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วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
(Introduction to Occupational Health and Safety)

รหัสวิชา: 4103709 

ผู้สอน: อาจารย์นันทิดา  โหวดมงคล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
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1. บทน า

อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล หมำยถึง สิ่งหรืออุปกรณ์ใดๆที่สวมลงบนอวัยวะของร่ำงกำย หรือส่วน ของ
ร่ำงกำย เพื่อป้องกันอันตรำยจำกอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน มี 7 ประเภทตั้งแต่ ศีรษะจรดเท้ำ 
ได้แก่อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันดวงตำและใบหน้ำ อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ อุปกรณ์ป้องกันระบบ
กำรได้ยิน อุปกรณ์ป้องกันมือและผิวหนัง อุปกรณ์ป้องกันเท้ำและ อุปกรณ์ป้องกันกำรตก

อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลมีข้อจ ำกัด คือ ไม่สำมำรถลดอันตรำยจำกแหล่งก ำเนิดของอันตรำย แต่เป็น
เพียงสิ่งบำงๆกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน ถ้ำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลนี้เสียสภำพกำรป้องกัน จะท ำให้ ผู้ปฏิบัติงำน
สัมผัสกับอันตรำยทันที
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วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง ???
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2. วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ปัจจุบันอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลมีหลำกหลำยชนิด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์กำรใช้งำน รวมทั้ง สำมำรถหำ
ซื้อได้ง่ำย ดังนั้นผู้ใช้งำนต้องเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้เหมำะสมกับอันตรำยที่ผู้ ปฏิบัติงำนสัมผัส 
รวมทั้งอุปกรณ์นั้นจะต้องได้มำตรฐำน ดังนั้น
วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ควรพิจำรณำตำมเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ให้ตรงกับอันตรำยที่ผู้ปฏิบัติงำนอำจได้รับสัมผัส
2. ตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรปกป้องและมำตรฐำนรับรอง เป็นตำมข้อก ำหนดของสถำบันที่เชื่อถือได้
3. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่มีขนำดพอดีกับผู้สวมใส่ เพื่อให้เกิดควำมสบำยต่อกำรสวมใส่
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลมีวิธีกำรใช้งำนง่ำย
6. มอีำยุกำรใช้งำนยำวนำน บ ำรุงรักษำง่ำย ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ำย
7. หำซื้อง่ำยและรำคำถูก 
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มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
มีอะไรบ้าง ???
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3.มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2554 ได้ก ำหนดมำตรฐำนของอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ต้องได้มำตรฐำนตำมมำตรฐำนของ หน่วยงำนดังต่อไปนี้

• มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือ มอก. หรือ (Thai Industrial Standards : TIS)
• มำตรฐำนขององค์กำรมำตรฐำนสำกล (International Organization for standardization : ISO)
• มำตรฐำนสหภำพยุโรป (European Standards : EN)
• มำตรฐำนประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards : 

AS/NZS) มำตรฐำน
• มำตรฐำนสถำบันมำตรฐำนแห่งชำติประเทศสหรัฐอเมริกำ (American National Standards Institute : ANSI)
• มำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศญี่ป่น (Japanese Industrial Standards : JIS) มำตรฐำนสถำบัน
• ควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท ำงำนแห่งชำติประเทศสหรัฐอเมริกำ (The national Institute for 

Occupational Safety and Health : NIOSH)
• มำตรฐำนส ำนักงำนบริหำรควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยแห่งชำติ กรมแรงงำน ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

(Occupational Safety and Health Administration : OSHA)
• มำตรฐำนสมำคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชำติสหรัฐอเมริกำ (National Fire Protection Association : NFPA)
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ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
มีอะไรบ้าง ???
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4.ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่ศีรษะ (Head  Protection Devices)
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยใบหน้ำและดวงตำ (Eyes and Face Protection Devices)
3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยระบบทำงเดินหำยใจ (Respiratory Protection Devices)
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยระบบกำรได้ยิน (Hearing Protection)
5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่มือและผิวหนัง (Hand and Skin Protection)
6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยของเท้ำ  (Foot Protection Devices)
7. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกกำรตก (Falling Protection Devices)
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

1. อุปกรณป์้องกันอันตรายที่ศีรษะ (Head  Protection Devices)
หมวกนิรภัย (Safety Helmet) หมำยถึง หมวกที่ออกแบบมำเพื่อป้องกันศีรษะของผู้สวมใส่จำกกำรตก กระแทก อันตรำยจำกไฟฟ้ำ 

อันตรำยจำกควำมร้อน และอันตรำยจำกสำรเคมี โดยอำจเพิ่มส่วนป้องกันอื่นก็ได้
ตัวอย่างมาตรฐานของหมวกนิรภัย

• ANSI Z89.1-2003
• EN 397 - 1995
• มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 368-2554

ชนิดของหมวกนิรภัย 
ในอดีต มอก. 368-2538 ได้ก ำหนดชนิดของหมวกนิรภัยออกเป็น 4 ชนิด คือ หมวกนิภัยชนิด A หมวกนิภัย ชนิด B หมวกนิภัยชนิด C 

และหมวกนิรภัยชนิด D แต่ปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับปรุงมำตรฐำนหมวกนิภัยในปี พ.ศ. 2554 จึงประกำศยกเลิกมำตรฐำนของหมวกนิรภัย
มอก.368-2538เป็นมอก.368-2554 ใหม้ีควำมทันสมัยมำกขึ้น โดยได้แบ่งชนิดของหมวกนิรภัยออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หมวกนิรภัยชนิด E (Electrical) เป็นหมวกนิรภัยที่สำมำรถลดแรงกระแทกของวัตถุ และสำมำรถลดอันตรำยที่เกิดจำกกำรสัมผัส
ตัวน ำไฟฟ้ำ สำมำรถทนแรงดันไฟฟ้ำทดสอบได้ 20,000 โวลต์

2. หมวกนิรภัยชนิด G (General) เป็นหมวกนิรภัยที่สำมำรถลดแรงกระแทกของวัตถุ และสำมำรถลด อันตรำยที่เกิดจำกกำรสัมผัส
ตัวน ำไฟฟ้ำ สำมำรถทนแรงตันไฟฟ้ำทดสอบได้ 2,200 โวลต์

