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บทท่ี 6 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลในการท างาน 

(Personal Protection Equipments) 
 
 

 จากภาวะความเจรญิด้านเศรษฐกจิและสงัคม สภาพการท างานประกอบอาชพี
ด้านต่าง ๆ ผู้ปฏิบตัิงานหรือคนงานมีโอกาสเสี่ยงต่ออนัตราย รวมทัง้ข้อมูลสถิติของ       
ผูป้ระสบอนัตรายจากการท างาน ซึง่อาจเป็นผลมาจากการท างานในสถานประกอบการที่
มกีารออกแบบสรา้งทีไ่มถู่กตอ้ง การท างานในสถานประกอบการทีม่กีระบวนการผลติทีไ่ม่
ปลอดภยั สภาพแวดล้อมของการท างานที่ไม่ปลอดภยัทัง้ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ      
ทางเคมีและจิตวิทยาสงัคม ท าให้โรคที่เกิดจากการท างาน รวมทัง้การเกิดอุบตัิเหตุ      
การบาดเจบ็ หรอืพกิาร จนถึงขัน้เสยีชวีติจากการท างานมโีอกาสเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา 
ถึงแม้บางครัง้สถานประกอบการจะได้มีการวางแผนโครงสร้าง  มีการออกแบบด้าน
วศิวกรรมมาเป็นอย่างดแีลว้กต็าม แต่การท างานบางอย่างมขีอ้จ ากดัทีไ่ม่อาจใชห้ลกัการ
ทางวศิวกรรมมาใชใ้นการแกป้ญัหาได ้จงึจ าเป็นตอ้งมกีารออกแบบอุปกรณ์ เครือ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ เพื่อช่วยในการควบคุม และป้องกนัอนัตรายกบัตวับุคคลขึน้เพื่อให้
ผูป้ฏบิตังิานไดใ้ชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวป้องกนัอนัตรายอนัอาจจะเกดิขึน้ขณะการท างานควบคู่
ไปกับการควบคุมดูแล และป้องกันโดยวิธีอื่น ๆ ตามลักษณะความจ าเป็นของการ
ปฏิบตัิงานเพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความปลอดภยัสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากการท างานทีส่ าคญักค็อือุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
 ความหมายและความส าคญั  อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล (Personal 
Protective Devices (PPP) หรอื Personal Protective Equipment (PPE)) หมายถงึ 
อุปกรณ์ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในการสวมใส่ขณะท างานเพื่อป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกดิขึน้ 
เน่ืองจากสภาพและสิง่แวดลอ้มของการท างาน การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
เป็นวธิกีารหน่ึงในหลายวธิใีนการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ซึ่งโดยทัว่ไปจะมกีาร
ป้องกนัและควบคุมที่สภาพและสิง่แวดล้อมของการท างานก่อน โดยการแก้ไขปรบัปรุง
ทางวศิวกรรม การกัน้แยกไม่ใหป้ะปนกบัสิง่อื่น หรอืการใชเ้ซฟการด์แบบต่าง ๆ หรอืการ
ที่จะต้องปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัร เปลี่ยนกรรมวธิีการท างาน ส่วนในกรณีที่ไม่ สามารถ
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ด าเนินการดงักล่าวได้ ก็จะน ากลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้
ประกอบด้วย เพื่อช่วยป้องกนัอวยัวะของร่างกายในส่วนที่ต้องสมัผสังานมใิห้ประสบ
อนัตรายจากภาวะอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ขณะท างานอยูไ่ด ้ซึง่สามารถแบ่งออกไดด้งันี้ 
 เครื่องป้องกนัศีรษะ (Head Protection Devices) 
 ใชส้ าหรบัป้องกนัศรีษะจากการถูกกระแทก ชน หรอืวตัถุตกจากที่สูงมากระทบ
ศรีษะ มลีกัษณะแขง็แรงและท าดว้ยวสัดุทีแ่ตกต่างกนัออกไป หมวกนิรภยัซึง่แบ่งออกเป็น 
2 แบบ คอื แบบมขีอบหมวกโดยรอบ กบัแบบทีม่เีฉพาะกระบงัดา้นหน้า 
 

 
 

