใจในการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดความยาวของยางที่ใช้ให้เหมาะ
กับขนาดศีรษะผู้สวมใส่ได้ 

สรุป สามารถหาวัสดุทดแทนได้แก่กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ และวิธีผลิตหน้ากากอนามัยที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ Covid 19  ในภาวะขาดแคลน บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
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เอกสารฉบับเต็ม 
1. ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาหน้ากากอนามัยจากกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์   
2. ชื่อหน่วยงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน ที่อยู่ ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
3. ทีมผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร  
4. บทน า   
  จากการระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ติดต่อ ทางไอละอองฝอย(air born) ท าให้เกิด
การขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ทั้ง surgical mask และ N95 โดยประเทศสหรัฐอเมริกา งด
ส่งออก n95 ของบริษัท 3M ท าให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่วนของงาน
ทันตกรรม งานส่วนใหญ่เป็นงานที่มีไอละอองฟุ้งกระจาย มีแนวทางการปฏิบัติงานจากสมาคมโรคติดเชื้อให้ใช้
หน้ากาก N 95 ในการให้บริการงานฟุ้งกระจาย ภาวะขาดแคลนดังกล่าวมีผลกระทบอย่างยิ่งกับการให้บริการ
ผู้ป่วย ท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพ่ึงพาตนเองด้วยการผลิตหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียง 
ส าหรับมาใช้งาน 
ทบทวนวรรณกรรม 
 เชื้อ Covid 19 มีขนาด 0.06- 0.14 ไมครอน แต่ต้องอาศัยไอละอองฝอยจากการจามหรือไอ ที่มี
ขนาด 5 ไมครอนจึงจะเข้ามาในร่างกายได้  

หน้ากากทางการแพทย์ผลิตขึ้นจากผ้าหรือพอลิโพรไพลีนซึ่งเป็นพลาสติกที่มี ความปลอดภัยต่อผู้ใช้
ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเป็น วิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
แบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสจากคนสู่คนได้ถึง 99% ส าหรบัวิธีการใส่ควรใส่โดยการน าด้านสีเขียวออกด้านหน้า 
เพ่ือกันสารคัดหลั่งจากคนอ่ืนเข้ามาสู่ตัวเรา นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันฝุ่นและเกสรได้ขนาดเล็กสุดถึง 3 
ไมครอน และสามารถกันได้ถึง 66.37% ขึ้นกับรูปร่างและขนาดของใบหน้า แต่แนะน าให้ใส่ 2 แผ่น เพราะจะ
กันได้มีประสิทธิภาพถึง 89.75% กรณีใบหน้ามีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป ไม่ซีลทั้งหมด แนะน าให้ซีลด้วยแผ่น
เทปไมโครพอร์ 

หน้ากากอนามัย N95 เป็นหน้ากากอนามัยชนิดที่ช่วยป้องกันการเชื้อโรคที่มีขนาด เล็กมากๆ ได้โดย
ประสิทธิภาพในการป้องกันจะสูงกว่าหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป เพราะลักษณะของหน้ากากอนามัย N95 นี้มี
ลักษณะครอบลงไปที่บริเวณหน้าปาก และจมูกอย่างมิดชิด จึงท าให้เชื้อไวรัสหรือสารปนเปื้อนไม่สามารถลอด
ผ่านได้ และผลิตจากโพลีโพรพีลีน (Polypropylene) มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก PM2.5 
และ PM10 ไม่น้อยกว่า 95% ถือว่าสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5  มาตรฐานของหน้ากาก N95 และหน่วยงาน
ที่ให้การรับรอง/อนุญาต ตามแหล่งที่มา ดังนี้ สหรัฐอเมริกา: N95 และอาจแสดงร่วมกับรหัสมาตรฐานการ
ทดสอบการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว ASTM F1862 รับรองโดย NIOSH ว่าสามารถกรองอนุภาคท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนได้ ร้อยละ 95 
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Fit test หมายถึง การทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าโดยใช้มือสองข้างโอบรอบ 
หน้ากากหายใจออกแรงกว่าปกติถ้าแนบสนิทจะไม่มีการรั่วของลมหายใจ  
5. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือหาวัสดุทดแทนและวิธีผลิตหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดต่อทางเดิน
หายใจ โดยเฉพาะ Covid 19  ในภาวะขาดแคลน 
6. วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นแบบการวิจัยเชิงพัฒนา research& development   มีกระบวนการดังนี้ 