3.หมวกนิรภัยชนิด c (Conductive) เป็นหมวกนิรภัยที่สำมำรถลดแรงกระแทกของวัตถุเท่ำนั้น
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

เปลือกหมวก

กระบังหมวก

สายรัดศรีษะ

รองในหมวก

แถบซับเหงี่อสายรัดคาง

ส่วนประกอบของหมวกนิรภัย
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

วิธีการใช้งานหมวกนิภัย
หมวกนิรภัยใช้สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับศีรษะของผู้ปฏิบัติงำน ก่อนใช้งำนต้องตรวจสอบ 

หมวกนิรภัยได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดหรือไม่  เช่น  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 368-2554 หลังจำกนั้น 
ตรวจสอบลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก  เช่น  รอยแตกร้ำว เมื่อสวมใส่ต้องปรับให้สำยรัดศีรษะและสำยรัดคำง ให้มีควำม
กระพบพอดีกับผู้ใช้งำน กำรท ำสอบควำมกระซับของหมวกสำมำรถท ำได้โดย เมื่อสวมหมวกเสร็จให้ก้มลงค ำนับตัวเอง 
ถ้ำหมวกตกแสดงว่ำหมวกไม่กระซับ ต้องท ำกำรปรับสำยรัดศีรษะและสำยรัดคำงใหม่
การดูแลรักษาหมวกนิรภัย

โ ด ย ก ำ รท ำ ค ว ำมสะอ ำ ดทั้ ง ตั ว หม ว กและอุ ป ก รณ์  โ ด ย ใ ช้ น้ ำ ส บู่  ห รื อ ด้ ว ย น้ ำ ย ำ ฆ่ ำ เ ชื้ อ โ ร ค  
เช่น  แอลกอฮอล์ที่เหมำะสมอย่ำงอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง ถ้ำท ำได้ควรท ำควำมสะอำดทุกรัน โดยเฉพำะบริเวณ 
แถบซับเหงื่อ เพรำะเป็นจุดที่มีควำมสกปรกมำก ถ้ำกำรใช้งำนของหมวกที่มีกำรผลัดเปลี่ยนกันใช้ ต้องท ำควำม สะอำด เป็น
พิเศษ พร้อมทั้งกำรตรวจสอบดูแลถ้ำมีกำรช ำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือถ้ำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เปลี่ยนหมวก
นิรภัยอันใหม่
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายใบหน้าและดวงตา (Eyes and Face Protection Devices)
เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกกำรกระเด็นของวัตถุ หรือสำรเคมีที่ จะกระเด็น

เข้ำดวงตำหรือใบหน้ำของผู้ปฏิบัติงำน นิยมใช้ในกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำนกับเครื่องจักร  เช่น  งำนเจียร งำนเชื่อม 
งำนตัด งำนเจำะ รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนกับสำรเคมี
ตัวอย่างมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใบหน้าและดวงตา

• ANSI Z87.1-2003
• EN 166-2001
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใบหน้าและดวงตา
ในกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับใบหน้ำและดวงตำนั้น ต้องเลือกอุปกรณ์ในกำรป้องกันอันตรำย 

ให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันอันตรำยได้มำกที่สุด อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย ส่วนบุคคล
ส ำหรับใบหน้ำและดวงตำสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้

1) แว่นตำ (spectacles or Glasses) สำมำรถป้องกันอันตรำยกับกำรท ำงำนที่มีเศษวัสดุกระเด็นเข้ำตำ 
แว่นตาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

• แบบไม่มีกระบังข้ำง สำมำรถป้องกันกำรกระเด็นจำกด้ำนหน้ำ
• แบบมีกระบังข้ำง สำมำรถป้องกันกำรกระเด็นจำกด้ำนหน้ำและด้ำนช้ำง
2) แว่นครอบตำ (Goggles) สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกกระแทกขฤองวัตถุ ป้องกันสำรเคมี และป้องกัน

อันตรำยจำกแสงที่เกิดจำกกำรท ำงำนเชื่อมโลหะแต่ต้องมีเลนส์กรองแสงชนิดพิเศษ แว่นครอบตำมีประสิทธิภำพ ในกำร
ป้องกันอันตรำยได้ดีกว่ำแว่นตำ แว่นครอบตำ

3) กระบังป้องกันใบหน้ำ (Face Shield) สำมำรถป้องกันอันตรำยต่อใบหน้ำ ดวงตำรวมไปถึงล ำคอ จำกกำร
กระเด็น กระแทกของวัตถุ หรือสำรเคมี บำงรุ่นสำมำรถใช้ร่วมกับที่ครอบหูได้

4) หน้ำกำกส ำหรับเชื่อม (Welding Shields) เป็นอุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำและดวงตำ ซึ่งใช้ในงำนเชื่อม
สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกกำรกระเด็นของเศษโลหะ ควำมร้อน แสงจ้ำ และรังสีจำกกำรเชื่อม 15/46



4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใบหน้าและดวงตา
ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยอย่ำงเหมำะสม ตำมลักษณะงำนหรืออันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน 

พร้อมทั้งตรวจสอบสภำพโดยทั่วไป  เช่น  เลนส์ ขำแว่น สำยรัด กรอบแว่น กระบังหน้ำหรือกระบังช้ำง ต้องอยู่ใน สภำพที่ดี
ไม่มีรอยร้ำว รอยแตก หรือมีกำรพร่ำมัวของเลนส์ ขณะสวมใส่อุปกรณ์ต้องมีควำมกระซับ แน่น ไม่หลวม หรือหลุดขณะ
ปฏิบัติงำน ส ำหรับผู้ใช้งำนที่มีปัญหำสำยตำจะต้องสวมแว่นตำหรือคอนแทคเลนส์ก่อนใส่อุปกรณ์ เพื่อกำรมองเห็นที่ซัดเจน
ขณะปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน หรือถ้ำสถำนประกอบกำรมีงบประมำณเพียงพอกิอัด อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่เลนส์ตำมี
ควำมเหมำะสมกันพนักงำนแต่ละคน
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใบหน้าและดวงตา

ท ำควำมสะอำดทุกครั้งหลังจำกใช้งำน โดยใช้น ำสบู่เข็ดท ำควำมสะอำด แล้วผึ่งแดดให้แห้งพร้อมทั้งกำร 
ตรวจสอบดูแลถ้ำอุปกรณ์ถ้ำมีกำรช ำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือถ้ำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ ป้องกัน
ใบหน้ำและดวงตำอันใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงำน
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