รปูท่ี 8   อุปกรณ์ป้องกนัศรีษะ ทีม่า : http://www.ullimaleplus.co.th 

 
 หมวกนิรภยัประกอบดว้ย 
 ตวัหมวก ท ามาจากพลาสตกิ โลหะ หรอื ไฟเบอรก์ลาส 
 สายพยุง ไดแ้ก่ สายรดัศรีษะ และสายรดัดา้นหลงัศรีษะ ซึง่สามารถปรบั
ใหเ้หมาะสมกบัผูส้วมใสไ่ดด้ว้ย 
 สายรดัคาง คอื สายรดัใตค้างเพือ่ใหก้ระชบัยิง่ขึน้ 
 แผน่ซบัเหงือ่ ท ามาจากใยสงัเคราะหใ์ชส้ าหรบัซบัเหงือ่และใหอ้ากาศผา่นได ้
 นอกจากนัน้แล้วหมวกนิรภยัยงัแบ่งออกตามคุณสมบตัขิองการใช้งานได้เป็น 4 
ประเภท ดงันี้ 
 1. ประเภท A ท ามาจากพลาสตกิหรอืไฟเบอรก์ลาส มนี ้าหนักเบาเหมาะส าหรบั
ใชง้านทัว่ไป เช่น คนก่อสรา้ง โยธา เครื่องจกัรกล เหมอืงแร่ และงานทีไ่ม่เสีย่งกบักระแส
ไฟฟ้าแรงสงู เปลอืกนอกป้องกนัน ้าไดแ้ละไหมไ้ฟชา้ 
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 2. ประเภท B ท ามาจากวสัดุสงัเคราะหป์ระเภทพลาสตกิ หรอืไฟเบอรก์ลาส และ
ไม่มรีูที่หมวก เหมาะส าหรบัการใชง้านที่เกี่ยวขอ้งกบักระแสไฟฟ้าแรงสูง เช่น ช่างเดนิ
สายไฟ ในสถานีไฟฟ้าและในโรงไฟฟ้า 
 3. ประเภท C ท ามาจากวสัดุที่เป็นโลหะ เหมาะส าหรบัการใช้งานป้องกนัการ
กระแทก แรงเจาะ และใชใ้นงานทีไ่มเ่สีย่งกบักระแสไฟฟ้า 
 4. ประเภท D ท ามาจากวสัดุสงัเคราะห์ประเภทพลาสติก และไฟเบอร์กลาส 
ออกแบบเพื่อใช้ในงานดบัเพลงิหรอืงานป้องกนัอคัคภียั ต้องมคีวามทนทานไม่ไหม้ไฟ 
และไมเ่ป็นตวัน าไฟฟ้า 
 มาตรฐานสากลส าหรบัควบคุมคุณภาพการผลติหมวกนิรภยัของประเทศไทย กค็อื 
มอก.368/2524 และจะต้องมคี าอธิบายอยู่ด้านในของหมวก มเีครื่องหมายการค้า ชื่อ
ผูผ้ลติสนิคา้ วนั เดอืน ปีทีผ่ลติ บอกประเภท ชนิดของสนิคา้ วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ จะตอ้ง
มกีารทดสอบดา้นไฟฟ้า โดยเฉพาะหมวกนิรภยัประเภท B โดยการใชแ้รงเคลื่อนไฟฟ้า
กระแสสลบัขนาด 20,000 โวลท์ ที่ 50-60 ไซเกิลต่อวนิาท ีเป็นเวลา 3 นาท ีและจะมี
กระแสไฟฟ้ารัว่ไมเ่กนิ 9 มลิลแิอมป์ สว่นประเภทอื่น จะมคีวามตา้นทานกระแสไฟฟ้าน้อย
กว่า จะอยู่ที ่2,200 โวลท์ ที ่50-60 ไซเกลิต่อวนิาท ีในเวลา 1 นาท ีและกระแสจะรัว่ไม่
เกนิ 1 มลิลแิอมป์ มกีารทดสอบความทนต่อการไหมไ้ฟ และการทดสอบความคงทนต่อ
แรงกระท า ซึ่งหมวกนิรภยัทุกชนิดนัน้จะช่วยลดอนัตรายจากการถูกวสัดุตกมากระทบ
กระแทกศรีษะไดม้าก หากมกีารใชอ้ยา่งถูกวธิแีละถูกตอ้ง 
  นอกจากนี้ย ังมีหมวกนิรภัยส าหรับสตรี  ส าหรับสตรีที่ท างานสัมผัสกับ
เครื่องจกัรกล สายพาน ใบพดั ทีม่กีารเคลื่อนไหว เพื่อป้องกนัเสน้ผมมใิหถู้กดดูเขา้ไปกบั
เครื่องจกัร ซึง่บางชนิดท าดว้ยวสัดุทนไฟเพื่อใชใ้นการท างานทีม่คีวามรอ้นจากงานเชื่อม
หรอืหลอมโลหะ กบัหมวกชนิดป ัม๊ขึน้รูปมลีกัษณะของหมวกบางและเบา เพื่อใชส้ าหรบั
งานเบาในโรงงานบางชนิดเท่านัน้ และมขีอ้จ ากดัเขม้งวดในการใช ้จะใชแ้ทนหมวกนิรภยั
ไมไ่ดเ้ดด็ขาด 
  การดูแลรกัษา โดยการท าความสะอาดทัง้ตวัหมวกและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย
น ้าอุ่นกบัสบู ่หรอืดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ทีเ่หมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการใช้
งานของหมวกทีม่กีารผลดัเปลีย่นกนัใช ้พรอ้มทัง้การตรวจสอบดูแล ส่วนทีม่กีารช ารุดที่
สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้หรอืช ารดุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดใ้หเ้ปลีย่นชดุใหม่ 
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 อปุกรณ์ป้องกนัตาและใบหน้า (Eye and Face Protection Devices) 
 เป็นอุปกรณ์ส าหรบัช่วยป้องกนัเพื่อลดอนัตรายอนัอาจจะเกดิขึน้ในขณะท างานที่
อาจมีเศษวสัดุ สารเคมี หรือรงัสี ที่จะท าให้ใบหน้าและดวงตาเป็นอันตรายได้ แบ่ง
ออกเป็น 
 1. แวน่ตานิรภยั (Protective Spectacles or Glasses) รปูรา่งลกัษณะคลา้ยกบั
แว่นตาโดยทัว่ไป แต่จะแตกต่างกนัในส่วนของความทนทาน แขง็แรง และวสัดุที่ใช้ท า
แว่นกับเลนส์ที่ใช้ตามความจ าเป็นของลักษณะงานแต่ละชนิด เช่น  ป้องกันแสงจ้า 
ป้องกนัความรอ้น ป้องกนัสารเคม ีรงัส ีกนัลม หรอืตา้นแรงกระแทก ซึง่มทีัง้ชนิดทีม่กีระ
บงัด้านข้าง ช่วยป้องกนัเศษสิง่ของวสัดุกระเด็นเข้าทางด้านข้าง กบัชนิดไม่มีกระบงั
ดา้นขา้งใชส้ าหรบัป้องกนัอนัตรายเขา้ทางดา้นหน้าเท่านัน้ ซึง่มทีัง้แบบทีส่ามารถปรบัให้
เหมาะสมกบัการใชง้านไดก้บัแบบทีค่งที ่วสัดุทีใ่ชท้ ากรอบแว่นนัน้มทีัง้ทีท่ ามาจากโลหะ
และพลาสตกิ และชนิดผสมระหว่างโลหะกบัพลาสตกิ ที่มคีุณสมบตัทินต่อการกดักร่อน 
ดดูซมึ เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ต่าง ๆ ไดง้า่ย ไมม่กีลิน่หรอืเป็นพษิกบัผูใ้ช ้ นอกจากนัน้ยงั
มอุีปกรณ์ป้องกนัตาชนิดอื่น ๆ อกี เช่น ครอบแว่น (Cover goggles) ใชส้วมทบัแว่น
สายตาเพื่อป้องกันทัง้ตาและแว่นตาผู้สวมในขณะท างาน ครอบป้องกันสารเคม ี
(Chemical goggles) เป็นแว่นชนิดทีม่เีลนสป์ระเภทผ่านการอบความรอ้น หรอืเลนส์
พลาสติกชนิดทนกรด ทนด่างได้ ใช้ในการป้องกันสารเคมีในรูปของฝุ่นละออง หรือ
ของเหลวกระเด็นเข้าตาทัง้ทางด้านตรงและด้านข้าง โดยมีกระบังด้านข้าง ครอบตา
ส าหรบัท างานหลอมโลหะหรอืงานเหมอืงแร่ ส่วนเลนสอ์าจท ามาจากพลาสตกิ หรอืแก้ว
ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานแต่ละชนิดที่แตกตางกันไป โดยจะต้องค านึงถึงปจัจยั
เกีย่วขอ้งต่อไปนี้คอื 
  1.1 วสัดุทีใ่ชต้อ้งไมท่ าใหเ้กดิการระคายเคอืงและเป็นอนัตรายต่อดวงตา 
  1.2 มกีารหกัเหทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน (ไมเ่กนิ 1/11 ปรซิมึ-ไดออฟเตอร)์  
  1.3 ก าลงัการหกัเหในตวักลางใด ๆ และความแตกต่างของก าลงัการหกัเห
ในตวักลางทีต่่างกนัทัง้สองชนิดตอ้งไมเ่กนิ 1/16 ไดออฟเตอร ์
  1.5 วสัดุทัง้สองชนิดทีใ่ชต้อ้งทนความรอ้นไดใ้กลเ้คยีงกนั 
  1.6 เลนสพ์ลาสตกิบางชนิดอาจเสือ่มคุณภาพเนื่องจากปฏกิริยิาจากสารเคมี
บางอยา่งได ้
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  1.7 เลนสพ์ลาสตกิจะทนทานต่อวสัดุทีแ่หลมคมไดม้ากกวา่ 
  1.8 เลนสพ์ลาสตกิจะทนต่อวสัดุเลก็ทีเ่คลือ่นไหวไดด้กีวา่เลนสแ์กว้ 
  1.9 เลนสพ์ลาสตกิจะทนทานกบัการขดีข่วนไดด้ขีึน้ดว้ยการเคลอืบผวิหน้า
ดว้ยสารบางอยา่ง 
  1.10 การฝ้ามวัของเลนสแ์กว้จะหายไปเรว็กวา่เลนสพ์ลาสตกิ 
  1.11 เลนสท์ัง้สองชนิดจะมคีวามทนทานต่อแรงกระแทกมากขึน้เมื่อมคีวาม
หนาทีเ่หมาะสม 
  การเลอืกใชแ้วน่นิรภยัควรปฏบิตัดิงันี้ 
  1. ควรเลือกชนิดที่มีกรอบกระชบั แข็งแรง เหมาะกับการสวมใส่ในการ
ท างาน 
  2. ควรเลอืกชนิดทีม่คีุณสมบตัใินการป้องกนัอนัตรายไดสู้งสุดและใชง้านได้
ตลอดเวลา 
  3. มขีนาดทีก่วา้งใหญ่พอดกีบัขนาดของรปูหน้าและจมกูโดยวดัระยะห่างของ
ชว่งตาลบดว้ยความกวา้งของจมกูจะเท่ากบัเสน้ผา่ศนูยก์ลางทีย่าวของเลนสท์ีจ่ะใช ้
  4. สามารถท าความสะอาดไดง้า่ยเพือ่ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านไดท้นัทแีละ
ไมต่ดิเชือ้ไดง้า่ย 
  5. ทนความรอ้นไมต่ดิไฟงา่ย 
  6. ราคาถูก 
  การดแูลรกัษาแวน่นิรภยั 
  1. ท าความสะอาดดว้ยการลา้งดว้ยสบู่กบัน ้าอุ่น แลว้แชใ่นน ้ายาฟีนอล น ้ายา
ไฮโดรคลอไรด ์หรอืน ้ายาแอมโมเนียนานประมาณ 10 นาท ีแลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้หรอืใชเ้ครือ่ง
เปา่ใหแ้หง้ 
  2. เกบ็ไวใ้นทีท่ีไ่มม่ฝีุน่และความชืน้สงู 
  3. เมื่อมกีารช ารุดเสยีหายควรซ่อมแซมปรบัปรุงให้สามารถใชง้านได้อย่าง
ปกตแิละควรใชเ้ป็นอุปกรณ์สว่นตวั ไมค่วรใชร้ว่มกนัแบบของสว่นรวม 
 2. อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้า (Face Protection) 
  การท างานบางอย่างต้องเสีย่งต่ออนัตรายที่อาจจะเกดิขึน้กบับรเิวณใบหน้า 
ดงันัน้อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้าจงึจ าเป็นส าหรบัการป้องกนัความรอ้น การแผ่รงัสทีีม่คีวาม
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เขม้สูง หรอืเป็นอนัตราย การหลอมเหลวโลหะ การเชื่อมโลหะ การตดัโลหะด้วยการใช้
ก๊าซ ไดแ้ก่ กระบงัป้องกนัใบหน้า (Face Shield) หน้ากากกรองแสง หมวกครอบกนักรด 
หมวกครอบแบบจา่ยอากาศ และอุปกรณ์ป้องกนัแบบใชม้อืถอื มลีกัษณะโคง้ครอบใบหน้า 
แผงวสัดุมทีัง้ประเภททบึแสงและมชี่องใสแ่ผ่นกรองแสงส าหรบัการมองเหน็ในส่วนตากบั
แผงวสัดุโปร่งแสง โดยจะยดึตดิกบัหมวกครอบศรีษะหรอืสายรดั ซึง่จะตอ้งท ามาจากวสัดุ
ชนิดทนไฟ ป้องกนัแสงที่เป็นอนัตราย และทนต่อการใช้น ้ายาฆ่าเชื้อในการท าความ
สะอาด น ้าหนักเบา (ไม่ควรหนักเกนิ 800 กรมั) การตดิวสัดุเขา้ดว้ยกนัไม่ควรใหม้หีมุด
ยื่นมาสมัผสัศรีษะได ้แผ่นกรองแสงควรเป็นแบบทีถ่อดเปลีย่นได ้เมื่อเกดิการช ารุดหรอื
เสื่อมสภาพ อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้าทีด่คีวรมสีดัส่วนเมื่อสวมใส่แลว้มคีวามเหมาะสมและ
สามารถปรบัใหก้ระชบัได ้แผ่นกรองแสงเรยีบเป็นเงาไม่มรีอยขดูขดี และปิดคลุมทัง้หมด
ใบหน้า ไม่ท าปฏกิริยิากบัของเหลว สามารถท าความสะอาดไดง้่าย ส่วนชนิดทีเ่ป็นแบบ
จ่ายอากาศ จะมคีุณสมบตัพิเิศษทีส่ามารถจ่ายอากาศเพิม่เขา้ไปขณะท างานเกีย่วขอ้งใน
บรเิวณทีม่ฝีุน่ละออง  ไอ ฟูม ละอองของสารเคม ีหรอื สารพษิฟุ้งกระจาย เพื่อใหผู้ส้วมใส่
ในการปฏบิตังิานมคีวามสะดวก ไมอ่ดึอดั ไมห่ายใจเอาละอองต่าง ๆ เขา้ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 9   อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้า  
ทีม่า http://www.safetythai.com/products/eyeware.htm. 