6.1.ส ารวจปัญหาและสภาพความต้องการ พบปัญหาความขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
ทั้ง surgical mask และ N 95 เนื่องจากการระบาดของโรค Covid 19  โดยเฉพาะ N95 ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ
บริษัท 3 M ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการระบาดของโรค Covid 19 รุนแรงที่สุดในโลก แม้ขณะนี้ยังไม่
สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ และยังมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องมากท่ีสุด ช่วงเมษายน 2563 
ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีค าสั่งห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย N95 ออกนอกประเทศ ยกเว้น
ในประเทศท่ีมีการระบาดรุนแรง ท าให้เกิดการขาดแคลน บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานด้วยความเสี่ยง 
ส่วนของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ผลิตมาขนาดเดียว ไม่แนบ ท าให้ลดประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อ
โรค ซึ่งบางครั้งคนที่มีใบหน้าขนาดเล็กใส่แล้วจะหลุดง่าย หรือขึ้นตา หรือต้องปิดแผ่นเทปไมโครพอร์เพ่ือซีล 
เมื่อลอกออกในคนที่มีอาการแพ้อาจท าให้เป็นผดผื่นบนใบหน้า และยังมีใยฝุ่น ท าให้บางคนมีอาการแพ้ หอบ 
คัดจมูก  และหน้ากากอนามัย N95 ที่มีบางรุ่นไม่สามารถแนบกับใบหน้าได้สนิท  เนื่องจากมีขนาดเดียวผลิต
ในอเมริกาซ่ึงมีจมูกโด่งและโครงสร้างใบหน้าใหญ่ บางรุ่นมีลวดที่ดั้งจมูกขนาดใหญ่มากและปรับขนาดไม่ได้ 
ไม่ได้เหมาะกับใบหน้าทุกคน เมื่อท า fit test แล้วมีลมออก ท าให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคลดลง
เหลือไม่ถึงร้อยละ 95 การออกแบบบางรุ่นคล้องใบหูหรือคล้องศีรษะ แต่มียางรัดแน่นเกินไป เมื่อใส่ระยะยาว
ท าให้เกิดความไม่สบายกับผู้สวมใส่ และหน้ากากอนามัยที่ใช้ทดแทน N95 คือ KN 95 ส่วนใหญ่น าเข้ามาจาก
จีน ใช้ป้องกันฝุ่น แต่ไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคท่ีมากับน้ าได้ และการน าเข้ามาในประเทศส่วนใหญ่ ไม่ผ่าน
องค์การอาหารและยา ท าให้ไม่ได้มาตรฐานและไม่มั่นใจในการน ามาใช้กับงานท่ีมีความเสี่ยงสูงๆ น าปัญหา
ดังกล่าวมาวางแผนก่อนการวิจัย รวบรวม นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ หาวัสดุที่มีแนวโน้มทดแทน  
ได้แก่ กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์เพ่ือท าให้ปราศจากเชื้อ  

6.2.ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์เพ่ือท าให้
ปราศจากเชื้อ (non woven SMS) เป็นวัสดุปลอดเส้นใยโพลีโพรพิลีน ประเภทเดียวกับท่ีใช้ท าหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์ และ แบบ N95 ที่มีคุณภาพสูงประสานกันเป็นเส้นใยไม่ถักทอ กันน้ าได้ กันจุลินทรีย์ได้ 
ผ่านการข้ึนทะเบียนเครื่องมือแพทย์ สามารถสัมผัสเครื่องมือแพทย์ที่ฆ่าเชื้อแล้วได้โดยตรง ไม่มีใย  

น าวัสดุทดแทนไปทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เพ่ือประเมินว่าสามารถน ามาใช้ได้หรือไม่ 
โดยการ scanning electron microscope (SEM) เพ่ือดูขนาดของรูพรุน โดยอ้างอิงจาก surgical mask ซ่ึง
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สามารถกรองแบคทีเรียได้ 5 ไมครอน วิเคราะห์ แยกธาตุเพ่ือหาโลหะหนัก หรือสารอันตราย น าไปละลายใน
ไขมันเพ่ือดูสีที่ละลายออกมา และน าไปทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ เทียบกับ 
surgical mask เมื่อวัสดุผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ จึงน ามาออกแบบเป็นหน้ากากอนามัย 