3. อุปกรณป์้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection Devices)
เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันอันตรำยจำกมลพิษหรือสำรพิษก่อนเข้ำสู่ร่ำงกำยผ่ำนกำรหำยใจเข้ำสู่ปอด ได้แก่ อนุภำค 

ฝุ่น ก๊ำซ ฟูม เส้นใย ไอระเหยสำรเคมี และบรรยำกำศที่อำจเป็นอันตรำยต่อชีวิตและสุขภำพ อย่ำงเฉียบพลัน 
(Immediately dangerous to life and health : IDLH)  เช่น กรณีกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือ สำรเคมีรั่วไหลรุนแรง 
รวมถึงกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ปริมำณออกซิเจนในอำกำศไม่เพียงพอ
ตัวอย่างมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ

• NIOSH respiratory regulations 42 CFR Part 84
• AS/NZS 1716:2012
• ANSI Z88.2-1992
• EN 137 , EN 145 ส ำหรับ SCBA self-contained breathing apparatus
• EN149 Respiratory protective devices
• EN 405, EN 140 ส ำหรับ ตัวหน้ำกำกแบบครึ่งหน้ำ
• EN 141, EN 143, EN 371, EN 372 ส ำหรับไส้กรองของหน้ำกำกแบบครึ่งหน้ำ
• EN 136 ส ำหรับไส้กรอง (filters) ของหน้ำกำกแบบเต็มหน้ำ 17/46



4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ
1. หน้ากากชนิดกรองอากาศ (Air-Purifying) ใช้ในงำนที่ออกซิเจนในบรรยำกำศกำรท ำงำนมีเพียงพอ ต่อกำรหำยใจ 

หรือบรรยำกำศกำรท ำงำนนั้นยังสำมำรถหำยใจเข้ำไปได้ แต่มีกำรปนเปื้อนของสำรเคมีในสภำพ แวดล้อมในกำรท ำงำนที่อยู่ในระดับที่
หน้ำกำกชนิดนี้สำมำรถก ำจัดหรือดูดซับไวได้  เช่น  สภำพแวดล้อมในกำร ท ำงำนที่มีฝุ่น ฟูม ละออง แต่ไม่สำมำรถไข้ในบรรยำกำศที่
เป็นอันตรำยต่อชีวิตและสุขภำพอย่ำงเฉียบพลัน (IDLH) หรือสำรเคมีที่มีควำมเป็นพิษและอันตรำยสูง หรือสำรพิษควำมเข้มข้นสูงได้ 
ตัวอย่ำงเช่น  หน้ำกำกชนิด N95 และ หน้ำกำกกรองสำรเคมี ชนิด Chemical Cartridge Respirator หน้ำกำกกรองฝุ่นหรือสำรเคมี
ชนิดอื่นๆ

หน้ำกำกชนิด N95 หมำยถึง หน้ำกำกที่สำมำรถกรองอนุภำคขนำด 0.3 ไมครอน ด้วยประสิทธิภำพ ของกำรกรอง 95% 
นอกจำกนี้แล้วยังต้องแนบกับใบหน้ำไม่ให้มีอำกำศรั่วเข้ำออกทำงด้ำนช้ำงไม่เกิน 10% ตำมมำตรฐำน ของ NIOSH ป้องกันอนุภำค
อันตรำยทั้งฝุ่น สำรเคมี ละออง ฟูม ไอ ทีป่นเป้ือนอยู่ในบรรยำกำศ กำรท ำงำนได้ มีควำมสำมำรถในกำรป้องกันอนุภำคของฝุ่นได้ดี 

หน้ากาก N95 Quarter Mask Half Mask Full-Face Mask
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

หน้ ากากกรองสาร เคมี ชนิ ด  Chemical 
Cartridge Respirator 

นิยมใช้ในกำรป้องกันอันตรำยจำกก๊ำซ หรือไอ
ของสำรเคมี โดยหน้ำกำกชนิดนี้จะมีไส้กรองสำรเคมีที่
เ รี ยกว่ ำ  Cartridge ท ำหน้ ำที่ ดู ดซับสำร เคมีที่ อยู่ ใน 
บรรยำกำศกำรท ำงำน โดยสำมำรถเลือก Cartridgeให้
เหมำะสมกับลักษณะอันตรำยนั้นๆ และสำมำรถถอด
เปลี่ยนได้ ตำมอำยุกำรใช้งำน 
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

2. หน้ากากชนิดส่งอากาศจากภายนอกเข้าไป (Supplied-Air) นิยมใช้กับลักษณะกำรปฏิบัติงำน ที่ไม่สำมำรถหำยใจ
โดยใช้อำกำศในบริเวณนั้นได้ โดยอำกำศบริเวณนั้นมีก๊ำซออกซิเจนต ่ำกว่ำ 16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยำกต่อกำรหำยใจของมนุษย์ รวมถึง
ลักษณะบรรยำกำศที่เป็นอันตรำยอื่นๆ  เช่น  ลักษณะกำรท ำงำนที่เป็น อันตรำยต่อชีวิตและสุขภำพอย่ำงเฉียบพลัน (IDLH) 
หรือสำรเคมีที่มีควำมเป็นพิษและอันตรำยสูง หรือสำรพิษ ที่มีควำมเข้มข้นสูงได้ รวมถึงกำรใช้งำนลักษณะสภำวะฉุกเฉินต่ำงๆ  
เช่น  สำรเคมีรั่วไหล เพลิงไหม้ โดยกำรส่ง อำกำศบริสุทธิ์จำกภำยนอกเข้ำไปตำมสำยส่งอำกำศ หรือถังบรรจุอำกำศก็ได้  
เช่น  ชุด SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) โดยควำมดันในหน้ำกำกชนิด SCBA นี้จะต้องเป็นบวกเสมอ เพื่อไมให้
อำกำศที่เป็นอันตรำยจำกภำยนอกหน้ำกำกไหลเข้ำมำในหน้ำกำกซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้งำนเกิดอันตรำยได้

ชุด SCBA
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ
ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ ให้เหมำะสมกับลักษณะงำนหรืออันตรำย ที่อำจเกิดขึ้นจำก