http://www.safetythai.com/products/eyeware.htm
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 อปุกรณ์ป้องกนัห ู(Ear Protection) 
 

 

 
 

รปูท่ี 10   อุปกรณ์ป้องกนัห ู 
ทีม่า http://www.safetythai.com/products/eyeware.htm. 

 
 การท างานในสถานทีท่ีม่เีสยีงดงัมากเกนิกว่าทีหู่ของคนเราจะรบัได ้นัน่คอืมเีสยีง
ดงัเกินกว่า 85 เดซิเบล จะต้องหาวธิีการที่จะลดความดงัของเสยีงนัน้และถ้าหากว่ามี
ความดงัเกนิกว่า 90 เดซเิบลตลอดเวลาการท างานจะท าใหเ้กดิอนัตรายต่อระบบการได้
ยนิ ส าหรบัชว่งเวลาท างานทีไ่มเ่กนิวนัละ 8 ชัว่โมง หากมรีะดบัเสยีงดงัอยู่ที ่130 เดซเิบล 
ถือว่าเป็นอนัตรายต่อการได้ยนิของหู (กรมอนามยั, มปป.99) ซึ่งที่มาของเสยีงอาจจะ
เนื่องมาจากการท างานกบัเครื่องจกัรกลต่าง ๆ หรอืเสยีงจากแรงกระแทกของวตัถุทีเ่ป็น
โลหะรุนแรง ดงันัน้การลดระดบัความดงัของเสยีงเพื่อใหอ้ยู่ในช่วงทีไ่ม่เป็นอนัตรายกบัหู
หรอืการควบคุมทีจุ่ดก าเนิดของเสยีง เพื่อหลกีเลีย่งมใิหเ้สยีงมาปะทะกบัส่วนการไดย้นิ
ของคนนัน้เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ะตอ้งมกีารก าหนดมาตรการทีจ่ะชว่ยลดอุบตัเิหตุหรอื
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัหูในการไดย้นิ โดยการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัหูเพื่อลดความดงัของ
เสียงที่ผ่านมากระทบในส่วนของอวยัวะภายในหู คือ กระดูกหูและแก้วหู ซึ่งจะต้อง
เลอืกใชใ้นแบบทีม่คีวามเหมาะสม มมีาตรฐานก าหนดเกี่ยวกบัความถี่ของเสยีงจากการ
แนะน าของผูท้ีม่คีวามรู ้และมกีารทดสอบ ทดลองกบัการใชง้านจรงิ เพื่อใหไ้ดอุ้ปกรณ์ทีม่ี
คุณภาพ มคีวามเหมาะสมกบัการใชง้าน ประกอบดว้ย 
 1. ทีอุ่ดห ู(Ear plug) เป็นวสัดุทีท่ ามาจากยางพลาสตกิอ่อน ขีผ้ ึง้ และฝ้าย หรอืส าล ี
ทีผู่ผ้ลติออกแบบใหม้ขีนาดพอเหมาะกบัรหู ูเพือ่ใหส้ามารถป้องกนัเสยีงซึง่จะแตกต่างกนั
ออกไปทัง้ชนิดอุดหูทัง้สองขา้งจะป้องกนัเสยีงไดด้กีว่าชนิดทีใ่ชช้ ัว่คราว ทีอ่าจจะท าจาก