6.3.การออกแบบนวัตกรรม โดยไม่ให้มีรูพรุนน้อยที่สุด ไม่ให้เกิดรูจากฝีเย็บ โดยใช้เครื่องซีลที่ความ
ร้อนเหมาะสม และหาวิธีท าให้มีความแนบกับใบหน้า โดยใช้การจีบ และท า 2 ชั้น พร้อมทั้งหายางที่เกาะกับ
ศีรษะ ไม่ลื่นหลุดขณะใช้งาน 
 6.4. ทดลองใช้และปรับปรุง Action: ลงมือผลิต โดยเตรียมสถานที่ผลิตให้สะอาด เช็ดด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อบริเวณท่ีท า ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและใส่หน้ากากอนามัยก่อนผลิต ผลิตตามแบบท่ีวางไว้ แล้วน า
ต้นแบบมาทดลองใส่เอง และให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควนขนุน ที่ท าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย ที่มีใบหน้าแบบ
ต่างๆ ทดลองใช้จริง ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ 
 6.5.ประเมินผลการทดลองใช้นวัตกรรม ปรับปรุงแล้วทดลองใช้ซ้ า หลายๆวัน จนได้ขนาดรูปร่างที่
เหมาะสม  
7. ผลการวิจัย/ศึกษา 

น าวัสดุกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ไปทดสอบประสิทธิภาพ โดยการน าไปส่องกล้อง scanning 
electron microscope (SEM) เพ่ือดูขนาดของรูพรุน พบว่าน้อยกว่า 5 ไมครอน เล็กกว่า surgical mask ทั้ง 
3 ชั้น ที่ได้มาตรฐาน 

น าไปวิเคราะห์ แยกธาตุ ไม่พบโลหะหนัก หรือสารอันตราย น าไปละลายในไขมัน พบว่าไม่มีสีละลาย
ออกมา และน าไปทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ พบว่าทนต่อการซึมผ่านของน้ า
ได้ดีมากเม่ือเทียบกับ surgical mask ที่ได้มาตรฐาน 
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ภาพ Scanning electron microscope กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ ที่ระดับไมครอน 

การออกแบบโดยใช้การซีล ไม่ใช้การเย็บ เพื่อไม่ให้เกิดรู ท า 2 แบบดังนี้  
1. หน้ากากอนามัยที่ใช้ทดแทน surgical mask สามารถก าหนดขนาดกระดาษ และยางยืดให้มีขนาดที่

เหมาะสมกับใบหน้าบุคคลได้ ใช้การท าแบบง่าย ชั้นเดียว 

 
ภาพหน้ากากอนามัยทดแทน surgical mask แบบชั้นเดียว 

2. หน้ากากอนามัยที่ใช้ทดแทน N95 ใช้กระดาษ 2 ชั้น สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกรองโดยการเพ่ิม
ชั้นกลางได้ และท าให้มีความแนบกับใบหน้าโดยการซีลด้านในจับมุม และใส่ลวดบริเวณดั้งจมูก 
สามารถปรับได้ ใช้ยางยืดที่เกาะกับศีรษะ ได้ดี ไม่มีการลื่นหลุดขณะขยับ ทดสอบ fit test โดย
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บุคลากรทางการแพทย์ 20 คน พบว่าใส่แล้วซีลได้ดีมีความแนบ ลมไม่ออกขณะเป่าใช้ยางยืดที่เกาะ
กับศีรษะ ได้ดี ไม่มีการลื่นหลุดขณะขยับ และมีความพึงพอใจในการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถปรับ
ขนาดความยาวของยางที่ใช้ให้เหมาะกับขนาดศีรษะผู้สวมใส่ได้ 

 
ภาพหน้ากากอนามัยทดแทน N95 แบบ 2 ชั้น แสดงความแนบที่สามารถปรับให้เข้ากับใบหน้าได้ 

8. วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบหน้ากากอนามัยจากกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ สามารถผลิตเองและน ามาใช้ในยาม
ขาดแคลน ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ผู้ใช้ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเนื่องจากระบายอากาศได้ดี หายใจสะดวก ไม่มีรายงานอาการแพ้ หรือผดผื่นแม้ในคนแพ้ง่ าย 
และพร้อมส ารองส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป การยึดยางยืดกับแผ่นกระดาษใช้ลวดเย็บกระดาษเพ่ือลดรู
จากการเจาะ หันปลายออกด้านนอกท าให้ไม่ต าหน้าผู้สวม มีข้อต าหนิเรื่องสนิม พบว่า ไม่เกิดสนิม แต่ถ้าจะ
หลีกเลี่ยงการใช้ลวดเย็บกระดาษ จะต้องลงทุนซื้อเครื่องเย็บ PPE ราคาสูงมาก  
9. สรุป   
 สามารถหาวัสดุทดแทนได้แก่กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ และวิธีผลิตหน้ากากอนามัยที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ Covid 19  ในภาวะขาดแคลน บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
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