กำรท ำงำน พร้อมทั้งตรวจสอบสภำพโดยทั่วไป  เช่น  ตัวหน้ำกำก ตลับกรอง สำยรัดศีรษะ ท่อส่งอำกำศ สำยส่งอำกำศ ต้องอยู่ใน
สภำพที่ดีไม่มีรอยร้ำว รอยแตก หรือเสื่อมสภำพ

หน้ำกำกชนิดกรองอำกำศ (Air-purifying) ต้องมีกำรทดสอบควำมกระซับ โดยกำรใช้ฝ่ำมอีปิดทำงเข้ำของ อำกำศให้สนิท
แล้วหำยใจเข้ำ ถ้ำตัวหน้ำกำกยุบหรือบุ๋มลงเล็กน้อย หรือไม่สำมำรถหำยใจได้ แสดงว่ำ ไม่มีรอยรั่วที่ อำกำศจะไหลเข้ำไปในหน้ำกำก
ได้ ถือว่ำกำรสวมใส่นั้นกระซับและสำมำรถใช้งำนได้ แต่ในทำงกลับกันถ้ำเรำหำยใจ ได้ตำมปกติแสดงว่ำเกิดกำรรั่วไหลของอำกำศ
เกิดขึ้น รวมทั้งขณะสวมหน้ำกำก หำกได้กล่ินก๊ำซหรือไอระเหย หรือรส ของสำรเคมี ควรเปลี่ยนตลับกรอง หรือ Cartridge ทันที

หน้ำกำกชนิดส่งอำกำศจำกภำยนอกเข้ำไป (Supplied-air) ควรตรวจสอบท่อส่งอำกำศ และข้อต่อ ต่ำงๆ ที่อำจท ำให้ก๊ำซ
หรือไอระเหยรั่วซึมเข้ำมำในหน้ำกำกได้ รวมทั้งผู้ใช้งำนต้องผ่ำนกำรอบรมวิธีกำรใช้งำน ตำมคู่มือกำรใช้งำนอย่ำงเคร่งครัด เพรำะ 
SCBA อำจเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้งำนได้ 

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ
ท ำควำมสะอำดทุกครั้งหลังจำกใช้งำน โดยใช้น ้ำสบู่ หรือน ้ำอุ่นเช็ดท ำควำมสะอำด โดยกำรใช้แปรงนิ่มๆ ขัดเบำๆ แล้วผึ่งแดดให้แห้ง
พร้อมทั้งท ำกำรตรวจสอบดูแลถ้ำอุปกรณ์มีกำรช ำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

4. อุปกรณป์้องกันอันตรายระบบการได้ยิน (Hearing Protection)
ปัจจุบันหลำยสถำนประกอบกำรประสบปัญหำอันตรำยจำกเสียงดังในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

เสียงที่มีควำมดังเสียงเกินกว่ำ 85 เดซิเบสเอ สำมำรถท ำให้เกิดอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำนได้ ดังนั้นจึงต้องมี กำรใช้อุปกรณ์ในกำรลด
เสียงที่ เข้ำไปในหูของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมปลอดภัยจำกโรคหู เสื่อม  จำกกำรท ำงำนในด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นิยมใช้อุปกรณ์ในกำรลดเสียงอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ที่อุด หูลดเสียง (Ear Plugs) และที่ครอบหู
ลดเสียง (Ear Muffs)

ตัวอย่างมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยิน
• ANSI S12.60-2002 
• ANSI S3.19-1974
• EN 352-2002
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยิน
1) ที่อุดหูลดเสียง (Ear plugs) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกเสียงชนิดที่สวมใส่เข้ำไปในหู 

สำมำรถลดเสียงที่ควำมถี่ต ่ำกว่ำ 400 เฮิร์ทได้ดี ท ำด้วยวัสดุชนิดต่ำงๆ  เช่น  พลำสติก ยำง โฟม ซิลิโคน ฝ้ำย 
ที่อุดหูจะช่วยลดเสียงดังได้ประมำณ 15 - 30 เดซิเบลเอ ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์และยี่ห้อที่ผลิต โดยข้อดี
และข้อเสียของที่อุดหูลดเสียง 

ตารางแสดงข้อดีและข้อเสียของที่อุดหูลดเสียง
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

2) ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) สำมำรถลดเสียงที่มีควำมถี่สูงกว่ำ 400 เฮิร์ทได้ดี มีชนิดสวมศีรษะ และชนิดติดมำ
กับอุปกรณ์อื่น  เช่น  หมวกนิรภัย

ตารางข้อดีและข้อเสียของที่ครอบหูลดเสียง
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยิน
ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยระบบกำรได้ยินให้เหมำะสมกัน

ลักษณะงำนหรืออันตรำยที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรท ำงำน  เช่น  ถ้ำเสียงที่มี
ควำมถี่สูงควรเลือกใช้ที่ครอบหูลดเสียง เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบสภำพ
โดยทั่วไป ต้องอยู่ในสภำพที่ดีไม่มีรอยร้ำว รอยแตก หรือสกปรก

วิธีการสวมใส่ที่อุดหูลดเสียง (Ear plugs) โดยมีขั้นตอนดัง,นี้
1. ใช้มือบีบที่อุดหูให้มีขนำดเล็กๆ แหลมๆ
2. เอื้อมมือข้ำมศีรษะมำดึงใบหูขึ้น เพื่อให้รูหูตรง แล้วจึงใส่ที่อุดหู
3. ปล่อยมือเพื่อให้ที่อุดหูลดเสียงขยำยตัว
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

วิธีการสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) มีขั้นตอนดังนี้
1. เก็บรวบผมให้เรียบร้อยไม่ให้ปิดบังบริเวณใบหู
2. กำงที่ครอบหูออกให้มีขนำดพอเหมำะกับศีรษะ
3. สวมที่ครอบหูและปรับให้พอดีกับใบหู
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการได้ยิน จะต้องมีกำรค ำนึงถึงค่ำควำมสำมำรถในกำรลดเสียง ของอุปกรณ์ 
คือค่ำ Noise Reduction Rating (NRR) ซึ่งค่ำนี้จะติดอยู่ที่ฉลำกบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ โดยค่ำนี้ได้ จำกกำรทดลองใน
ห้องปฏิบัติกำร เมื่อจะใช้งำนจริงๆจะต้องมีกำรค ำนวณค่ำควำมสำมำรถในกำรลดเสียงจริง ตำมมำตรฐำน OSHA มีสูตรกำร
ค ำนวณ ดังนี้