http://www.safetythai.com/products/eyeware.htm
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ส าล ีฝ้าย จะช่วยป้องกนัเสยีงไดเ้พยีงระดบัหนึ่งเท่านัน้ นอกจากนัน้ยงัมชีนิดทีท่ ามาจาก
วสัดุประเภทไฟเบอรก์ลาสกจ็ะป้องกนัเสยีงไดด้ ีเชน่กนั แต่มขีอ้เสยีคอืจะแขง็เมือ่ใชจ้ะท า
ใหเ้กดิการระคายเคอืงกบัผวิของหูได ้ดงันัน้ในการเลอืกใชว้สัดุป้องกนัเสยีงแบบอุดหู จงึ
ควรเลอืกชนิดทีม่คีวามเหมาะสมกบัการใช้งาน เหมาะสมกบัแต่ละคนและสามารถถอดท า
ความสะอาดไดง้า่ย ซึง่ในวสัดุแต่ละชนิดนัน้จะชว่ยลดความดงัของเสยีงทีแ่ตกต่างกนัดงันี้ 
  - ส าลหีรอืฝ้ายธรรมดาชว่ยลดความดงัของเสยีงได ้ 8 เดซเิบล 
  -  อะครลิคิ (acrylic) จะชว่ยลดความดงัได ้ 18 เดซเิบล 
  -  ใยแกว้ ชว่ยลดความดงัของเสยีงได ้ 20 เดซเิบล 
  -  ยางซลิโิคน (silicon rubber) ชว่ยลดความดงัได ้ 15-30 เดซเิบล 
  -  ยางอ่อนและยางแขง็ ชว่ยลดความดงัของเสยีงได ้ 18-25 เดซเิบล 
 2. ทีค่รอบห ู(Ear muff) 
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรบัป้องกันเสียงดงัที่เป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน   
ของหู ซึง่จะมลีกัษณะคลา้ยหูฟงัทีใ่ชค้รอบใบหูทัง้สองขา้ง โดยมกีา้นโคง้ครอบศรีษะและ
ใชว้สัดุที่มคีวามนุ่มหุ้มทบั ส่วนตวัครอบหูนัน้มกีารออกแบบใหแ้ตกต่างกนัตามลกัษณะ
ของการใช้งาน ซึ่งจะประกอบด้วยวสัดุป้องกันเสียง (acoustic) อยู่ภายในที่ครอบห ู
สว่นตวัรองรอบนอกนัน้อาจจะบุดว้ยโฟม พลาสตกิ ยางหรอืบรรจุของเหลวไว ้เพือ่ชว่ยดดู
ซบัเสยีง ท าใหพ้ลงังานของเสยีงลดลง ในบางชนิดยงัมกีารออกแบบใชส้ าหรบังานทีต่อ้งมี
การสือ่สารกนัโดยการตดิเครื่องมอืสือ่สาร หรอืโทรศพัทภ์ายในทีค่รอบหูดว้ย เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการตดิต่อสื่อสารกบัส่วนงานอื่นได้โดยสะดวก ที่ครอบหูแต่ละชนิดจะมี
คุณสมบตัิที่แตกต่างกนั ตัง้แต่ชนิดที่ใช้กบังานหนักความดงัเสยีงมากจะช่วยลดความ   
ดงัไดป้ระมาณ 40 เดซเิบล และชนิดปานกลางจะชว่ยลดความดงัไดป้ระมาณ 35 เดซเิบล 
ชนิดใชใ้นงานเบาจะชว่ยลดความดงัไดป้ระมาณ 30 เดซเิบล สว่นชนิดทีช่ว่ยดดูซบัและลด
พลงังานของเสยีงลงไดม้ากกวา่คอืชนิดทีบ่รรจุของเหลวในตวัรองรอบนอก การดแูลรกัษา
ที่ครอบหูโดยการใช้ผ้าชุบน ้าสบู่เช็ดล้างและเช็ดให้แห้งทุกครัง้หลงัการใช้งาน จะช่วย
รกัษาสภาพใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งยาวนาน 
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ น้ิวมือ และแขน (Hand Leathers and Arm Protection) 
 ในการปฏบิตังิานที่ต้องใช้ส่วนของมอื นิ้วมอื และแขน ซึ่งอาจเสีย่งต่ออนัตราย
จากการถูกวตัถุมคีม บาด ตดั การขดูขดีท าใหผ้วิหนังถลอก การจบัของรอ้น หรอืการใช้
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มอืสมัผสัวสัดุอุปกรณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายอื่น ๆ นัน้จ าเป็นตอ้งมอุีปกรณ์ป้องกนั โดย
ใชถุ้งมอืหรอืเครือ่งสวมเฉพาะนิ้วชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะของงานดงันี้ 
 1. ถุงมอืใยหิน ใช้ส าหรบังานที่ต้องสมัผสัความร้อนเพื่อป้องกนัมใิห้มอืได้รบั
อนัตรายจากความรอ้นหรอืไหม ้
 2. ถุงมอืใยโลหะ ใชส้ าหรบังานทีเ่กีย่วกบัการใชข้องมคีม ในการหัน่ ตดั หรอืสมัผสั
วสัดุอุปกรณ์ทีแ่หลมคม หยาบมาก 
 3. ถุงมอืยาง ใช้ส าหรบังานไฟฟ้า และถุงมอืยางที่สวมทบัด้วยถุงมอืหนังชนิด
ยาว เพือ่ป้องกนัการถูกของมคีมบาดหรอืทิม่แทงทะลุ ส าหรบัใชใ้นงานไฟฟ้าแรงสงู 
 4. ถุงมอืยางชนิดไวนีลหรอืนีโอพรนี ใชส้ าหรบังานทีต่้องสมัผสัสารเคมชีนิดทีม่ี
ฤทธิก์ดักรอ่นหรอืซมึผา่นผวิหนงัได ้
 5. ถุงมอืหนงัใชส้ าหรบังานทีต่อ้งสมัผสัวสัดุทีห่ยาบ งานทีม่กีารขดัผวิ การแกะสลกั 
หรอืงานเชือ่มทีม่คีวามรอ้นต ่า 
 6. ถุงมอืหนงัเสรมิใยเหลก็ ใชส้ าหรบังานหลอมโลหะหรอืถลุงโลหะ 
 7. ถุงมอืผา้หรอืเสน้ใยทอ ใชส้ าหรบังานที่ต้องหยบิจบัวสัดุอุปกรณ์เบา ๆ เพื่อ
ป้องกนัมอืจากสิง่สกปรกต่าง ๆ 
 8. ถุงมอืผา้หรอืใยทอเคลอืบน ้ายา ใชส้ าหรบังานทีต่้องสมัผสัสารเคมโีดยทัว่ไป 
เชน่ งานหบีหอ่ งานบรรจุกระป๋อง หรอือุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ 
 นอกจากนัน้ยังมีอุปกรณ์ป้องกันมือ น้ิวมือ และแขน ส าหรับใช้กับงานที่มี
ลกัษณะเฉพาะดา้นอื่น ๆ เชน่ หนงัหุม้มอืหรอืเบาะรองมอืใชพ้นัมอืและแขน ส าหรบังานที่
ตอ้งสมัผสัความรอ้นหรอืงานทีม่สีะเกด็ของรอ้นกระเดน็กระทบมอืและแขนได ้ครมีทามอื
ใชท้าเพื่อป้องกนัการท างานทีม่กีารระคายผวิหนงั และเครื่องสวมเฉพาะน้ิวมอื ใชใ้นงาน
เฉพาะอยา่ง เพือ่ป้องกนัของแหลมคมหรอืป้องกนัการกระแทกน้ิวได ้
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รปูท่ี 11   อุปกรณ์ป้องกนัมอื น้ิวมอื และแขน  
ทีม่า http://www.glovetex.com/. 

 
 อปุกรณ์ป้องกนัเท้าและขา 
 อุปกรณ์ป้องกันเท้าและขาที่ส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัผู้ที่ต้อง
ท างานในสถานทีท่ีอ่าจเกดิอนัตรายกบัเทา้ ไดแ้ก่ รองเทา้ตัง้แต่รองเทา้ธรรมดา รองเทา้
หุม้ขอ้ และรองเทา้ทีเ่สรมิดว้ยอุปกรณ์ป้องกนัต่าง ๆ เรยีกวา่รองเทา้นิรภยั ส าหรบัสวมใส่
ในการท างานเพื่อป้องกนัอนัตรายหรอืการบาดเจบ็ของเท้าจากการถูกกระแทก ถูกทบั 

http://www./
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หรอืงานมอีนัตรายอื่น ๆ เกีย่วกบัเทา้ ซึง่คุณสมบตัขิองรองเทา้นิรภยันัน้แบ่งออกเป็น 3 
ชนิด ตามความสามารถในการรบัแรงอดัและแรงกระแทก ดงันี้ 
   

ชนิดเบอร ์ แรงกระแทก (ปอนด)์ แรงอดั (ปอนด)์ 
75 
50 
30 

75 
50 
30 

2,500 
875 
100 

 
 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกนัเทา้กบัการใชง้าน 
 1. รองเท้าชนิดหุ้มข้อและเป็นฉนวนที่ดี ใช้ส าหรบังานไฟฟ้าหรืองานที่อาจมี
อนัตรายจากการกระเดน็ของเศษวสัดุหรอืการระเบดิทีไ่มรุ่นแรงนกั 
 2. รองเทา้หุม้แขง้ เป็นรองเทา้ทีอ่อกแบบส าหรบัป้องกนัอนัตรายจากการท างาน
ทีม่คีวามรอ้นจากการถลุงหรอืหลอมโลหะ งานเชื่อมต่าง ๆ ซึง่จะตอ้งไม่มกีารเจาะตาไก่
รอ้ยเชอืก เนื่องจากจะเป็นช่องทางใหโ้ลหะที่หลอมเหลวกระเดน็หรอืไหลเขา้รองเทา้ได ้
และจะตอ้งสวมใสส่ะดวกและถอดไดง้า่ยรวดเรว็ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
 3. รองเทา้พืน้โลหะทีย่ดืหยุ่นได ้ใชส้ าหรบังานก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัการกระแทก 
การกดทบั และของแหลมคมทิม่ต า แต่ตอ้งมัน่ใจวา่การท างานนัน้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัไฟฟ้า 
 4. รองเท้าพื้นไม้ เหมาะส าหรับการใช้งานในสถานที่ท างานที่พื้นเปียกชื้น
ตลอดเวลาหรอืมคีวามรอ้น เชน่ โรงงานผลติเบยีร ์และงานทีเ่กีย่วกบัการลาดยางแอสฟลัท ์
 5. รองเท้าหวัโลหะ เหมาะส าหรบัใช้กบัการท างานที่อาจมวีตัถุสิง่ของน ้าหนัก
มากตกใสท่บัหรอืกระแทกเทา้ ในการเคลือ่นยา้ยสิง่ของทีน่ ้าหนกัมาก 
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รปูท่ี 12   อุปกรณ์ป้องกนัเทา้และขา  
ทีม่า http://www.safetythai.com/products/shoes.htm. 

http://www.safetythai.com/products/shoes.htm
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 นอกจากนี้ ยงัมีรองเท้าหนังฟอกที่เหมาะส าหรบัการใช้งานในโรงงานอาหาร 
รองเทา้ยางหรอืพลาสตกิทีป้่องกนัการเปียกชืน้และท าความสะอาด ป้องกนัสิง่สกปรกไดด้ ี
เหมาะส าหรบัการท างานในห้องน ้าสาธารณะ เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ป้องกนัขานัน้จะมี
ลกัษณะที่เป็นวสัดุแผ่นหุ้มตลอดขา หรอืหน้าแขง้โดยปลายด้านล่างจะบานและโค้งงอ
เขา้รูปกบัหลงัเทา้และเสรมิดว้ยเสน้ใยโลหะหรอืใยทอ เพื่อป้องกนัการกระแทกหรอืสิง่ที่
อาจกระเดน็มากระทบขา ซึง่การใชง้านนัน้จะเลอืกใหเ้หมาะสมตามลกัษณะของงาน เช่น 
งานหลอมเหลว หรอืถลุง มคีวามรอ้นมกัใชอุ้ปกรณ์ทีท่ ามาจากใยหนิหรอืหนงั สว่นงานที่
เกี่ยวข้องกบักรด-ด่าง หรอืของเหลวที่มคีวามร้อน ก็มกัเลอืกอุปกรณ์ที่ท ามาจากยาง
สงัเคราะห์ ยางธรรมชาติ หรือพลาสติกที่ทนต่อความร้อนและการกดักร่อนและต้อง
สามารถสวมใสแ่ละถอดไดส้ะดวกรวดเรว็ในกรณีทีเ่กดิเหตุอนัตรายฉุกเฉิน 
 การดแูลรกัษารองเทา้และอุปกรณ์ป้องกนัขาหลงัการใชง้านตอ้งท าความสะอาดทัง้
ดา้นนอกดา้นในด้วยน ้าธรรมดา หรอืใชน้ ้ายาฆ่าเชื้อเชด็ท าความสะอาด ฉีดน ้าลา้งแล้ว
วางใหแ้หง้ 
 อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจ (Respiratory Protective Devices) 
 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจ ใช้ส าหรบัป้องกนัอนัตรายที่เกิดขึ้นกบั
ระบบหายใจของผูท้ีท่ างานในสภาพงานที่มลีกัษณะการท างานที่มมีลพษิหรอืมอีุปสรรค์
ต่อการหายใจ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่จะตัดสินใจใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีความรู ้          
มขีอ้มูลของสภาพแวดลอ้ม เพื่อทีจ่ะเลอืกใชอุ้ปกรณ์ไดถู้กตอ้ง หากการตดัสนิใจเลอืกใช้
เกดิการผดิพลาดหรอืไม่มขีอ้มูลส าคญัมาก่อน อาจท าให้เกดิอนัตรายถึงชวีติได้ ดงันัน้     
จงึควรจะตอ้งมกีารพจิารณาขอ้มลูดงัต่อไปนี้ประกอบการตดัสนิใจ 
 1. ลกัษณะของอนัตรายทีเ่กดิขึน้วา่เป็นมลพษิชนิดใดอยูใ่นรปูแบบใด 
 2. ความรุนแรงของอนัตรายนัน้จะตอ้งตดัสนิใจว่าจะตอ้งป้องกนัชนิดไหนก่อน-หลงั 
เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุของชวีติ 
 3. ชนิดของสารอนัตราย ว่าสารนัน้ ๆ ออกฤทธิเ์ป็นกรด-ด่าง การเขา้สู่ร่างกาย
และอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัอวยัวะใดก่อน รวมทัง้ผลกระทบอื่น ๆ 
 4. ความเขม้ขน้ของสารอนัตรายเพื่อเป็นขอ้มูลในการเลอืกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัที่
เพยีงพอกบัความเขม้ขน้ของสารอนัตราย 
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 5. ระยะเวลาในการป้องกัน เน่ืองจากอุปกรณ์แต่ละชนิดมีอายุในการใช้งาน 
ดงันัน้การเลอืกใชจ้งึควรจะตอ้งรูร้ะยะเวลาของการป้องกนัเพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชอุ้ปกรณ์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมรีะยะเวลาเพยีงพอกบัการป้องกนั 
 6. สถานทีบ่รเิวณและกจิกรรมหรอืลกัษณะของงาน ดงันัน้การตดัสนิใจเลอืกใช้
อุปกรณ์จะตอ้งศกึษาขอ้มลูดงักล่าว เพื่อเลอืกอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกบัสถานทีแ่ละกจิกรรม 
เพือ่มใิหอุ้ปกรณ์เป็นภาระหรอือุปสรรคต่อการท างาน เชน่ บางสถานที ่       บางกจิกรรม
เหมาะทีจ่ะใชอุ้ปกรณ์ทีเ่ป็นถงัอดัอากาศ แต่บางแห่งเหมาะกบัการใชอุ้ปกรณ์แบบกรอง
อากาศ เป็นตน้ 
 การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจ 
 การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจ นอกจากจะมขีอ้มูลต่าง ๆ 
แลว้ สิง่ทีค่วรจะค านึงถงึคอืวธิกีารใชท้ีถู่กตอ้งดว้ยวธิกีารศกึษารายละเอยีด มกีารแนะน า 
อธบิาย สาธติ ฝึกอบรมจากผูเ้กีย่วขอ้งจนมัน่ใจและสามารถตรวจสอบไดว้่าเหมาะสมกบั
สถานที่และกิจกรรมที่ต้องการใช้ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจนัน้แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด ตามลกัษณะความจ าเป็น เฉพาะการใชง้าน คอื ชนิดเครื่องช่วยหายใจ
และชนิดเครือ่งกรองอากาศ ซึง่จะใชแ้ทนกนัได ้
 ในบางกรณี เช่นเครือ่งกรองอากาศอาจใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแทนได ้แต่เครือ่งชว่ย
หายใจไม่สามารถใชเ้ครื่องกรองอากาศแทนได ้และจะต้องสวมใส่ใหพ้อดกีบัใบหน้าและ
ศรีษะไม่ใหม้กีารรัว่ซมึของอากาศภายนอกเขา้ไปได ้ไม่ท าใหผู้ส้วมใส่อดึอดัเกนิไป และ
จะตอ้งมสีภาพแขง็แรงทนทานเป็นอยา่งดดีว้ย 
 1. เครื่องช่วยหายใจ มลีกัษณะเป็นหน้ากากครอบมดิชนิดเตม็หน้า มชี่องกระจก
ใสผนึกแน่นตรงสว่นตาทีอ่าจท าดว้ยยางหรอืวสัดุอื่นทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกนั กระชบักบั
ใบหน้ามใิห้อากาศจากภายนอกรัว่ซมึเขา้ได้ มที่อต่อส่งจ่ายอากาศเชื่อมตดิกบัถงัจ่าย
อากาศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื 
  1.1 ชนิดทีอ่ากาศหมุนเวยีนได ้โดยจะมลีิน้เปิด-ปิดอากาศส าหรบัการหายใจ
เขา้ และหายใจออก โดยมที่อต่อกบัเครื่องจ่ายออกซเิจน เครื่องช่วยหายใจชนิดนี้เหมาะ
ส าหรบักรณีที่บริเวณการท างานนัน้ไม่มอีากาศหายใจ หรือไกลเกินกว่าจะใช้ท่อจ่าย
อากาศจากที่หนึ่งที่ใดได้ การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดนี้ผู้ใช้จะต้องมสีุขภาพร่างกายที่