ตัวอย่างการค านวณ เสียงในพื้นที่กำรท ำงำนมีควำมดัง 107 เดซิเบลเอ ผู้ใช้งำนเลือกใช้ที่อุดหูลดเสียงที่มีค่ำ NRR เท่ำกับ 27 
เดซเิบลเอ ถ้ำผู้ปฏิบัติงำนใช้ที่อุดหูลดเสียงนี้จะสำมำรถท ำงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกฎหมำยไทยหรือไม่
วิธีท า

ควำมสำมำรถในกำรลดเสียงจริง = (27-7)/2
= 10 เดซิเบลเอ

เพรำะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงำนที่สวมที่อุดหูลดเสียงนี้ในพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนสำมำรถลดเสียงได้จริงเพียง 10 เดซิเบลเอ ดังนั้น 
ผู้ปฏิบัติงำนคนนี้จะได้รับเสียงจำกกำรท ำงำนนี้ที่ควำมดังเสียง 97 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของกฎหมำยไทย
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยิน
ให้ท ำควำมสะอำดทุกครั้งหลังจำกกำรเลิกใช้งำนด้ำยน้ ำอุ่น หรือน้ ำสบู่ แล้วเข็ดท ำควำมสะอำดให้แห้ง

หรือ ผึ่งแดด พร้อมทั้งตรวจสอบดูแลถ้ำอุปกรณ์มีกำรช ำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ แต่ถ้ำเป็นที่อุดหูลดเสียงชนิดที่ท ำด้วยโฟม หรือส ำลี 
ควรใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

28/46



4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีอและผิวหนัง Hand and Skin Protection
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยมือและผิวหนังนั้น ได้แก่ ชุดป้องกันอันตรำยและลุงมือป้องกันอันตรำย โดย ควำมสำมำรถในกำร

ป้องกันอันตรำยขึ้นกับลักษณะของวัสดุที่ใช้ท ำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยนั้นๆ อุปกรณ์ป้องกัน อันตรำยที่ มือและผิวหนังนั้นสำมำรถป้องกัน
อันตรำยในลักษณะต่ำงๆ  เช่น  สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมี ควำมร้อน ควำมเย็น กำรบำดหรือทิ่มแทง รังสี เป็นต้น

1. ถุงมือ (gloves) ใช้ส ำหรับป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับมือและแขน มีหลำยประเภทตำมลักษณะกำรใช้งำน ซึ่งสำมำรถ 
อ่ำนคุณสมบัติกำรใช้งำนจำกคู่มือข้ำงกล่องหรือข้อมูลจำกผู้ผลิตได้ ตัวอย่ำงของมำตรฐำนของลุงมือ ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)
ประเภทของถุงมือ
1) ถุงมือยำง นิยมใช้ในกำรป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมี และเชื้อโรคทำงด้ำนชีวภำพ ส่วนใหญ่ท ำมำจำกยำง หรือกำรสังเครำะห์ทำงโพลิ เมอร์

เช่น  ยำงธรรมชำติ นีโอพรีน พีวีซี ไวนิล โพลิเมอร์ ในไตร บิวทิล เป็นต้น ควำมสำมำรถในกำรป้องกันสำรเคมีแต่ละชนิดต้องดูจำกข้อมูลของผู้ผลิตและข้อมูล
วิธีกำรใช้งำนของถุงมีอแต่ละ ประเภท

2) ถุงมือหนัง นิยมใช้ในกำรป้องกันอันตรำยจำกของมีคม กำรขัด เสียดสี กำรขูดขีดหรือบำด ควำมสั่น สะเทือน ควำมร้อน ควำมเย็น เป็นต้น
3) ถุงมือตำข่ำยลวด เหมำะส ำหรับกำรป้องกันอันตรำยจำกของมีคม กำรดัดหรือ กำรเฉือน  เช่น  กำร ช ำแหละเนี้อสัตว์ และโรงอำหำรประเภท

ต่ำงๆ
4) ถุงมือผ้ำ เหมำะส ำหรับกำรท ำงำนทั่วไป กำรประกอบขึ้นงำนในกระบวนกำรผลิตใช้ในงำนเกษตรกรรม สิ่งส ำคัญห้ำมใช้กับเครื่องจักรที่มีกำรหมุน

หรือสำยพำน เพรำะอำจมีเศษด้ำยที่หลุดลุ่ยออกมำแล้วเกิดกำรเกี่ยวพัน หรือดึงมือผู้ปฏิบัติงำนเข้ำไปในเครื่องจักร ท ำให้เกิดอันตรำยจำกกำรท ำงำน
5) ถุงมือป้องกันไฟฟ้ำ เป็นถุงมีอที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือสำมำรถป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำได้ แต่ไม่ทน กับกำรขีดข่วน ดังนั้นกำรใช้งำนต้องสวมถุง

มือหนังพับอีกขั้นเสมอ เนื่องจำกถ้ำถุงมีอกันไฟฟ้ำเกิดกำรขีดข่วนจะ ท ำให้คุณสมบัติฃองกำรต้ำนไฟฟ้ำลดลง อำจท ำให้ผู้ใช้งำนเกิดอันตรำยได้
6) ถุงมือป้องกันอุณหภูมิ ใช้ป้องกันอันตรำยจำกกำรสัมผัสวัตลุที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด ดังนั้นวัสดุ ที่ใช้ในกำรท ำถุงมีอชนิดนี้ มัก

มีส่วนประกอบของ แร่ใยหิน อลูมิเนียม เป็นต้น
7) ถุงมีอป้องกันรังสี จะเป็นถุงมีอประเภทที่เคลือบด้วยตะกั่ว เน่ืองจำกตะก่ัวมีคุณสมบัติในกำรป้องกัน อันตรำยจำกรังสีได้ดี
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ล าตัว (Body Protection Devices)
ขุดป้องกันกันล ำตัว สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกกำรกระเด็นของวัตถุที่อำจสัมผัสโดนผู้ปฏิบัติงำน 

ได้แก่ กระเด็นของสำรเคมี เศษวัสดุกระเด็น ลูกไฟ รังสี เป็นต้น อุปกรณ์ป้องกันล ำตัวมีหลำยชนิด แสดงดังรูปที่ 
6-21 ตัวอย่ำงอุปกรณ์ป้องกันล ำตัว เช่น