HA 233   107 

สมบูรณ์แข็งแรง และจะต้องศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรมวิธีการใช้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้มี
การศกึษาอบรมเพิม่เตมิทุก 6 เดอืน 
  1.2 ชนิดที่อากาศหมุนเวยีนไม่ได้จะต้องมลีิ้นเปิดระบายอากาศที่ใช้หายใจ
แลว้ออก โดยต่อท่อไวก้บัถงับรรจุอากาศหรอืเครือ่งจ่ายอากาศ ซึง่จะตอ้งมัน่ใจวา่ อากาศ
ทีบ่รรจุในถงัหรอืเครื่องจ่ายอากาศนัน้บรสิุทธิ ์ไม่มสีิง่ปนเป้ือน มแีรงดนัอากาศไมเ่กนิ 25 
ปอนดต์่อตารางนิ้ว (ชยัยุทธ ชวนิตนิธกุิลล 2532: 273) และเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั
สูงสุดควรติดตัง้เครื่องปรบัระดบัแรงดนัอากาศควบคู่กบัการติดตัง้เครื่องกรองอากาศ 
รวมทัง้ตดิตัง้สญัญาณเตือน เมื่อมคีารบ์อนมอนอกไซดป์ะปนเขา้ไปในอากาศทีอ่ดัอยู่ใน
ถงัดว้ย 
  วธิกีารใชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจอยา่งปลอดภยั 
  1. ผูใ้ชต้อ้งผา่นการอบรมเทคนิคและวธิใีชม้าเป็นอยา่งด ีใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2. อุปกรณ์ต้องมคีวามสมบูรณ์ไม่ช ารุดเสยีหาย เหมาะสมกบัผู้สวมใส่โดย
ตอ้งไมม่สีารเคมเีป็นพษิตกคา้งตดิอยูก่บัหน้ากาก 
  3. ต้องศกึษารายละเอยีดในการปรบัปรมิาณออกซเิจนเขา้ออกใหเ้หมาะสม
หรอืมใิหผู้ส้วมใสอ่ดึอดั 
  4. มอีุปกรณ์ส ารองส าหรบัการท างานในที่ที่มอีนัตรายสูง หรอือตัราเสีย่งที่
อาจเกดิกรณฉุีกเฉินอื่น เพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขชว่ยเหลอืผูท้ีอ่ยูใ่นขณะปฏบิตังิานไดท้นัท ี
  5. ศกึษาระยะเวลาทีต่อ้งปฏบิตังิานกบัขดีจ ากดัของเวลาในการใชอุ้ปกรณ์นัน้ 
โดยมผีูท้ีม่หีน้าทีเ่ฝ้าระวงัคอยสงัเกตสิง่ผดิปกตติลอดระยะเวลาการท างาน 
  6. ทมีงานผูท้ีใ่ชอุ้ปกรณ์ควรจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมสาธติวธิกีารใช ้วธิกีาร
ซ่อมบ ารุงดูแลรกัษาอย่างถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเพื่อความ
ปลอดภยัสงูสดุของทุกฝา่ย 
 2. เครื่องกรองอากาศ การเลอืกใชต้อ้งใหต้รงกบัการป้องกนัประเภทของสารเคมี
หรอืสารพษิดว้ย เน่ืองจากอุปกรณ์ป้องกนัมกัจะมกีารออกแบบใชเ้ฉพาะอย่างกบัสารเคมี
หรอืสารพษิเป็นสว่นใหญ่ เชน่ 
  2.1 เครื่องกรองอากาศชนิดใชแ้ผ่นกรองทีท่ ามาจากกระดาษหรอืใยทอชนิด
อื่น ที่สามารถถอดท าความสะอาดหรอืถอดเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ได้ นิยมใช้กบังานที่มี 
ฝุ่นละอองมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โรงงานแป้ง โรงงานซเีมนต์ โรงเลื่อย 
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โรงงานถ่านหนิ ฯลฯ เครื่องป้องกนัชนิดน้ีจะไม่สามารถป้องกนัสารพษิ แก๊สพษิ หรอืการ
ท างานในทีท่ีไ่มม่อีากาศหายใจได ้
   นอกจากน้ี ยงัมหีน้ากากป้องกนัก๊าซพษิทีใ่ชเ้ฉพาะชนิดของสารพษิ ซึง่มี
ลกัษณะคลา้ยกบัเครื่องกรองทัว่ไป ต่างกนัตรงทีแ่ผ่นกรองอากาศสามารถก าจดัสารเคมี
หรอืสารพษิเฉพาะชนิดหรอืสารอื่นทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกนัเท่านัน้ และจะมแีถบสเีป็นตวั
บอกถงึคุณสมบตัใินการป้องกนัก๊าซไวด้ว้ย เชน่ 
 