1) ชุดป้องกันสำรเคมี ท ำมำจำกพลำสติก (Plastic) ไวนิล (Vinyl) ยำงสังเครำะห์ หรือยำง
ธรรมชำติ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลำกหลำยให้ผู้งำนงำนสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมต้องกำร ตำมแต่ลักษณะ
งำนแต่ละชนิด ดังนั้น ควำมสำมำรถในกำรป้องกันสำรเคมีแต่ละชนิดต้องดูจำกข้อมูลของผู้ผลิต ตัวอย่ำง
มำตรฐำนของขุดป้องกันสำรเคมี เช่น EN13982-1, EN13034, EN1149-1, EN1073-2, EN14605, EN 14126 
เป็นต้น

2) ชุดป้องกันควำมร้อน เป็นผ้ำที่ทอจำกเส้นใยแข็ง (glass fiber fabric) เคลือบผิวด้ำนนอกด้วย
อลูมิเนียม หรือบำงชนิดผสมเส้นใยแอสเบสตอส ปัจจุบันในงำนอุสำหกรรมนิยมใช้ผ้ำทนไฟที่เรียกว่ำผ้ำ nomex
ซึ่งมคีวำมสำมำรถในกำรกันไฟและควำมร้อนได้ดี มำตรฐำนขุดดับเพลิง เช่น NFPA 1971-2007 เป็นต้น

3) ชุดป้องกันรังสี เป็นขุดที่ฉำบด้วยตะกั่ว หรือเป็นขุดผ้ำฝ้ำยแล้วเคลือบด้วยตะกั่วอีกหนึ่งชั้น 
สำมำรถ ป้องกันรังสีได้ดี โดยเฉพำะขุดที่ฉำบด้วยตะกั่วที่มีควำมหนำมำกๆ

4) ชุดป้องกันกำรกระเด็นของเศษวัสดุ เช่น เสื้อคลุมหนัง เอี๊ยม ขุดหมี เหมำะส ำหรับกำรท ำงำนกับ 
เครื่องจักรทั่วไป
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีอและผิวหนัง
ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่มีอและผิวหนังให้เหมำะสมกับลักษณะงำน หรือ

อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน พร้อมทั้งอ่ำนคู่มีอและปฏิบัติตำมคู่มีอกำรใช้งำนอย่ำงเคร่งคัด และจะต้อง มีกำรตรวจสอบ
สภำพโดยทั่วไป ต้องอยู่ในสภำพที่ดี ไม่ฉีกขำด แตก หรือสกปรก

วิธีกำรทดสอบควำมสมำรถในกำรซึมผ่ำนของถุงมีอ สำมำรถท ำได้ง่ำยๆ โดยกำรกลับถุงมีอให้ด้ำนนอก ส่วน
ที่สัมผัสกับอันตรำยกลับเข้ำไปอยู่ด้ำนใน แล้วเทสำรเคมีที่ เรำปฏิบัติงำนด้วยลงไป ทั้งไร้ประมำณ 10-15 นำที ถ้ำสำรเคมีนั้น
สำมำรถซึมผ่ำนได้ แสดงว่ำถุงมีอนั้นไม่เหมำะกับกำรท ำงำนกับสำรเคมีนั้น

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีอและผิวหนัง
ท ำควำมสะอำดทุกครั้งหลังกำรใช้งำน ด้วยน้ ำสบู่ หรือ น้ ำเปล่ำ หรือตำมวิธีกำรตำมที่ผู้ผลิตแนะน ำ ผึ่ง ลม

ให้แห้ง และเก็บในที่สะอำด ถ้ำอุปกรณ์มีกำรช ำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือถ้ำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ให้ เปลี่ยนอุปกรณ์อันใหม่
ให้กับผู้ปฏิบัติงำน
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเท้า ( Foot Protection Devices )
รองเท้ำนิรภัย (Lather Safety Footwear หรือ Safety Shoe) สำมำรถป้องกันอันตรำยในรูปแบบต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับเท้ำของผู้ปฏิบัติงำน  เช่น  

วัตถุทิ่มหรือแทง กระแสไฟฟ้ำ สำรเคมี ควำมร้อน ควำมเย็น เครื่องจักร รวมถึงสำมำรถป้องกันกำรลื่นไถลได้แสดงดังรูปที่6-22มำตรฐำนของรองเท้ำนิรภัย เช่น  
EN345-1,ANSIZ41.1-1991 และมอก. 523-2554 เป็นต้น โดยมำตรฐำน มอก. 523-2554 ได้ก ำหนด คุณสมบัติในกำรป้องกันอันตรำย ดังนี้

1. หัวเหล็ก (Toecap) สำมำรถป้องกันอันตรำยของนิ้วเท้ำจำกกำรกระแทกและแรงกดหับ ไดไม่น้อยกว่ำ 15 กิโลนิวตัน (ประมำณ 3,372.14
ปอนด)์

2. แผ่นป้องกันกำรทะลุ (Penetration Resistance insert) อยู่ในพื้นรองเท้ำ ป้องกันกำรทะลุจำกของ แหลมหรือของมีคม
3. มคีวำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนไฟฟ้ำตั้งแต่ 100 กิโลโอห์ม ถึง 1,000,000 กิโลโอห์ม
อย่ำงไรก็ตำมในบำงลักษณะกำรท ำงำนในงำนที่ต้องสัมผัสน้ ำหรือสำรเคมี ถ้ำไม่มีรองเท้ำนิรภัย ก็สำมำรถ ใช้ลองเท้ำบูทกันสำรเคมีในกำรป้องกัน

อันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำนได้

หัวเหล็ก

แผ่นป้องกัน
การทะลุ
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

การใช้งานและการบ ารุงรักษารองเท้านิรภัย
กำรใช้งำนสำมำรถเลือกใช้ได้ในกำรปฏิบัติงำนทุกงำนที่อำจมีอันตรำยเกิดขึ้นกับเท้ำของผู้ปฏิบัติงำน  

เช่น  ในงำนก่อสร้ำง หรืองำนที่อำจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับวัสดุหล่นทับ กำรบำด กำรทะลุผ่ำน งำนที่มีวัสดุทิ่มแทง สำรเคมี 
รวมถึงอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำ และควรสวมใส่ตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน

กำรบ ำรุงรักษำหลังกำรใช้งำนต้องท้ำควำมสะอำดด้ำนนอกด้วยน้ ำธรรมดำหรือน้ ำสบู่ เข็ดให้แท้งแล้ววำง 
ให้แท้งหรือผึ่งแดดกิได้ และควรท้ำควำมสะอำดโดยกำรซักอย่ำงน้อยทุกสัปดำห์หรือตำมลักษณะกำรใช้งำน
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

7. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตก Falling Protection Devices
ในกำรปฏิบัติงำนบนที่สูงหรืองำนที่ต้องลงไปในพื้นที่ที่ต ่ำกว่ำระดับพื้นดิน  เช่น  หลุมลึกๆ ถังขนำดใหญ่ บ่อ 

ห้องใต้ดิน หรืองำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่คล้ำยๆกัน อำจท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับอันตรำยจำกกำรตกลงไปจำกที่สูง 
ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยและขุดอุปกรณ์ในกำรป้องกันอันตรำย แสดงดังรูปที่ 6-23 ตัวอย่ำง มำตรฐำนของ
อุปกรณ์ป้องกันกำรตกจำกที่สูง  เช่น  EN-361, EN353, EN358, EN813 และ OSHA 1926.104

ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปจะต้องมีกำรป้องกันอันตรำยโดยกำรติดตั้งนั่งร้ำน ขณะ
ปฏิบัติงำน แต่ล้ำต้องปฏิบัติงำนที่มีควำมสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป จะต้องมีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยในกำรป้องกัน อันตรำย

35/46



4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานบนที่สูง ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆดังนี้
1) เข็มขัดนิรภัย Safety Belt หรือ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว Safety Harness ใช้ส ำหรับพยุงล ำตัว ของผู้ปฏิบัติงำนเมื่อ

ตกจำกที่สูง เพื่อควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ควรเลือกใช้เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว หรือ Safety Harness แทน Safety Belt 
เพรำะเมื่อเกิดกำรตก เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวจะพยุงส่วนหลังและส ำตัว ได้ดีกว่ำเข็มขัดนิรภัยธรรมดำ

2) เชือกนิรภัย (Lanyards) จะมีตัวล๊อคด้ำนหนึ่งยึดติดกับเข็มขัดนิรภัยและอีกด้ำนจะเป็นตะขอเพื่อใช้ ส ำหรับเกี่ยวกับ
คำนหรือนั่งร้ำนที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง หรือ ใช้เกี่ยวล๊อคกับสำยช่วยชีวิต เพื่อป้องกันกำรตก

3) สำยช่วยชีวิต (Lifelines) จะใช้ในกรณีที่พื้นที่นั้นไม่มีจุดแขวนตะขอของเชือกนิรภัยที่ปลอดภัย  เช่น  กำรปฏิบัติงำน
บนหลังคำ กำรปฏิบัติงำนในลักษณะที่เป็นแนวด่ิง เป็นต้น

เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัย
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

วิธีการใช้งานเข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์
เมื่อต้องปฏิบัติงำนที่มีควำมสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือลักษณะกำรท ำงำนที่ผู้ปฏิบัติอำจได้รับอันตรำย จำกกำรตกต้องจัด

ให้มีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยและชุดอุปกรณ์ที่สำมำรถรับน ้ำหนักของผู้ปฏิบัติงำนนั้นได้รวมทั้งต้องมี กำรตรวจสอบอุปกรณ์ ให้มีลักษณะพร้อมใช้งำน 
โดยจะต้องไม่มี กำรแตกร้ำว ควำมเสียหำยจำกกำรไหมีไฟ กำรบิดเบี้ยว ผิดรูป กำรเปื่อย ฉีกขำด เนินต้น บ่อยครั้งในกำรปฏิบัติงำน ที่ผู้ปฏิบัติงำน
มักได้รันอุบัติเหตุจำกกำร ปฏิบัติงำนเนื่องจำกกำรผูกยึด เกี่ยวตะขอกับอุปกรณ์ที่ไม่มีควำมมั่นคงแข็งแรงจึงท ำให้เกิดกำรตกเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน ห้ำมผูกยึดหรือเกี่ยวระบบปีองกันกำรตกส่วนบุคคลกันสิ่งต่อไปนี้

• เสำค ้ำยันแนวทแยงมุม
• เสำค ้ำยันแนวดิ่ง
• ท่อสำธำรณูปโภค  เช่น  ท่อลม ท่อน้ ำ ท่อแก๊ส
• ระบบป้องกันอัคคีภัย
• รำงไฟ สำยไฟ ตลับไฟ ท่อสำยไฟ
• วำล์วทุกชนิด
• โครงสร้ำงที่ไม่แข็งแรง
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

การบ ารุงรักษาเข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์
เมื่อใช้เสร็จควรตรวจสอบอุปกรณ์ ท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำธรรมดำหรือน้ ำสบู่ เข็ดให้แห้งแล้ววำงให้แห้ง 

หรือผึ่งแดดก็ได้ หำกมีกำรช ำรุดหรือฉีกขำดควรแยกออกจำกส่วนที่สำมำรถใช้งำนได้และเปลี่ยนอุปกรณ์อันใหม่ ตำมมำตรฐำน
และค ำแนะน ำของผู้ผลิต รวมทั้งควรใช้อุปกรณ์ให้เหมำะสมกับลักษณะของงำนเพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนไดน้ำนขึ้น
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4. ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
1.  อบรมผู้ปฏิบัติงำนให้เข้ำใจอันตรำยและควำมส ำคัญในกำรใช้งำน 

และวิธีกำรใช้งำนที่ถูกต้อง
2.  จัดอุปกรณ์ให้เพียงพอกับกำรใช้งำนและเหมำะสมกับอันตรำยที่
อำจได้รับ
3.  มีระบบจัดเก็บและบ ำรุงรักษำที่ดี เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนของ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
4.  มีอะไหล่เปลี่ยนให้[หมีตำมอำยุกำรใช้งำนหรือเมื่อเกิดควำม

เสียหำย
5.  จัดให้มีแผ่นป้ำยเตือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงพื้นที่ปฏิบัติงำน

นี้มีอันตรำยอะไร
6.  ยกย่องซมเขยผู้ปฏิบัติถูกต้อง และในรำยที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  เช่น 

ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย ส่วนบุคคลต้องตักเตือนทันที
7.  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
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หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
มีอะไรบ้าง ???
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5. หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

หลักการเลือก PPE

บริษัทผู้จ าหน่าย

มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพ

เหมาะกับลักษณะ
งานที่ท า

ขนาดพอเหมาะ

กับผู้ใช้

ความ
สะดวกสบาย

ง่ายต่อการใช้งาน

เก็บรักษาง่าย

บ ารุงรักษาง่าย

ท าความสะอาด

ได้ง่าย

ความทนทาน
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บทสรุป

วิธีกำรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ควรพิจำรณำตำมเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ให้ตรงกับอันตรำยที่ผู้ปฏิบัติงำนอำจได้รับสัมผัส

2. ตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรปกป้องและมำตรฐำนรับรอง เป็นตำมข้อก ำหนดของสถำบันที่เชื่อถือได้

3. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่มีขนำดพอดีกับผู้สวมใส่ เพื่อให้เกิดควำมสบำยต่อกำรสวมใส่

4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน

5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลมีวิธีกำรใช้งำนง่ำย

6. มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน บ ำรุงรักษำง่ำย ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ำย

7. หำซื้อง่ำยและรำคำถูก 
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บทสรุป

มำตรฐำนของอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล  ตำมประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนอุปกรณ์คุ้มครอง
ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 ได้ก ำหนดมำตรฐำนของอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ต้องได้มำตรฐำนตำมมำตรฐำนของ หน่วยงำนดังต่อไปนี้

• มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือ มอก. หรือ (Thai Industrial Standards : TIS)

• มำตรฐำนขององค์กำรมำตรฐำนสำกล (International Organization for standardization : ISO)

• มำตรฐำนสหภำพยุโรป (European Standards : EN)

• มำตรฐำนประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards : AaS/NZS) มำตรฐำน

• มำตรฐำนสถำบันมำตรฐำนแห่งชำติประเทศสหรัฐอเมริกำ (American National Standards Institute : ANSI)

• มำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศญี่ป่น (Japanese Industrial Standards : JIS) 

• มำตรฐำนสถำบันควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท ำงำนแห่งชำติประเทศสหรัฐอเมริกำ (The national Institute for Occupational 
Safety and Health : NIOSH)

• มำตรฐำนส ำนักงำนบริหำรควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยแห่งชำติ กรมแรงงำน ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Occupational Safety and 
Health Administration : OSHA)

• มำตรฐำนสมำคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชำติสหรัฐอเมริกำ (National Fire Protection Association : NFPA)
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บทสรุป

ชนิด ประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่ศีรษะ (Head  Protection Devices)
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยใบหน้ำและดวงตำ (Eyes and Face Protection Devices)
3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยระบบทำงเดินหำยใจ (Respiratory Protection Devices)
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยระบบกำรได้ยิน (Hearing Protection)
5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่มือและผิวหนัง (Hand and Skin Protection)
6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยของเท้ำ  (Foot Protection Devices)
7. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกกำรตก (Falling Protection Devices)
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บทสรุป

หลักเกณฑ์ในกำรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้
1. เลือกให้เหมำะสมกับลักษณะงำนที่เป็นอันตรำย โดยจะทรำบได้จำกกำรวิเครำะห์งำนเพื่อควำมปลอดภัย
2. เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่ผ่ำนกำรทดสอบหรือรับรองประสิทธิภำพ โดยมีใบรับรองคุณภำพจำกสภำบันหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกับ

งำนด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัย
3. มีขนำดพอเหมำะกับผู้ใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล จะถูกออกแบบให้มีขนำดต่ำงกัน เช่น ขนำดมำตรฐำนที่เหมำะกับขนำดร่ำงกำยของ

คนเอเชีย หรือคนยุโรป เป็นต้น
4. มีประสิทธิภำพสูง อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภำพสูง จะสำมำรถป้องกันอันตรำยได้ดีกว่ำที่มีประสิทธิภำพต่ ำ 
5. มีน้ ำหนักเบำและสวมใส่สบำย จะช่วยท ำให้ผู้ใช้งำนไม่เกิดควำมร ำคำญ สำมำรถสวมใส่ได้เป็นระยะเวลำนำน และไม่มีอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
6. ใช้ง่ำยไม่ยุ่งยำก ท ำให้ไม่ต้องเสียเวลำในกำรอบรม ฝึกปฏิบัติให้กับผู้ใช้งำน ผู้ใช้สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงรวดเร็ว มีส่วนท ำให้เกิดควำมพึง

พอใจในกำรใช้งำนได้
7. บ ำรุงรักษำง่ำย กำรบ ำรุงรักษำจะช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนและคงประสิทธิภำพที่ดีในกำรป้องกันเอำไว้ ควรสำมำรถกระท ำได้โดยไม่ยุ่งยำก 

ไมจ่ ำเป็นต้องเอำใจใส่มำก จะช่วยลดภำระกำรดูแลของผู้ใช้ลง
8. ทนทำนและหำอะไหล่ได้ง่ำย ควรท ำด้วยวัสดุที่ทนทำน มีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน หำกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดช ำรุด/หมดอำยุ สำมำรถหำอะไหล่

มำเปลี่ยนได้โดยง่ำย
9. มีให้เลือกหลำยสี หลำยแบบ และหลำยขนำด อำจเป็นปัจจัยที่มีส่วนต่อควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน ดังนั้น กำรจัดหำควรให้มีให้เลือกหลำยสี 

หลำยแบบ หรือหลำยขนำด ให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้ จะจูงใจให้น่ำใช้มำกข้ึน
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ค าถามท้ายบท

1. ให้นักศึกษำบอกวิธีกำรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล มำอย่ำงน้อย  5 ข้อ

2. ให้นักศึกษำยกตัวอย่ำงมำตรฐำนของอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล มำอย่ำงน้อย 3 ตัวอย่ำง

3. ในกำรปฏิบัติงำนกับเครื่องปั้มโลหะ นักศึกษำจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลชนิดใดบ้ำง 

4. ให้นักศึกษำเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) และอุดหูลดเสียง (Ear plugs)

5. ให้นักศึกษำยกตัวอย่ำงหลักเกณฑ์ในกำรเลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล มำอย่ำงน้อย  5 ข้อ
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