แถบสทีีต่ดิกบัหน้ากาก ชนิดของก๊าซ 
สขีาว 
สขีาวคาดแถบสเีขยีว กวา้ง 1 นิ้ว ดา้นลา่ง 
สขีาว คาดแถบสเีหลอืง กวา้ง 1 นิ้ว ดา้นลา่ง 
สดี า 
สเีขยีว 
สฟ้ีา 
แถบขาวคาดด า กวา้ง 1 นิ้ว 
สเีหลอืง 
สแีดงหรอือาจมแีถบสฟ้ีาหรอืเทาคาด 
สมีว่ง 
 

ก๊าซทีอ่อกฤทธิเ์ป็นกรด 
ก๊าซไซยาไนท ์
ก๊าซคลอรนี 
ก๊าซหรอืไอสารอนิทรยี ์
ก๊าซแอมโมเนีย 
ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด ์
ฝุน่ ไอ ควนัละอองหมอก 
ก๊าซทีเ่ป็นกรดและไอสารอนิทรยี ์
ก๊าซทุกตวัทัว่ไป 
สารกมัมนัตภาพรงัส ี

 
  2.2 เครื่องกรองชนิดใชว้สัดุตวักรอง ซึง่ประกอบดว้ยหน้ากากแบบ เตม็หน้า 
หรอืแบบครึง่หน้า ผลติจากวสัดุทีเ่ป็นยางหรอืพลาสตกิมเีลนสก์ระจกตรงสว่นตา มที่อต่อ
ระหวา่งภาชนะหรอืกระป๋องบรรจุสารเคมสี าหรบักรองอากาศตดิอยู่กบัหน้ากากหรอืล าตวั 
เครื่องกรองชนิดนี้ใชไ้ดก้บับรเิวณท างานทีอ่อกซเิจนมากกว่ารอ้ยละหกสบิหรอืมไีอสารพษิ  
ที่มคีวามเขม้ขน้ในอากาศต ่า และใช้ได้ระยะเวลาสัน้หรอืไม่เกิน 8 ชัว่โมง ดงัตวัอย่าง
ความเขม้ขน้ของไอสารต่าง ๆ ในอากาศทีส่ามารถใชเ้ครือ่งกรองชนิดนี้ได ้คอื 
   ไอของสารอนิทรยีต์่าง ๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 (โดยปรมิาตร) 
   ไอของกรดชนิดต่าง ๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 
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   ไอของสิง่ผสมระหวา่งกรดและสารอนิทรยี ์ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 
   ไอของแอมโมเนีย ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.07 
   วธิกีารใชเ้ครือ่งกรองอากาศอยา่งปลอดภยั 
   1. ตอ้งตรวจสอบสภาพของเครือ่งกรองอากาศทัง้หน้ากากและแผน่กรอง
ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณ์ครบถว้นสามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 
   2. เวลาจะใช้งานต้องตรวจดูและปรบัแผ่นกรองต่อกับหน้ากากหรือ
กระป๋องภาชนะบรรจุสารเคมใีหเ้รยีบรอ้ยและอยูใ่นต าแหน่งทีไ่มเ่กะกะในการท างาน 
   3. ตรวจสอบและทดสอบลิน้เปิด-ปิดวา่อากาศผา่นเขา้ออกไดเ้ป็นอย่างด ี
หากผดิปกตติอ้งแกไ้ขก่อนน าไปใช ้
   4. หมัน่สงัเกตและตรวจสอบขณะท างานหากมกีารรัว่ซึมของอุปกรณ์
ตอ้งรบีออกจากบรเิวณท างานทนัท ี
   5. หลงัการใชง้านตอ้งมกีารท าความสะอาด ดูแลบ ารุงรกัษาอย่างถูกวธิี
ทุกครัง้ ทัง้แผน่กรองและวสัดุบรรจุสารเคม ี
 3. หน้ากากกรองสารเคมี มีลักษณะเป็นหน้ากากปิดครึ่งใบหน้า ผลิตจาก
พลาสตกิหรอืยาง และมทีีก่รองอากาศตดิอยู่บรเิวณจมูก ซึ่งภายในบรรจุผงถ่าน เพื่อท า
หน้าที่ดูดซบัไอของสารหรอืก๊าซพษิ ประเภทไอพษิของสารอินทรยี์ เช่น แอลกอฮอล ์
เบนซนิ ไอน ้ามนั อะซโีตน คารบ์อนเตตราคลอไรด์ คลอโรฟอรม์ หน้ากากชนิดนี้เหมาะ
ส าหรบัใช้ในที่ที่มีอากาศพิษความเข้มข้นต ่าเท่านัน้ และไม่เหมาะส าหรบับริเวณที่มี
ออกซเิจนน้อย บรเิวณที่มสีารพษิชนิดไม่มกีลิน่หรอืสารพษิชนิดที่ท าให้เกดิการระคาย
เคอืงตา และมรีะยะเวลาใชท้ีจ่ ากดัเชน่กนั 
 4. เครื่องกรองอนุภาคและไอควนัของโลหะ มลีกัษณะเป็นหน้ากากที่ท าจาก
พลาสตกิหรอืยางครอบใบหน้าบรเิวณจมูกและมแีผ่นกรองเป็นตวักรองฝุ่นละอองเอาไว ้
ซึง่จะมลีกัษณะเฉพาะตามขนาดชอ่งรเูปิดของแผน่กรอง 
 5. เครื่องกรองยาฆ่าแมลง มีลกัษณะเป็นหน้ากากคล้ายกบัชนิดกนัฝุ่น แต่มี
กระป๋องหรือภาชนะบรรจุสารเคมีเพื่อดกัจบัสารพิษให้ได้ทัง้หมด ติดอยู่กบัหน้ากาก
บรเิวณจมูก ส่วนชนิดทีใ่ชแ้ผ่นกรองนัน้ จะใชไ้ดก้บัการป้องกนัยาฆ่าแมลงบางชนิด ทีม่ ี
ความเขม้ขน้ของพษิไม่มากนกั ดงันัน้การเลอืกใชจ้งึควรตอ้งพจิารณาใหเ้หมาะสมหรอืใช้
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ควบคู่กบัเครื่องมอืตรวจปรมิาณของสารเคมใีนบรรยากาศเพื่อที่จะบอกความเข้มข้น
โดยประมาณกจ็ะเกดิความปลอดภยัสงูสดุไดย้ิง่ขึน้ 

 

  

  
 

รปูท่ี 13   อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายระบบหายใจ  
ทีม่า http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.6p. 

 
 อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษท่ีใช้งานเฉพาะ 
 ในการปฏบิตังิานใด ทีม่คีวามเสีย่งอนัอาจเกดิอุบตัเิหตุหรอืความไมป่ลอดภยัจาก
สภาพของการท างาน จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมอีุปกรณ์อ านวยความสะดวกเฉพาะงาน 
แต่ละชนิดในการป้องกนัอนัตรายใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน เชน่ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.6p.
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 1. อุปกรณ์ป้องกนัล าตวั เพือ่ใชป้้องกนัของแหลมคมหรอืมแีงค่มต่าง ๆ ใชใ้นการ
บรรจุหบีหอ่กนัการกระทบกระแทกทีไ่มรุ่นแรงนกั และกนัสิง่ของกระเดน็มากระทบบรเิวณ
ล าตวัดา้นหน้า อุปกรณ์นี้มลีกัษณะเป็นแผ่นคาดล าตวัดา้นหน้าเตม็ตวั ซึ่งอาจท ามาจาก
แผ่นหนังหรือใยทอชนิดมคีวามเหนียว ยางสงัเคราะห์หรอืพลาสติก การเลือกใช้ต้อ ง
พจิารณาให้เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน เช่น งานที่มคีวามร้อนควรต้องใช้วสัดุที่ทน
ความรอ้นดว้ย การท างานทีใ่กลก้บัเครื่องจกัรที่มใีบพดัเคลื่อนไหว กค็วรใส่แผ่นคาดให้
กระชบัและไมม่สีายหอ้ยรุงรงั เพราะอาจตดิพนักบัเครือ่งจกัรท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุและความ
เสยีหายได ้
 2. ชุดป้องกนัที่ท าจากหนัง ใชส้ าหรบัสวมใส่ป้องกนัร่างกายจากการท างานที่มี
การแผ่ความรอ้นจากการหลอมเหลวโลหะ ป้องกนัการไดร้บัรงัสอีนิฟาเรด อลัตราไวโอเลต
และป้องกนัแรงกระแทกทีไ่มม่ากนกั โดยชุดป้องกนัน้ีจะตอ้งผลติจากหนงัทีม่คีุณภาพและ
มคีุณสมบตัดิเีท่านัน้ 
 3. ชุดป้องกันที่ท าจากแอสเบสตอส ใช้ส าหรบังานที่มีความร้อนสูง ซึ่งอาจมี
ลกัษณะเป็นผา้คาดล าตวั ผา้กนัเป้ือน วสัดุพนัหน้าแขง้หรอืสนบัแขง้ 
 4. ชุดป้องกนัทีท่ าจากอลูมเินียม ใชป้้องกนัความรอ้นสงู ส าหรบัผูท้ีท่ างานในทีม่ี
การหลอมเหลวโลหะทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 2,000 องศาฟาเรนไฮด ์โดยจะสะทอ้นรงัสคีวาม
รอ้น โดยเฉพาะนกัผจญเพลงิซึง่จะประกอบดว้ยเสือ้คลุม กางเกง ถุงมอื รองเทา้   หุม้ขอ้ 
และทีค่รอบศรีษะ 
 5. อุปกรณ์ช่วยชวีติในการท างาน เพื่อช่วยป้องกนัอนัตรายจากการท างานในที่
สงู หรอืตอ้งลงไปใตพ้ืน้มาก ๆ เชน่ การขดุเจาะบ่อลกึมาก ๆ ในถงัขนาดใหญ่ หรือในทีท่ี่
มกีารถล่มทบั เป็นต้น อุปกรณ์ช่วยชวีติในการท างานแบ่งออกตามลกัษณะการใช้งาน
ประกอบดว้ย 
  5.1 เขม็ขดันิรภยั แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื ชนิดทีใ่ชง้านโดยทัว่ไป ส าหรบั
รบัน ้าหนักของตวัผูใ้ชข้ณะท างาน กบัชนิดทีใ่ชป้้องกนัการตกจากทีส่งู หรอืการท างานที่
ตอ้งลงไปในทีต่ ่า ซึง่จะตอ้งสามารถรบัน ้าหนกัเพิม่ขึน้หลายเท่าตวัจากแรงกระตุก หากเกดิ
อุบตัิเหตุขึ้น วสัดุที่ใช้ได้แก่หนังชนิดดทีี่มขีนาดหนา รบัน ้าหนักได้ 135-225 กิโลกรมั 
ความกว้างของหนังประมาณ 43 มลิลิเมตร ความยาวขึ้นอยู่กบัสภาพของการใช้งาน 
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นอกจากนัน้วสัดุที่ใช้อาจเป็นผ้าขนาดเดียวกัน หรือผ้าทอที่น ามาถักไขว้กันหรือใย
สงัเคราะหจ์ะเพิม่ความแขง็แรงไดม้ากขึน้และรบัน ้าหนกัไดด้กีวา่หนงั 
  5.2 เชอืกนิรภยั ซึง่มทีัง้ชนิดมตีะขอทัง้สองปลายและตะขอทีป่ลายขา้งเดยีวที่
ลอ็คตดิกบัสายที่สามารถปรบัเลื่อนได้ โดยท ามาจากป่านมะนิลา ใยสงัเคราะห์ ไนล่อน 
และหนัง การเลือกใช้ควรเลือกตามขนาดน ้าหนักของความปลอดภยั เช่น เชอืกป่าน
มะนิลา ขนาด ¾ นิ้ว จะสามารถรบัน ้าหนักได ้260 กโิลกรมั หรอืเชอืกไนล่อน ขนาด ½ 
นิ้ว จะสามารถรบัน ้าหนกัทีป่ลอดภยัได ้540 กโิลกรมั (ชยัยุทธ ชวลตินิธกุิล, 2532: 275) 
  5.3 สายรดัล าตวั  เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกนัอนัตรายจากการท างานในทีส่งูจะ
แตกต่างจากเขม็ขดันิรภยั คอื จะมสีายรดัล าตวัคาดตัง้แต่หวัไหล่ หน้าอก เอว และขา 
เกีย่วตดิกบัสายชว่ยชวีติ เพิม่ความปลอดภยัไดม้ากกวา่ เนื่องจากจะเฉลีย่แรงกระตุกหรอื
กระชากไปทีล่ าตวัดว้ย และมกัท าจากวสัดุทีม่ ีความอ่อนนุ่ม เพื่อช่วยลดแรงกระแทกของ
ล าตวัอกีชัน้หนึ่งดว้ย 
  5.4 กระเชา้ชงิชา้  เป็นอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส าหรบัผูท้ีท่ างานทีส่งูนอกตวั
อาคารที่ใช้ส าหรบันัง่หรอืยนืบนกระเชา้ที่ผูกโยงไวด้้วยเชอืกหรอืลวดสลงิดงึขึน้ลงตาม
ผนงัก าแพงในแนวดิง่ โดยมเีขม็ขดัรดัเอว หรืออกของผูป้ฏบิตังิานไวด้ว้ยเพื่อป้องกนัการ
พลดัตกจากกระเชา้ 
  5.5 สายช่วยชีวิต  คือสายเชือกหรือวัสดุที่ใช้แทนได้ ผูกยึดติดกับตัว
ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่ปลายขา้งหน่ึงจะยดึตดิกบัโครงสรา้งทีม่ ัน่คง เพื่อป้องกนัการพลดัตกจาก
ทีสู่ง หรอืพืน้ต่างระดบักนัมากระทบพืน้ได ้การใชง้านต้องใชค้วบคู่กบัเขม็ขดันิรภยัและ
สายรดัล าตวั วสัดุที่ใชไ้ด้แก่ เชอืกมะนิลา เชอืกไนล่อน หรอืลวดสลงิ ซึ่งโดยปกตจิะไม่
ค่อยใช้เนื่องจากมีความยืดหยุ่นน้อยและจะเป็นอันตรายหากบริเวณที่ท างานนัน้มี
กระแสไฟฟ้า 
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พดัลมดดูเป่าส าหรบังานในท่ีอบั 
   อากาศ 

      
 

   

         ชุดป้องกนัสารเคมี 
 
 
 
 
 
 

ชุดป้องกนัฝุ่ น 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 14   อุปกรณ์พเิศษใชเ้ฉพาะงาน 
ทีม่า http://www.goldenhorseproduct.com/product_488937_th 

http://www.goldenhorseproduct.com/product_488937_th

